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Prescurtări şi semne.
a. = an
a. Chr. = înainte de Christos 
adj. = adjectiv 
art. = articol 
Ban. = Banat 
bis. = biserică, bisericesc 
botan. = botanică 
Buc. = Bucovina. (La notiţe 

bibliogr. = Bucuresci)
C. = CeTsius 
ca. = circa
căp. = căpitănat (capitală) 
cat. = catolic 
căt. = cătun 
Cf. = conferesce 
cm. = centimetru 
cma. = „ pătrat .
cm3. = „ cubic
corn. (şi c.) = comună 
cott. = comitat 
cuv. = cuvent 
d. Chr. = după Cliristos 
Dicţ. = Dicţionar 
epp. = episcop 
fam. = familia 
fl, = florini 
flv. = fluviu 
fr. = franci (lei) 
frc. (şi franc.) = francez, (în 

limba franceză) 
geom. = geometria 
germ. = german, în limba germ. 
gr. = gram 
gi'c. = grec, grecesce 
gr.-cat. = greco-catolic

gr.-or. = greco - (ortodox) - 
oriental

ha (şi hect.) = hectar 
Imp. = Imperat 
imp. = imperial 
inf. = inferior, de jos 
ins. = insulă 
isr. = israelit, mosaic 
ital. = italian 
j. = judeţ
]ug. (cat.) = juger (catastral)
kgr. = chilogram
km. = chilometru
km3. = „ pătrat
km8. = „ cubic
l. = limba
lat. = latin, latinesce 
Lit. = literatura
loc. = locuitori 
M. = Mare
m. = metru
m2. = „ pătrat
m3. — „ cubic
magh. = maghiar, în limba magh.
med. = medicină 
mii. = milioane
ml. = mile.
mm. (mm.2, mm.8) = milimetru 

(pătrat, cubic)
moh. = mohamedan 
mold. = moldovean 
mos. = mosaic, israelit 
mt. = munte
munt. = muntean (din Mun

tenia)

n. = născut 
naţ. = naţional 
or. = oraş 
ort. = ortodox 
p. (pag.) = pagina 
pl.plasa 
prof. = profesor 
pron. = pronunţă 

' prot. = protestant • 
res. = reşăritean, oriental 
Rom. = România 
rom. = român, românesce 
rom.-cat. = romano-catolic 
iTir. = rural
s. = sau (la numiri de localităţi 

= sat)
ser. = scrieri 
s. e. = spre exemplu 
seci. = secol 
Sf. (St) = Sfânt 
soc. = societate 
sup. = superior, de sus 
tip. = tipografia 
trib. = tribul
Trs. (Trans.) = Transilvania
Ung. = Ungaria
ung. = ungar
univ. = universitate
urb. = urban
uu. (ur.) = următor
V. = vecji
V. ac. = ve()i acolo, v. acea.sta 
voi. = volum 
zool. = zoologia 
t = mort.

Observări.
La aranjarea articolelor »Enciclopediei Române« redacţiunea a fost con

dusă He consideraţi uni pur practice şi din acest punct de vedere a stabilit 
următoarele:

1. Nume proprii, precum şi termini techniei neîncetăţeniţi în limba 
română, sunt daţi cu ortografia lor originală. Din această causă la căutarea 
articolelor sunt a se conferi titlii de sub ae, c, ph, th, y cu cei de sub e, k, qu, f, t, i.

2. Pentru înlesnirea aranjării mai practice a materialului, cuvintele femi
nine cu terminaţiunea ă sunt date totdeuna articulat cu a.

3. Titlul articolelor, repeţindu-se în text, se dă numai cu litera iniţială (mare).
4. Fiind »Enciclopedia Română« un »dicţionar real« şi nu de limbă, 

derivaţiunile şi observările filologice au fost aproape cu totul încungiurate.
5. Numele pus în şirul ultim al articolelor între parentese [ ], este numele 

(ori semnul) autorului.
NB. Atragem atenţiunea cetitorilor la »Addenda et Corrigenda« dela finea 

volumului.
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(Articolele ce nu se găsesc sub C sUnt a se căuta sub K, Q şi Ţ.)

Copepode, (zool.) crustacei entomastraci, dioci, 
cu 4 sau 5 părechi de picioare ramificate.

Coperiş, (inoutan.) în terenuri sedimentare fie
care strat suprapus altuia; la filoane şi gisimente, 
de ori ce natură ar fi ele, se numesce C. partea 
aceea a massei, în care provin filoanele şi gisi- 
nientele ce se află deasupra acestora. La filoane 
şi gismente verticale nu poate fi vorba de aşternut 
şi de C.

Copernicia Mart., (botan.) (după numele cele
brului astronom german Coppemicus), gen din 
familia Palmierilor, tribul Corypheae, cu vr’o 
8 specii, ce cresc în America tropicală. Cea mai 
cunoscută specie, şl care merită să fie cultivată, 
este C. cerifera Mart. din Brasilia, ale cărei 
frunze tinere sunt acoperite cu un fel de ceară 
gălbue, care se întrebuinţează pentru luminat.

[Z. C. P.]
Copia, flat.J reproducţiunea unei scrisori; imi- 

taţiunea fidelă a unei opere de , artă. Copiar, 
carte care cuprinde copiile scrisorilor unui co
merciant. (V. Registre comerciale.)

C. în 1. lat. mai însemnează şi belşug. Cornu 
copiae, cornul Fortunei.

Copia, lance, suliţă, cuţitul în formă de lance 
sau suliţă, cu care la proscomidie, sau la pre
gătirea darurilor pentru liturgie, preotul taie 
agneţul.

Copia cambiaiă, o simplă decopiare a cambiei, 
care o poate face ori care posesor cambial. C. 
c. se folosesce mai ales pentru indosare, pentru 
confirmarea plăţii parţiale, pentru încunosciin- 
ţarea trasatului despre cuprinsul cambiei, pentni 
ridicarea protestului, dacă cambia s’a pierdut 
înainte de scadenţă. Se mai folosesce C. c. la 
acceptarea pentru onoare, însă nu la acceptarea 
obicinwtă, şi la plătire. Girurile, cari se fac pe 
copie după însemnarea »până aici copie» sau »de 
ici încolo original», etc., se privesc ca giruri 
originale şi obligă pe respectivii giranţi întocmai 
ca giiTirile de pe cambia originală.

Copil, (lat. infans), omul dela nascere până la 
etatea pubertăţii.

Copii de aur, doi feţi logofeţi în poveştile 
române. Represintă pe Dioscuri (v. ac.) Of. Şăi- 
nean. Basmele rom., p. 405. [—|

Copii găsiţi. C. remân adeseori lipsiţi de în
grijirea părintească, din causă că mamele lor 
nemăritate şi chiar măritate îi părăsesc, îi expun 
la voia întemplărilor. Comuna sau caritatea pri
vată îngrijesc de asejnenea C. în mod diferit; 
în primii ani ai vieţii crescerea în familiile doi
nelor este de preferit aşezării în ospicii sau aslle, 
în cari obicinuit mortalitatea C.-lor este mare. 
Istoria face pentru prima oară menţiune de in
stitute de C. găsiţi în timpul celor dintâiu îm
păraţi romani creştini; împ. Constantin a dat
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impulsiune la crearea de orfanotrofii în mai 
multe oraşe ale Orientului, în seci. IV conciliul 
de Nicea a prescris fundarea de ospiţii pentm 
C. găsiţi, împ. lustinian i-a pus sub protecţiunea 
episcopilor şi a prefecţilor. In România deja în 
sedii trecuţi caritatea privată a îngrijit de C. 
găsiţi şi orfani. In Moldova Vodă Grigorie Ghica 
a înfiinţat şi înzestrat un asii pentru C. găsiţi 
în 1852. Iu Muntenia Alexandru Ipsilanti a creat 
în Bucuresci 1786—1788 o orfanotrofie, institut 
pentru C. găsiţi, întreţinută din cutia milelor; 
mitropolitul Filaret II a legat toată averea sa 
ca să se înfiinţeze un mare ospiciu pentru cres
cerea acestor C., care însă nu s’a înfiinţat. Re
gulamentul organic a prescris, ca C. găsiţi nou 
născuţi şi cei aflaţi în cei dintâiu 3 ani ai vieţii 
să se crească, nu în ospicii, ci în familiile doi- 
celor. Astă4i în regatul român comunele îngri
jesc de crescerea C.-lor găsiţi şi orfani şi statul 
întreţine 2 institute pentru educaţiunea lor: Asilul 
Elena Doamna din Bucuresci pentru fete, şi or
felinatul de băieţi din Focşani. Comunele urbane 
din tot regatul întreţin 1100—1200, comunele 
rurale 90—120 C. găsiţi şi orfani, mortalitatea 
lor nu este cu mult mai mare de ciit cea a C.-lor 
legitimi. Caritatea privată vine în ajutorul co
munelor şi mulţi din aceşti C. se adoptează.

[I. Felix.J
C. legitimi sunt cei născuţi din părinţi cari 

trăiesc în căsătorie validă; ei se împărtăşesc de 
toate drepturile legale faţă de părinţi, poartă 
numele familiar, rangul eventual, moştenesc 
după părinţi. C. naturali sunt cei născuţi din 
părinţi cari nu trăiesc în căsătorie; aceştia poartă 
numele mamei lor, care în linia primă este în
datorată a şi îngriji de copilul ei; dar şi tatălui 
natural îi incumbă această datorinţă, însă pater
nitatea trebue constatată în modul recerut de 
lege. C. natui-al poate deveni legitim prin căsă
toria ulterioară a părinţilor sei, dacă la timpul 
naşterii nu a fost impediment de căsătorie între 
părinţi; astfel C. nă.scuţi din adulterin nu se 
pot legitima nici prin căsătoria ulterioară a 
părinţilor.

Copilăria, vîrsta fragedă în care omul nu se 
bucură âncă de toate drepturile cetăţeanului. La 
Romani prima periodă a copilăriei se numia in- 
fantia, adecă timpul în care copilul nu putea 
âncă vorbi; această periodă dirra până la şepte 
ani. In logislaţiunea modenră C. are imporiarrţă 
îir multe caşuri, în materie judiciar-ă. (V. Mino- 
r itate, Emancipaţimre, Adopţiune, Tutelă, etc.)

Copou, căpău, (Caniş venaticusj, o rassă a spe
ciei cânelui de casă, din fam. Canidelor, ord. 
Carnivoarelor.

C. ardelean este o specialitate a acestei ţeri, 
admirat de toţi venătorii, cari cercetează această



Copou — Cor.

ţeară, unde vânătoarea se află în starea ei pri
mitivă, atrăgetoare. C. ard., afară de munţii 
înalţi, de unde cerbul şi capra altcum nu se pot 
scoate, nu corespund, pentru că sunt »năprasnici«, 
liuiduesc vânatul şi îl stirpesc. In ţerile civili- 
sato, pentru cruţarea vânatului folositor, în locul 
C.-lor mari se întrebuinţează aşa numiţii: cotei 
sau boldei. C. ard. e de regulă de 60—65 cm. 
înalt, lungimea capului de 23—25 cm., coloarea 
e neagră, pe foaie şi picioare galbenă sau roşată.

[I. St. Ş.]
Copou, corn. rur. in Rom., j. Iaşi, situată la 

nord de oraşul Iaşi, formată din tîrguşoml C. 
şi 7 căt. cu o suprafaţă de ca. 6925 hect. şi 
1678 loc. (Dicţ. geogr. 1888); are 5 biserici şi 
2 şcoale. Tîrguşorul C., numit şi Sărâria, situat 
pe platoul dealului C., pe a cărui continuare sud. 
se află şi oraşul Iaşi, este reşedinţa comunei.

Coppee, Frangois, poet frc., n. 1842 la Paris. A 
interpretat tot ce inima omului are mai subtil şi 
mai delicat. A publicat în 1866 prima sa colec- 
ţiune de poesii »le Reliquaire«; comedia într’un 
act »le Passant*, care îl făcu celebru, e plină de 
sentimentalism. A mai publicat, în sistemul ro
mantic, drame în versuri (Severo Torelli, Ies 
Jacobites, Pour la Oouronne). Specialitatea lui 
sunt însă acele poesii, cari descriu viaţa de 
toate (Jilele observată în cele mai neînsemnate 
detalii. Desmoşteniţii nascerii, ai averii, o în
treagă lume de fiinţe suferinde şi ignorate defi
lează aici într’o descriere originală şi intere
santă în supremul grad. C. a adoptat o vcrsi- 
ficaţiune, ce se apropie mult de prosă. El e.ste 
membru al Acad. frc. dela 1884. (Cf. Lescure, 
Fr. C., l’homme, la vie et l’oeuvre.)

{^Q^^^TMG\\^,(Koppernik,K6pernick),Nicolaus, 
întemeietorul astronomiei de astă(Ji, n. 19 Febr. 
1473 în Thom (Polonia), f 24 Maiu 1543. A 
studiat în patria sa, apoi în Italia. La 1497 a 
ajuns canonic în Frauenburg. Pe atunci în astro
nomie domina sistemul lui Ptolemaeus, după care 
pământul ar fi centml, în jurul căruia se învârt 
toate corpurile ceresci. C. a resturnat sistemul 
lui Ptolemaeus, susţinând că pământul dimpreună 
cu planetele se învârte în jui’ul soarelui, ca 
împrejurul unui centru fix, descriind cercuri 
excentrice. Sistemul seu şi-l-a depus în opul: 
»De revolutionibus orbium coelestium«, apărut 
după moartea sa.

Coprlli, V. Kuprili.
Coprine, numele vulgar al plantelor: Narcissus 

radiiUonis Salisb. şi Narcissus poeticus L. (v. ac.)
Coprofage, (zool.) animale cari se nutresc cu 

balega altor animale, cum sunt multe insecte, 
pesci, etc.

Coprofagia, mania de a mânca excremente; 
simptom de demenţă.

Coproliţl şi osteoliţi, se numesc fecaliile ani
malelor fosile autediluviane, cari s’au petrificat 
în decursul veacurilor, şi servesc astăcji la pre
pararea de îngrăşeminte chimice: fosfate şi supra- 
fosfate.

Copţa, (magh. Kapus, germ. Kopisch), comune 
în Trs.: 1) C. viare, comună mare în cott. Târ
nava mare, 1137 loc. Germ. şi Rom.; 2) C. mică, 
comună mică în cott. Târnava mare cu 828 loc. 
(1891) Magh. şi Rom.; punct însemnat al liniei 
ferate Budapesta-Rraşov, de aci se ramifică o 
linie la Sibiiu; postă şi telegraf.

Copţii, Egiptenii creştini, în numer de ‘/j milion. 
Ei stau sub jurisdicţiunea unui patriarch şi au 
mai mulţi episcopi, protopopi, popi şi diaconi. 
Clerul, afară de cel monachal, este în genere 
celibatar, dar puţin cult şi moral. Bisericile sunt 
mici şi misere, afară de cele din Cairo şi Ale
xandria ; tot aşa de deplorabilă este situaţiunea 
materială a clerului. Liturgia lor ţine foarte mult 
şi se aseamănă cu cea grecească. înaintea bo
tezului se face circumcisiunea, un obiceiu in
trodus de frica Arabilor musulmani. Ei miruesc 
şi morţii cu oleiu din candelă. Divorţul îl admit 
cu multă înlesnire. Postul este aproape acelaşi 
ca în ritul grecesc; tot astfel usitează nigăciunea 
pentru decedaţi şi veneraţiunea icoaneloi’; în 
(Jiua bobotezei se sfinţesce Nilul. To'ată religio- 
sitatea lor e, ca în general în orient, exte
rioară, chiai- superetiţioasă. Ei nu se ţin nici de 
biserica resăritului nici de cea a apusului, căci 
sunt niouofisiţi (v. ac.). Pe câtă vreme orto
doxismul nu a făcut nici o încercare spre a-i 
converti, biserica catolică, chiar şi protestanţii, 
au desfăşurat destulă activitate în această ])ri- 
vinţă. Aceştia din urmă n’au avut nici un succes, 
cu biserica Romei însă s’au unit vr’o 20 bi
serici cu 30 popi şi mai multe mii de credin
cioşi. (Cf. Silbernagl, Veriassung der Kirchen im 
Orient. Landshut, 1865, pag. 228 uu.)

Copula, CZai.) legătură; în gramat. vorba care 
leagă subiectul cu predicatul.

Copulaţiune, (zool.) un mod de reproducţiune 
al protozoarilor. (v. Reproducţiunea.)

Copulaţiune, în botanică unul din modurile de 
formare ale celulei-ou la plante. Pentru acesta 
se copulează, apoi se fusionează, ori doue celule 
((jise gamele) imobile şi identice, iar resultatul 
e un Zygospor sau Zygot, ori, cele doue celule 
identice sunt mobile, sau una e mobilă (anthe- 
roeoid) (v. ac.) şi alta imobilă (oosfera), dar 
ambele neasemenea, sau, în fine, ambele celule 
sunt imobile şi neasemenea. (V. şi Altoire.)

Copyholders, ţerani în Anglia, cari n’au pro
prietate nelimitată asupra pământurilor lor (ca 
»freeholders«, cari sunt proprietarii liberi), ci 
trebue să plătească o anumită taxă.

Coquelin, Benoît Constant, actor frc., n. 1841 
în Boulogne-sur-Mer; şi-a făcut studiile în con
servatorul din Paris sub conducerea lui Regnier; 
dela 1863 angajat la Theâtre franşaise. A scris: 
»L’art et le comedien«, (1880). — Fratele seu 
Alexandre C., de asemenea actor, n. 1848 în 
Boulogne-sur-Mer; dela 1868 cu puţine între
ruperi membru la Comedie franţaise.

Coquila, v. Molusce.
Coquimbo, (pron. cochimbo), provincie în Chile, 

33,423 km*, şi 189,524 loc. (1891), bogată în mi
nerale (mai ales aramă.) Capitala C. (La Se- 
i^na), la gura rîului C., are 17,230 loc.; port .şi 
residenţă episcopească.

Cor —, V. şi Chor —.
Cor, (grec.) orig. loc îngrădit pentru danţ, 

apoi însuşi danţul, în deosebi cel acompaniat de 
cântări, în fine pereonalul, care executa acest 
danţ. Aceste danţuri formau partea principală 
a festivităţilor dionisice şi din C.-urile dithy- 
rambice (v. ac.) s’a desvoltat în Atena drama 
(V. ac.) antică. In muşi că se numesce C. în 
general ori ce grup de voci cântând împreună 
o bucată musicalâ, care ancă ia numele de C.



Corabaţica — Coraliu.

C. se deosebesce de bucăţile aşa (Jise de «ansamblu* 
plin aceea, că pe când în acestea fiecare voce 
are partida ei, în C. fiecai'e partidă e executată 
de un numer mai mare sau mai mie de voci. 
Importanţa mus. a C.-lui începe prin seci. IX. 
riucbald e unul din cei ântâiu autori, la cari se 
găsesc primele urme ale polifoniei. Tot prin 
acest timp încep a se deosebi vocile nu numai 
în bărbătesci şi femeiesci (sau copilăresci), dar 
şi fiecare din acestea în grave şi acute, stabi- 
lindu-se cele 4 categorii de voci, cari şi acp for
mează scheletul C.-lui modern: sopran, alt, 
tenor şi has. C. sunt de deosebite specii, hăr- 
bătesci, femeiesci, copilăresci, după specia vo
cilor întrebuinţate; când se întrebuinţează voci 
şi de unele şi de altele, avem un C. mixt, care 
e forma cea mai completă şi cea mai bogată 
în efecte. Numărul partidelor unui C. variază; 
astfel sunt C. în 2, 3 partide sau voci, pentru 
cele bărbătesci sau femeiesci; C. mixte sunt 
cele mai de multe ori în 4 voci, dar nu poate 
fi o regulă în această privinţă şi au fost com- 
positori, cari au scris pentm 30, 40 şi chiar un 
număr mai mare de partide. De multe ori nu
mărul partidelor indicate în scris e cu mult 
mai mare decât acel ce e în realitate, prin aceea 
că unele partide nu fac decât dublează în unison 
sau octavă, în total sau ocasional, pe altele; se 
întâmplă câte odată şi la C. scrise în 4 voci, că 
compositorul le reduce ocasional la 3, la 2 sau 
chiar într’un puternic unison. Numele de C. se 
dă âncă, în piano, grupului de coarde, în orgă 
grupului de tuburi, ce corespund la una şi aceeaşi 
tastă a claviaturei, apoi unui complex de in
strumente, din aceeaşi familie, având acelaşi 
timbru, dar construite în diapazoane diferite: 
un C. de tromboni, de saxofoni, etc. [T. C.]

Cor se numesce şi despărţemântul intern mai 
înalt, situat între naia şi sanctuarul sau altarul bi- 
sericei, şi care este un loc designat pentru clerul 
mai înalt şi pentru cântăreţi. (Presbiteriu.)

C. de plugari, coruri compuse din ţerani cu 
scopul de a cultiva musica bisericească şi cea 
naţională, întărind şi înălţând simţul religios şi 
cel naţional în popor. C.-le de plugari românesc! 
şi-au luat începutul lor avântat în Banat; primul 
C. de acest fel este cel dela Chisetău, înfiinţat 
âncă la 1857 sub conducerea preotului de atunci 
al Chisetăulftj, Trifu Şepeţanu; acest C. la 1866 
a început a fi instruit pe note; la 1874 s’a con
stituit în «reuniune» sub conducerea parochului 
de acum Lucian Şepeţanu; de atunci C. a făcut 
progrese continue şi a început a fi vestit în 
toate părţile pentru concertele, ce le-a dat în 
deosebitele timpuri şi localităţi. G. dela Chisetău 
avu o influenţă binefăcătoare asupra întregului 
Banat şi preste marginile aceluia. Membrii acestui 
C. deveniau învăţătorii şi instructorii altor C. 
şi după exemplul dat dela Chisetău se înfiinţară 
în mai multe alte corn. bănăţene şi în timpul 
mai nou şi în Trs. C. de plugari.

Corabaţica, pasere, v. Câcău. In botan. sinonim 
cu Albăstriţa.

Corabia, (marină) bastiment de mare. Acest 
nume se aplică astă4i numai la vasele, cari naviga 
cu vele şi merg pe mare. Pot fi construite de 
lemn sau de fier.

Corabia, com. urb. în Rom., j. Romanaţi, situată 
lângă Dunăre; 4162 loc., dintre cari 3757 Rom.,

iar restul de alte naţionalităţi; strade regulate 
şi bine construite; staţiune de cale ferată, birou 
telegrafo-postal, reşedinţa subprefecturei plăşii 
Balta-Oltu-de-jos, judecătorie de ocol, reşedinţa 
unei companii de Dorobanţi; are 3 biserici, 
2 şcoale primare, 1 spital şi 1 farmacie. C. se 
leagă cu Caracal, T.-Măgurele şi Bechetu prin 
şosele bine întreţinute şi prin linia ferată C.- 
Piatra (Olt) cu alte localităţi ale ţerii; ca port 
funcţionează dela 1862; comerciul aici este foarte 
viu; prin mişcarea comercială a portului C. se 
represintă mai întreg comerciul j.-lui Romanaţi; 
totalul importului şi exportului la C. e de preste 
7 mii. lei. C., după posiţia sa, eun orăşel cu frumos 
viitor; în resboiul româno-ruso-turc (Aug. 1877) 
armata rom. pe aici trecu Dunărea, ca să meargă 
la Plevna. Cf. Dicţ. geogr. al j.-lui Romanaţi, de 
C. I. Locusteanu. Bucuresci, 1889. [nt.]

Corăbiasca, horă dansată de popor mai cu samă

Coraliu.

în Moldova; probabil îşi are originea într’im dans 
al corăbierilor gălăţeni.

Corac, pasere, v. Corb.
Coral, (musică) indică un raport cu corul; astfel; 

composiţiune corală, ansamblu coral, etc. Ca sub
stantiv, (îu Germania) se rapoartă la însuşi cântul 
bisericei creştine occidentale (Choral-gesang). 
In special se dă însă numele de C. unor melodii 
scrise pe texte sacre, dar în limba poporului, 
nu în limba latină, hmba oficială a bisericii ca
tolice. Melodiile acestor C., cari apar odată cu 
reforma religioasă, au fost luate de mulţi com- 
positori drept cânt dat (Cantus firmus) şi au jucat 
astfel un mare rol în desvoltarea musicei în 
Germania. (S. e. »Eine feste Burg ist uuser Gott«, 
de Luther, a fost utilisat şi prelucrat de Bach, 
de Mendelssohn, de Meyerbeer, de Wagner.) In 
Germania există un mare număr de colecţiuni 
de C., unele dând numai melodii cu un bas cifrat, 
altele dând O. aranjate pentru 4 voci. [T. C.] 

Coraliu, Coral, Mărgean, animal marin, clasa 
Anthozoarilor(Corallia), tipul Coelenteratelor; are

1*
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aspectul unui arbore rămuros, (v. ilustr.), format 
din o parte centrală wjja\\Âpolipier sau axă sclero- 
basică constituită din carbonat de calciu şi oxid 
de fier. Polipierul este partea C.-lui, care se uti- 
lisează în bijutării, şi pe care ţeranii la noi îl 
întrebuinţează ca leac sub numele de sânge 
de noue fraţi. Polipierul este acoperit cu o 
massă cărnoasă, numită sarcosom, care presintă 
din distanţă în distanţă mici cavităţi, în inte
riorul cărora se află individele (polipii); ele au 
fiecare opt braţe crestate şi albe, din care causă 
erau odinioară considerate ca flori de C. Se pes
cuiesc din M. Mediterană şi M. Roşie la adâncimi 
de 100—200 m. fDr. N. Leon.]

Insule de Corale, aglomeraţii de căsulii de 
corale pe fundul mării, cari se ridică până la 
nivoul mării sau şi preste acesta; se găsesc în 
general numai între gradul 28 de lăţime nordică 
şi sudică. Bănci de C. se alipesc direct de ţer- 
muri, altele se află despărţite de ţerm prin ca
nale. Atolle, insule scunde de formă inelară, 
închid o parte a apei, o lagună. Insule şi bănci 
de C. se află multe în Oceanul indic (Maledive) 
şi în Oceanul Pacific.

Corale de sticlă sunt mărgele în formă de 
picături, globuleţe, etc.; se presează din baghete 
de sticlă moi. Adeseori au facete şi servesc la 
împodobirea candelabrelor, etc.

Corallina, materie colorantă, v. Paeonina.
Corallinee, (botan.)alge floridee, cu aparat vege

tativ foarte ramificat,sau ca o coaje întinsă la supra
faţa suportului; se aseamănă mult prin înfăţi
şare cu mărgeanul sau coraUul, de aci şi numele 
lor. Sunt bogate în carbonat de calciu şi trăiesc 
în apa mărilor din zona tropicală la adâncimi 
de 30—80 m., ori singure, sau asociate cu polipii 
coraligeni constructori de recife madreporice, 
contribuind şi ele la formarea acestora. Genuri 
mai principale; Lithophyllum, Lithothamnium, 
Corallina, etc. C. officinalis întră în produsul 
numit Mufchiu de Gorsica.

Coram, (lat.) înaintea, în presenţa cuiva; C. 
populo, în faţa poporului.

Coran se numesce colecţiunea surelor lui Ma- 
homed. El însuşi a dictat surele sale la diferite 
ocasiuni şi la diferiţi scriitori; de abia califul 
Abubekr adună pergamentele şi papirele risipite, 
completând restul prin recitarea din memorie a 
bătrânilor. Mahomedanii credeau atunci, după 
s])usele profetului lor, că C. a existat din veci 
în Duiwnecjeu şi a fost revelat de cătră archan- 
gelul Gavriil. De aceea se iviră deodată o mul
ţime de comentarii şi variante, cari însă au fost 
arse de Osman până la un singur exemplar, tipic 
pentru viitor. C. e compus din 114 sure sau ca
pitule, când mai concise, când mai plate, adeseori 
foarte poetice. Religiunea depusă în C. se nu
mesce Islamism (v. ac.) C. este anevoie de în
ţeles pentm acela, care nu cunoasce perfect limba 
arabă şi tradiţiunea locală. Comentarele cele mai 
vestite sunt ale lui Beidhawi şi Samachşari, tra
duse primul în nemţesce, celalalt în engh-zesce. 
(Lipsea, 1878, Calcutta, 1856.) Pentru cei cari nu 
cunosc limba şi tradiţiunile arabe, se recomandă 
traducerea şi comentarul lui Maracci. Literatura 
arabă este foarte bogată în exegesa C., cuprin- 
(jend sute de opere analoage predicelor creştine, 
în cari interpretaţi unea e rareori literară şi raţio- 
nalistă, ci mai totdeuna alegorică, superstiţioasă

şi cabalistică. (Cf. Hammer, Die Wissenschaften 
d. Orients. Leipzig, 1804, II, 576—620.)

Corasan, v. Chorasan.
Corasta, v. Colostrum.
Corato, oraş în provincia ital. Bari (Apulia), 

cu 30,428 loc. Fabric, de oloiu, piele, etc.
Coray, Adamantis, v. Korais.
Corb, 1) fCorvus corax), pasere din fam. Cor- 

videlor, cu cioc puternic, curbat şi comprimat de 
laturi, la basă garnisit cu peri aspri îndreptaţi 
înainte; preste tot penele sunt negre cu un 
lustru albăstriu; se nutresce cu mortăciuni, în 
lipsa acestora cu insecte, şoareci, broasce, chiar 
şi cu grăunţe; petrece solitar prin munţii stufoşi 
şi cuibăresce pe arborii înalţi, unde depune câte 
4—5 ouă ver^i cu pete mohorîte. In captivitate 
se arată bun imitator, supus şi şiret; se aco
modează ori cărei clime. Lung. totală 65 cm., 
limg. arip. 44 cm., lung. co^ii 26 cm.

2) C. albastru, Dumbrăvanca, v. Câcău.
3) G. de noapte, (Ardea nycticorax), pasere 

băltăreaţă din fam. Ardeidelor, la crescet şi pe 
spate neagră, cu un lustru vei-4iu; la grumazi 
şi pe foaie albă; aripile şi basa co^ii albe; bă
trânii la ceafă cu trei pene lungi albe; ciocul 
negru, la basă e gălbeniu; picioarele galbene 
verejii; lung. totală 60 cm., lung.-arip. 30 cm., 
lung. co^ii 11 cm. Din Aprilie până toamna 
târziu e comună pe lângă bălţi, [V. B.J

Corb, (astron.) o mică constelaţiune austi'ală, 
visibilă şi la noi, cuprinsă între Hidra şi Vir- 
ginea. Are numai 9 stele visibile cu ochiul liber, 
din cari 5 mai luminoase, 4 formând un mic 
trapez, pe una din laturile căruia este a cinoea. 
Se pare că aceste stele şi-au schimbat strălu
cirea în decursul secoliior.

Corbasca, com. rui1. în Rom., j. Tecuciu, com
pusa din 8 cat. cu 2223 loc.

Corbeni sau C.-Pămenteni, corn. rur. în Rom., 
j. Argeş, formată din 6 sate, avend 1880 loc. 
(Dicţ. geogr. 1888), 5 biserici şi 2 şeoale. Pe 
teritorul comunei, laCăpăţîneni şi Poenari (v. ac.), 
se găsesc însemnate ruine de cetăţi vechi.

Corbi, com. rur. în Rom., j. Muscel, situată 
pe ambele maluri ale rîului Doamna; e formată 
din căt, C. şi Sboghiţesci, avend o suprafaţă de 
1690 hect. şi 1553 loc. (Dicţ. geogr. 1893), cari 
se ocupă mai ales cu oieritul; căt. C. numeră 
singur 1433 loc., avend 4 biserici, dintre cari 
una, scobită într’o stâncă, e foarte veche, şi 1 
şcoală mixtă.

Corbiţa, com. rur. în Rom., j. Tecuciu, com
pusă din 7 căt. cu 2005 loc.

Corbu, numire topografică în Rom., 1) C., com. 
rur. în j. Olt, situată pe rîul Vedea; se com
pune din 5 căt., avend 1600 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor. 2) G., com. nir. în j. Râmnicul-Sărat, 
pe malul drept al Şiretului, formată din 2 căt. 
cu 1540 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 1 biserică 
şi 1 şcpală mixtă. Loc. se ocujiă cu agricultura, 
prăsirea vitelor şi comerciul. 3) C.-lui, Piatra, 
munte în j. Buzeu, com. Cătina, culminând înri’o 
frumoasă şi înaltă stâncă; e bogat în substanţe 
minerale.

Corbulo, Gnaeus Domitius, general roman sub 
Claudiu şi Nero; sub Tiberiu pretor, sub Cali- 
gula consul. Nero l-a trimis la 54 în Orient 
contra Părţilor, dela cari a recucerit Armenia;
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acest succes a deşteptat gelosia împăratului, care 
l-a rechiemat şi condamnat la moarte (67).

Corcan, Corcodan, Ciurcă (v. ac.).
Corcesci, comună nirală şi parocliie cu moşie 

mănăstirească în Bucovina, căp. şi j. Storojineţ, 
cu ISdO loc., (1288 ort., 11 cat, 40 mos.); şcoală 
primară, cabinet de lectură »Luceaferul«.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Corcheş, Nicolae, supranumit »Drăguţ«, pictor 

de profesiune, n. 1809 în Câmpeni, fost tribun 
în armata lui lancu, a luat parte la mai multe 
lupte sângeroase în contra armatelor maghiare. 
Cea mai însemnată faptă de arme a lui C. a fost 
lupta dela »FântâneIe«, în 6 Iul. 1849. In aceea 
(Ji C. în fruntea a 123 venători, 317 lânceri 
ajutaţi şi de femeile din Mărişel, comandate de 
soţia judelui, Palagia Roşu, toate călare şi înar
mate cu lănci, au nimicit armata magh. (Bocskay- 
csapat) 3000 la număr, comandată de renumitul 
Paul Vasvâry. Cei mai mulţi oficieri magh. îm
preună cu Vasvâry, apoi 850 honve4i au căcjut 
morţi; arme, tunuri, cai, 100 boi, ş. a. au că(jut 
în manile Moţilor. C. f 1885. A fost decorat cu 
crucea de aur pentru merite, şi cu medalia de 
aur rus. [I. S. Ş.]

Corchorus L., (botan.) gen de plante prepon- 
derant sufruticoase din fam. Tiliaceelor, trib. 
Tilieae, ce se distinge de genuri înrudite prin 
petale galbene mici, staminele toate cu antere 
şi capsula îndecomuu nudă siliqueformă. Spe
ciile de C. sunt respândite în toate ţerile tro
picale, cu deosebire însă ale emi.sferei estice; ca 
mai remarcabile cităm; C. oliiorius C. cap- 
sularis L. şi unele înrudite, din cari se extrage 
textilul cunoscut sub numele de »iută«. [A. Pr.]

Corcitura, v. Bastard.
Corcoduş, (botan.) numirea vulgară a unei va

rietăţi cultivate de Prunus insititia L. (v. ac.).
Corcyra, v. Corfu.
Cord, inimă (v. ac.). C., măsură de lemne de 

foc (stânjin) în Anglia (3,568 m8.) şi America.
Corda, (ital.) coardă (v. ac.). Una G., pe o 

coardă, expresiune întrebuinţată în musica de 
piauo indicând întrebuinţarea pedalei stângi, care 
deplasând claviatura face ca ciocanaşele să nu 
lovească decât pe o singură C. din grupul de 
trei, ce dau acelaşi sunet, ceea ce dă o slăbire a 
sonoiităţii. [T. C]

CordaiteaJGng., numire pentru o serie de Co
nifere fosile caracteristice pentni carbonifer. 
Considerând structura lemnului, forma foilor ce 
variază între lanceolată şi obovată uneori lobată 
(asemănător cu GHngko) şi a florilor respect, 
fi'uctelor (adese baciforme), C. aparţine paiie la 
typul Araucaroxylon, aşa dar înrudit cu tribul 
actual: Araucarieae, paiie la Cupressoxylun, aşa 
dar îni-udit cu: Podocarpeae şi Taxeae.

Cordat, (botan.) organ scobit la basă şi ro
tunjit, iar spre vîrf ascuţit, semănând cu o 
inimă răsturnată. Cordiform, se jice când e 
analog un organ cu forma inimei; embrionul de 
Ciulină, capsula de Polygala vulgaris. Cordato- 
hastat, când are formă şi de inimă şi de suliţă 
(la frunze se observă forma aceasta). Cordato- 
sagitat, când forma e şi de inimă şi de săgeată 
(tot la fiTinze).

Cordău, (magh. KardoJ, corn. mică în Ung., 
cott. Bihor. In analele publ. apare pe la încep, 
seci. XIII. Are 107 case, cu 713 loc., (691 Rom.

gr.-cai), cari au şcoală regulată. Teritorul e de 
3646 jug. cat., muntos, produce cereale; industrie 
de casă, pomărit,stupărit, comerciu cu vite cornute, 
capre, oi şi porci. Staţiunea căii ferate în loc.

Corday, Mărie Aline Anne Gharlotte, n. 1768, 
fica unui nobil în St. Saturin lângă Caen, a ucis 
1793 pe Marat (v. ac.), fu ghilotinată 17 Iulie 
1793. (Cf. Dubois, Chaiî. C., Par. 1838.) O tragedie 
a lui Ponsard (1850) se ocupă cu soartea ei.

Cordea, cordică, panglică sau tenie, vierme 
lat cestoid, trăiesce părăsit în intestine la om 
(v. Cestoda).

Cordeliers, (franc.) numele unor călugări fran
ciscani în Francia; pe timpul revoluţiunii mari 
se numiau C. membrii unui club politic radical, 
cari îşi ţineau convenirile în un olaustru din 
Paris al franciscanilor.

Cordia L., (botan.) gen din fam. Boragineelor, 
trib. Cordieae, cu vr’o 180 specii, respândite în 
răgiunile calde ale globului, mai numeroase însă 
în America. Acest gen cuprinde frumoşi arbori 
sau arbuşti totdeuna verji, ce se cultivă în flo
rării calde sau temperate. [Z. C. P.]

Cordial, din inimă, sincer, intim. C. se nu- 
mesce şi un licor de stomac.

Cordierit, (dicroit, jolit), mineral, silicat alu- 
minos de magnesiu, cristalisează în sistemul 
rombic. C. se găsesce în gneiss, granit şi ca 
product de contact în unele roce eruptive mo
derne. El e foarte supus la alteraţiuni diverse; 
varietăţi alterate: aspasiolit, chlorofilit, bons- 
doifit, preseolit, peplolit, huronit, esmarkit, pinit, 
fahlunit, gigantolit, iberit, oosit, weissit, groppit. 
Cristalele albastre transparente sunt întrebuin
ţate în bijuterie. Ele se găsesc în gneiss la 
Arendai, Kragero, Tvedestrand, în granit la 
Haddam (Connecticut) şi în aluviuni cu alte 
pietri scumpe în Ceylon şi la Minas novas (Bra
silia). Gneiss cu C. e foarte desvoltat la munţii 
Cocora, Balota şi Ursu (munţii Lotrului).

Cordillerii sau Andii, în înţeles mai larg prin
cipalul şir de munţi în America; se întinde 
dealungul ţermurului vestic al continentului în 
lungime de preste 15,000 km., constau mai ales 
din câte 2—3 şiruri paralele, cu văi mari lon
gitudinale sau formând platouri, cu coaste pre- 
ţipişe spre vest şi cu lungi ramificaţii spre est. 
După Himalaja C. sunt cei mai înalţi munţi de 
pe păment, cu vulcanii cei mai uriaşi, şi bogaţi 
in minerale (aur, argint, etc.) — In înţeles mai 
strins sub C. se înţeleg C.-le sud-americane 
(Cordilleras de los Andes), cari se întind dela 
cap Froward spre nord până la Marea Caribică 
în lungime de 6700 km. cu înălţime mijlocie 
de 3700 m. şi cu 56 vulcani, dintre caiî 26 în 
activitate; se subîmpart în: G. Patagoniei, cu 
înălţime mijlocie de 1000 m. (Minchinmavida 
2438 m.); C. de Ghile, înălţime miji. de 3500 m. 
(Acoucagua 6970 m.); aceste doue părţi ale C.-lor 
constau din câte un singur şir de munţi; C. din 
Perii şi Bolivia, cari la platoul Potosi (4000 m.) 
se despart în 2 şiruri de 4400—4700 m. înalte, 
închijend între ele platoul dela Peru; în ace.ste 
C. se află piscurile: Sorata 6550 m., Illimani 
6410 m. şi vulcanul activ Sahama 6415 m.; G. 
dela Quito, dela Loja (4° lat. sud.) se despart în 
2 şiruri, încungiurând platoul dela Quito 27.50 m., 
înălţime mijlocie 3500 m. (Chimborazo 6254 m., 
Cotopaxi 5960 m.); <7. Golumbiei dela Los Păstos
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(1° lat. sud.) se desfac în 3 şiruri despărţite de 
văile: Cauca şi rîul Magdalenei; (Tolima5584 m.)

Cordite, numirea unui praf de puşcă, cu puţin 
fum, introdus în Englitera; composiţia chimică 
se aseamănă cu cea a prafului lui Nobel. E de 
coloare bnină şi are forma unor fire lungi.

Cordoba, v. Cordova.
Cordofan, ţinut în partea estică a Africei, spre 

vest dela Nilul alb; 108,281 km*., 280,000 loc. 
Capitala El-Obeid. 1820—83 sub dominaţiune 
egipteană; 1883 de aci a pornit rescoala lui 
Mahdi, care întemeia un imperiu nou şi contra' 
căruia se luptă Englezii, luându-i în Sept. 1898 
oraşul Omdurman.

Cordon, pantlică lată care ţine decoraţia la 
clasele înalte de ordine. — La festivităţi şi la tot 
felul de aglomerare de public prin oraşe, se 
trage un C. prin poliţişti, gendarmi, ori miliţie, 
cu scop de a menţine ordinea publică. Se mai 
înţelege sub O. o linie de posturi pentru paza 
frontierei sau isolarea unei localităţi ori a unui 
teritor. In resboaiele moderne nu se mai între
buinţează sistemul de C. de cetăţi.

Cordon sanitar, şiruri de soldaţi aşezaţi în 
mică depărtare unul de altul în tot lungul fron
tierei unei ţeri, pentini a opri invasiunea din 
altă ţeară a oamenilor bolnavi sau a animalelor 
bolnave de un morb infecţios; sau împrejmuirea 
cu sentinele ă unei comune infectate, pentru a 
opri ieşirea din acea comună a oamenilor bolnavi 
de boală epideinică, ori a vitelor bolnave de 
boală epizootică.

Cordonul, G. albastru (Catocala fraxini), un 
fluture din fam. Noctuidelor, ord. Lepidopterelor. 
Seamdnă cu C. roşu, este însă mai mare. Aripile 
dinderept au pe mijloc o dungă lată albastră. 
Larvele trăiesc pe felurite plante, mai ales pe 
plopi, mai rar pe frasini. C. roşu fCatocala nuptaj, 
un fluture din fam. Noctuidelor, ord. Lepidop
terelor. Aripile au marginea dinţată. Aripile 
dinainte cenuşii cu dungi brane, cele dinderept 
roşii, cu dungi negre. Lăţimea 74—79 mm. Lar
vele trăiesc pe plopi şi sălcii, în Maiu şi Iunie.

Cordova, (Cordoba), 1) C. provincie spaniolă 
în Andalusia; 13,727 km*, cu 420,728 loc. (1887), 
ţinut roditor, în partea nordică şi sudică muntos; 
bogat în cărbuni de piatră. C a p i t a 1 a C., situată 
lângă rîul Guadalquivir, are 55,614 loc., catedrală 
frumoasă (odinioară moschee renumită). C. a 
fost residenţa unui episcop gotic, la 711 fu cuce
rită de Tarik şi în timpul Maurilor deveni cel 
mai însemnat oraş al Spaniei; 755—1031 resi- 
denţa unui chalifat; timpul înfloririi l-a avut 
sub domnirea lui Abdur Rahmâu III, El Hakem II 
şi Almansor, când avea un milion loc. Dela 1326 
sub domnie spaniolă. 2) C. provincie a repub- 
licei argentine (America), cu 174,767 km*, şi 
380,000 loc.; mare economie de vite. Capi
tala C., lângă rîul Primero, are 66,247 loc. 
(1887); residenţă episcopească, universitate, ob- 
servatoriu astronomic. Oraşul C. a fost fundat 
la 1573. 3) G. oraş în statul mexican Veraciuz, cu 
11,302 loc.

Cordova, Gonsalvo Hernandez de, general 
spaniol, numit »Marele Căpitan», n. 1443 în 
Montilla lângă Cordoba. 1495 ocupă Neapolea şi 
1503 alungă de aci pe Francezi; până 1506 vice
rege al posesiunilor spaniole în Italia inf. f 1515. 
(Cf. Duponcet, Histoire de Gonsalvo de C., 1714.)

Cordovan, sau Corduan, o piele de lux, pre
parată din piei de capră şi de ţap cu încreţituri 
şi nelucie. Servesce in diferite colori la panto- 
fărie, lucrări de legătorie şi galanterie.

Cordyline Comm., (botan.) gen din fam. Lilia- 
ceelor, trib. Dracaeneae, cu vr’o 10 specii origi
nare din Indiile orientale, din archipelagul Ma- 
layan, din Australia, din Noua Zelandă şi din 
insulele Oceanului Pacific, o specie cresce şi în 
Brasilia. C. sunt plante cu portul de Palmier, 
ce se cultivă în florării calde sau temperate.

Corea, (chinez. Giaosian), peninsulă în Asia 
estică, între Marea iaponeză şi Marea galbenă, 
regat independent; 218,650 km*, cu 8.230,000 loc. 
Locuitorii sunt înrudiţi mai mult cu laponezii 
decât cu Chinezii; ei aparţin religiunii lui Buddha 
şi a lui Confucius; se ocupă cu agricultura şi 
economia de vite; industrie de mătasă, hârtie, 
porţelan, eventaie, etc. Dela 1876 trei porturi 
ale C.-ei sunt deschise comerciului străin. Im
port (1894) în valoare de 14.345,644 fl., export 
5.685,588 fl. In cele 3 porturi au întrat 727 năi, 
au eşit 568. Capitala Soul e legată prin linii 
telegrafice cu toate capitalele provinciale, cu 
China şi cu laponiă, precum şi cu porturile con
venţionale. Un drum de fier dela capitală spre 
portul Ninsen (Chemulpo) e în construcţie. Ve
niturile statului preste 18 mihoaue fl. — 1894 
se făcu o rescoală, pentru a cărei suprimare 
regele Lihui ceru ajutor dela China; laponezii 
jalusi trimiseră şi ei trupe în C. şi siliră pe 
Chinezi să recunoască independenţa C.-ei.

Corecţiune, 1) corectitate, calitatea lucrrrlui 
corect; 2) lucrarea de a corecta, de a îndrepta; 
3) pedeapsă cu scop de a îndrepta. Casă de co
recţiune, unde se închid copii stricaţi din or
dinul părinţilor, ori în puterea unei sentenţe 
judecătoresc!.

Corecţiunea sau pedeapsa corecţională este 
pedeapsa ce pronunţă (în Rom.) legea penală 
pentru represiunea delictelor propriu (Jise, a unor 
crime scusate în caşurile determinate de lege, 
şi chiar a contravenţiunilor, când legea pronunţă 
expres închisoarea. C. sau dreptul de C. înseamnă 
în Codul civil rom. acel atribut al puterii pă- 
rinţesci, care apar*ţine tatălui in timpul căsă
toriei şi când nu este pus în neputinţă de a-şi 
exercita atribuţiunile şi drepturile sale, şi mamei, 
după moartea sau neprrtinţa de a exercita a ta
tălui, atribut în virtutea căriria tatăl sau mama 
au dreptul să ceară şi să obţină închiderea, pe 
un timp determinat, a copilului afară din casa 
părinţească. C. sau pedeapsa corecţională constitue 
dar o pedeapsă prescrisă de legea penală pentru 
reprimarea unui deUct, pe când dreptirl de C. 
n’are nici un caracter penal propriu (Jis, ci un 
mijloc de educaţiune, în caşuri grave, când natura 
copilului este prea determinată şi reu determinată.

Corecţiune barometrică. înălţimile barome- 
trice cetite pe instrument cu metodele de pre- 
cisiune sunt supuse rmor corecţiuni. C. prin
cipale sunt cele ce se referă la temperatura ae
rului şi la acceleraţiunea gravitaţiunii şi sunt în 
totdeauna sensibile. C. celelalte se numesc se
cundare şi sunt referitoare la capilaritate, la pre
siunea aerului în camera barometrică, la ten
siunea vapoarelor mercuriale, la presiunea mer- 
curiului şi la foi’ţele electrice. Aceste C. secun
dare se omit în general, fiind insensibile.
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Corectura, îndreptarea unei erori; în tipo
grafie îndreptarea greşelilor ce se afla în un text 
cules. C. se face prin semne convenţionale, ex
plicate în formularele de pe pag. 7, 8 şi 9.

Coregent, persoana care are parte legala la 
domnie împreună cu monarchul, astfel că dom- 
uesce efectiv pe lângă monarch, pe când re
gentul (v. ac.) domnesce singur în caşuri când 
monarchul e lipsit de posibilitatea de a-şi exe
cuta dreptul de domnie (prin minoritate, demenţie, 
ş. a. cause). Uneori coregenţa e prescrisă prin 
constituţiunea ţeiii, ca s. e. la instituţiunea con
sulilor la Eomani. In timpul mai nou Maria
Teresia după ________________________
moartea so

ţului seu numi 
C. pe fiul seu

losif (Ilj, 
aceasta fuînsă 
mai nmlt nu
mai o acordare 
de titlu, decât 
o împărţire a 
domniei.

Coregonus 
Art., gen de 
pesce din fam.
Salmonidelor; 
se deosebesce 
de păstrăvi 

prin gură mică 
fără dinţi şi 

prin colorarea 
simplă fără 

pete. Se gă
sesc în apele 
zonei mode

rate şi reci şi 
sunt preţuiţi 

pentru carnea 
lor. Mai cu
noscute sunt 
speciile: C. 

oxîrrhynchus 
L., G. ma- 

raena Bl. şi C. 
fer a Iu rine.
Coreişiţi,trib 
arabic, din 

care se trag# 
şi Mohamed.
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C. câştigând
supremaţia în Meca, ca păzitori preste Caaba, 
sanctuariui central al Arabilor, au ajuns la su
premaţie preste celelalte triburi şi dialectul lor 
a devenit limba literară la Arabi.

Corelaţiune, relaţiune reciprocă între doue lu
cruri (V. relativ). In biologia vegetală se nu- 
mesce C. legătura strinsă ce este între confor- 
maţiunea plantei şi modul ei de traiu.

Corelll, Arcangelo, violinist şi compositor ital., 
n. 14 Febr. 1657 în Fusignano lângă Imola, 
t 18 Ian. 1713 la Roma. Elev al lui Simonelli 
pentru composiţie şi al lui G. B. Bassani pentru 
violină, a avut elevi pe Geminiani, Locatelli şi 
Souimis. A scris 48 de sonate pentru 2 violine 
şi orgă sau violoncel, 12 concerii grossi pentru 
2 violine şi cello obligaţi şi 2 violine, violă şi bas

Corectura (Explicarea semnelor, !)•

sale a contribuit la fundarea stilului musicei in
strumentale moderne. O ediţiune a operelor lui 
complete a fost revolută de Clirysander şi loa- 
chim şi dată la lumină de Augener din Londra.

[T. C.l
Goremorphosis, (grec.) formarea artificială a 

pupilei prin operaţie. V. şi Iridectomia.
Corentyne, rîu litoral între Guayana engl. şi 

între cea olandeză.
Coreodes, famiUe de stelniţe, cari se hrănesc 

cu alte insecte, pe cari le prind în iarbă şi pe tufe.
Coreopsis L., (botan.) gen de plante erbacee 

din fam. Compositelor, tiib. Heliantboideae, cu
capitole lung- 
pedunculate 
dubluinvolu- 
crate, etero- 

game, recep- 
tacol paleaceu 
şi aebene com
prese, res- 

pândit în vr’o 
55 specii prin 
America bo
reală şi au

strală, Africa 
tropicală şi pe 
insulele Sand- 
vich.Dincausa 
florilor radiate 
galbene în an- 
titesă cu cele 
interne de co
loare întune
cată, se cultivă 
la noi ca plante 
decorative ru- 
.stice,s. e.C'.co- 
ronata Hook., 

C. Drum- 
mondiTovr. et 
Gray, G. lan- 
ceolata L., G.

tinctoria 
Nutt., C. ver- 
tieillata L.ş.a. 

[A. Pr.] 
Coresi, G., 

diaconul, cel 
mai vechi utra- 
ducetorşi tipă-

O literă greşită, dintr’un 6re-care cuvint, 
se şterge cu pi^na şi se însemnă la mar
ginea coldnel, litera, care trebue să Înlo
cuiască pe cea greşită. Dăcă su^ două saO 
trei lit/// greşite Intr’un cuvănt, se şterg 
amândouă satt t6te trei pdn dungi şi se 
tnsănină la margine literiie adevărate, cari 
trebue să înlocuiască pe cele greşite. Dăcă 
găsim o litf^ră care este de ^tă familie 
de caractere, o ştergem şi1 o Însemnăm 
prin semnul arătat la margine. Fiind In- 
tr’o frasă »n^i saâ mal mu|^te litere saâ 

cuvinte întregi mal mult se tn- 
sămnă la // margine semnul ndeleaturu (a 
suprima).

Dăcă tntr’un rlnd sunj^t mal multe 
tere greşite, atunci se fac dife/te sempe 
pentru scoterea cor^turel.

Fiind int/o frasă litere Intăr^i^ se face 
semnul I^torcereî, la margine, care s^face 
în diferite moduri.

Lip/nd o literă într’un ^vent se şterge 
litera dinaintea saAj/(pă litera cafe lipsesce 
din aceiaşi si|bă şi se Insămnă amâdouă 
la margine.

Dăcă se lasă un/afară se face semnul

ritor de căi*ţi 
românesci, al cărui nume ni-e cunoscut. Despre 
viaţa şi activitatea lui C. se scie numai atât, 
că familia lui .s’a tras din insula Chio şi că 
s’a stabilit în România cam în partea a doua 
a seci. XV. Diaconul C. dela 1560 ia parte ac
tivă la mişcările liter. şi la naţionalisarea bise- 
ricei Românilor din Ardeal, deşi era diacon în 
Tîrgovişte. El a stat în strinsă legătură cu con
ducătorii reformaţiunii bisericesci a Saşilor din 
Braşov. Tipări; 1) Evangheliar românesc, 
Braşov, 1561; »cu zisa jupânului Haneşă Begneru, 
scris-amu eu diîacon Coresi otTrăgovişte şiTudor 
diîacu« Reimprimat de archiereul Dr. Gerasim 
Timuş Piteşteanu, cu o prefaţă de Constantin 
Erbicenu. Bucuresci, 1889. 2) Evangheliar 
slavonesc. Braşov, 1562; din porunca aceluiaşi

acompaniatori, şi altele, şi prin composiţiunile | lohanues Benkner şi cu acelaşi colaborator. 3)
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unde se adaugă ouvintul, şi se scrie Ia 
margine. Dacă se iasă mal multe cuvinte 
afară, acestea^paginel. Lipsind mal multe 
frase, atunci unde s’a lăsat afară se face 
un semn şi se scrie la marginea colonel, 
iar în manuscris se Însemnă partea lăsată 
afară, cu roşu sau cu albastru.

Decă Intr’un manuscript răă scris nu se 
pote ceti unul saQ mai [aţjnuijcuvinte se 

^uvîntul nedescifrabil, saâ se pune

Apostol românesc. Braşov, 1563. 4) Tâlcul 
evangheliilor şi Molitvenic românesc, 
Braşov, 1564; carte pierdută acuma, dar cunos
cută de Cipariu, care dă fragmente în »Analecte«. 
5) Psaltire românească, 1568; cunoscută numai 
de G. Seulescu, şi prin urmare trebue să ne în
doim de existenţa ei. 6) Sbornic slavonesc 
(Mineiu de praznice), 1568; avem numai voi. II 
al acestei opere publicate din porunca lui Ale- 
xandm Voevod, domnul Munteniei. 7) Psal
tirea românească, Braşov, 1570. 8) Octoih sla
vonesc, 2 voi.
1574, 1575; 
din porunca 

lui Alexandru 
Voevod.

9) Psaltire 
slavo-româ- 

nească, 1577; 
considerată 

mult timp oa 
cea mai veche 
tipăritură ro

mânească.
Textul slavon 
nu e despărţit 
de cel româ
nesc, ci se con
tinuă verset 

cu verset din 
amendoue 

limbile, fără 
alt semn de 

deosebire de
cât câte un 

punct. Carte 
reimprimată 

de B. Petri- 
ceiou-Hasdeu,

Bucuresci 
188lşiînsoţită 
de un studiu 
bibliografic şi 
un glosar com
parativ. 10)
Psaltire 

slavonă, 1577; 
din porunca 

lui Alexandru 
şi Mihnea, 

domnii Mun
teniei. 11)

Triod slavo
nesc, 1578; din 
porunca ace-

ou fl6ri-a literei In jos sau se lasă -I- su
ficient pentru intercalare.

R.lndurile|unde|albitura| dintre/cuvinte 
Dul este|egală|se|tnsămnăjca /la/ margine.

Litere cari forjmâză un cujjrent saă 
două cuvint^fără albitură^ntre ele se inr 
nemndză prin semnele aci arătate.

Cuvintele prea larg_rărite. se în- 
semnă cu" acesteC semne.

Păc^ndu-se o stare unde nu trebue, sem
nul de mal jos indică a se continua fără 
stare (alineat).^
J^Oţeri^^io^^e^pnJocJde^Albiţm^^spaţil 
sau spiţuil se înlătură prin semnul de 
galbeni. Liniile ridicate in sus se însămnă 
tot prin acel semn.

Litere că4ute la margine, sau rîndurilă 
strîmbe se insărană prin linii paralele.__

Când voim ca un cuvint să fie rărit, ii
>V<yL 2*\jO^/yy\A/UL.

loraşi domni.
12) Evangheliar slavonesc, 1579; în colabo
rare cu Mănăilă, este a doua ediţie a Evan
gheliarului din 1562. 13) Sbornic slavonesc. 
Sas Sebeş, 1580; din porunca mitropolitului Ar
dealului Ghenadie. 14) Evanghelie cu în- 
veţătură. Braşov, 1580; după însărcinarea lui 
»jupânulu Hrăjilă Lucacî (Lucas Hirscher) ju- 
defulu Braşovului şi a totu ţinutulu Brâseei*. 
15) Evangheliar slavonesc, 1583; tipărit de 
(Coresi) şi Mănăilă. Cărţile fără indicarea lo
cului, între cari şi cea de sub nr. 9, nu se 
scie unde au fost tipărite; după toate proba
bilităţile într’o mănăstire din Muntenia. Cf. ex-

Cîorectura (Explicarea semnelort U).

celenta Bibliografia românească veche de loan 
Bianu şi Nerva Hodoş, fasc. I (1508—88). Bu
curesci, 1898.

Corespondent, ce este în raport cu altceva; 
pei'Hoana cu care stăm îii legătură de afaceri 
(client), ori în schimb de scrisori; raportorul 
unei foi.

Corespondenţa, raport de afaceri, mai ales 
schimb de scrisori: G. comercialii, schimb de 
scrisori în afaceri comerciale. (Cf. I. C. Panţu, 
Curs de C. corn. Braşov, 1897.) C. se mai nu

mesc şi organe 
publicistice de 
partid ori de 
informaţiune, 
de regulă lito- 
grafate, cari 
nu sunt desti

nate dea- 
dreptul pentru 
publicul mare, 
ci niunai pen
tru redacţiu- 
nile (liai'e^01'i 
pentru orga
nele şi mem
brii partidului, 
etc. Cartă de 

O., = Cartă 
poştală. 
Corfu,(înan- 

ticliitate Kor- 
Icyra sau Cor- 
cyra, »ţeara 
Phaeakilor«), 

cea mai mare 
şi mai nordică 
între insulele 
ionice laîntra- 
rea în Marea 
Adriatică, are 
suprafaţă de 
712 km2, şi 
84,492 loc. 

(1889). Insula 
e muntoasă 

(pânăla914m. 
înălţime), în 
partea nor

dică pămetitul 
e foarte pro
ductiv. Pro
ducte : oleiu, 
vin, smochine, 
fructe sudice.

llllll
i£lX
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—Nomarchia 
grecă C. are suprafaţă de 1092 km2, şi 114,535 loc. 
— Capitala C. e situată lângă ţermul estic al 
insulei şi are 19,025 loc. (1889), port bun; in
dustrie puţină, comerciu viu; residenţa unui 
archiepiscop grec şi a unui episcop catolic.

Cori —, v. şi Cory —.
Coriace, (botan.) se (}ice de un organ sau o parte ■ 

a plantei, ce se aseamănă în tărie cu o bucată 
de piele uscată şi resistentă; s. e. frunzele de Me- 
rişor, Buxus (Cimişir), etc.; învelişele fructeloi-; 
aparatul vegetativ (thalul) al unor Licheni, etc.

Goriandrum L., (botan.) mic gen din fam. 
Umbelliferelor, trib. Caucalineelor, cu 2 specii
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(Jo plante erbacee rustice, anuale, originare din 
Orient. C. sativum L. se cultivă prin grădini 
|)cntru seminţele sale cu uu miros aromatic, 
cari se întrebuinţează ca condiment sau pentru 
preparaţiunea diverselor licheruri. Se samonă 
în niuduri cate 20—80 klgr. laba., se sapa cu 
sapă mică ancă de 2 ori pentru a-1 curaţi de 
buruiană şi se seceră. Producţiunea este de 17 
până 20 hl. la ba.

Coriaria L., (botan.) unicul gen din familia 
Coriarieelor, 
cuprinde vr’o 
8 sau 5 specii 
de arbuşti or

namentali, 
originari din 
Europa meri
dională, din 
nordul Afri- 
cei, din Ja
ponia,din Hi- 
malaja, din 

Noua-Ze- 
landă şi din 
kn<^\.C.myr- 
UfoliaL.Q^iQ 
singura spe
cie rustică, 
celelalte siint 
plante de flo
rării reci.

Coriarieae,
(botan.) mică 
familie de 

plante dico- 
tyledonate, 

ce cuprinde 
numai genul 
Coriaria L.
(v. ac.).

Coribanţii, 
după mito
logia grec. au 
fost preoţii 
(Jinei Cbibele 
sau Ii h e a.
Adeseori se 
confundă cu 
C a b i r i i şi 
Cu reţii şi se1® 
identifică cu 
Gallii, preoţi 
la Romani.
C. se 4ic 9 fii 
ai lui Apollo, 
născuţi dela

însemnăm iar voind a’l desrări
întrebuinţăm semne. Cuvintele pe
carT voim să le spaţionăm (rărim) se în
semnă cu o linie jţrenmraţă, cuvintele pe 

guAji/tk- cari voim a fi cu cursive se substrag cu 
^ i_L o linie, capitaluţele cu doufi linii iar ver- 

zale din: acelaş corp, Cuvin-
Sg tele de o importanţă mal mare se fac cu 

UJ. I *ldipe sau cu litere compacte.'
• ojLcUa^- Jntr’o composiţie rărită cu linii, fiind 

într*un loc o linie mal mult, se însi^mnă 
prin semnul arătat aci, iar dacă intre 

-\dou§_jrlndurl va fi o linie mal puţin se 
face semnul următor.

Dacă din greşală, unul sau mal multe 
cuvinte, cari nu trebuesc ţtoroe se în
semnă cu puncte, indicănd acestea, că 
composiţia r&măne cum a fost. 

rt U Pasagele/ culese | prea/strîns/şi/albitura
neegalăyvor trebui remaniate/(pre- 

e^qjJUu rupte)/pentru/câ/iomposiţia^are/în/ casiţl
f acesta un aspect urît de tot. ____

La pusul în paginij^mposiţiunT(|tl unei) 
'/ şi din greşală se amestecă rîndurile. In 
^ la margine rîndurile după cum ar trebui 
^ caşul acesta este *mai bine a numerota 

j y ele să urmeze.£?rin semnul acesta se în 
sămnăcând voim a începe cu rînd nou (cu 
stare), Oacă voim a da unui cuvînt o im- 

jl ^ portantă mai mare îl puuem^j^/Tâ mijloJJ 
uu rîn<i 8inffur'

Corectura (Explicarea semnelor, 111).

Corifeu, în tragedia grec. conducătorul corului •, 
fig.: om însemnat, fruntaş, căpetenie, (în sciinţă: 
talent).

Corindon, mineral, oxid de aluminiu, cristali- 
sează în romboedri. C. ocupă locul 9 în scara 
de duritate; nu e sgăriat decât de diamant. Co
loarea sa variază dela galben, roşu la verde, al
bastru, brun; rare-orieincolor. Varietăţile trans
parente sunt foarte căutate şi constitue pietri 
scumpe, a căror valoare poate să întreacă acea

a diamantu
lui. Rubinul 
e varietatea 
roşie, coloa
rea safirului 
variază dela 
incolor la al- 

basti-u, a 
aquamari- 

nului orien- 
taldelaverde- 
albastrulaal- 
bastm-ver- 
(Jiu; sma- 

rând orient.: 
verde, criso- 
lit orient.: 
verde găl

buie, topaz 
orient.: gal
ben, hiacint 
orient.: roşu 
auriu, ame
ţişi orient.: 
violet. Cri
stale de C. se 
întâlnesc în 

granulite, 
unele şisturi 
cristaline,do- 
lomite, calca- 
mri crista
line, etc. Va
rietăţile no
bile se ex
ploatează din 
aluviuni dia- 

mantifere 
sau aurifere 
în Birma, 

Ceylon, In
dia, în N.-S.- 
Wales şi Vic
toria în Au
stralia, şi din 
emeri dela

o nimfă. Unii îi ţin demoni patriotici de pe : Lucas Corundum Nime N. Car. Varietăţi brune, 
insula Samothrake. [Atm.] cenuşii sau albastre şi netransparente ale C.-lui
r^Coribniţa, odinioară schit mănăstiresc în sunt în general amestecate cu oligist şi inagnetit; 
T3 j- :•!_ '• ' • gjg formează, emeri. Giseniinte mai bogate de

emeri sunt pe Naxos, Gumucb-Dagb aproape 
de Ephesus şi în împrejurimile oraşului Chester 
(Massachusets). C. amestecat cu apă sei'vesce a 
cisela piatra, amestecat cu oleiu pentru ciselarea 
metalelor.

Corint (Korinthos), în antichitate oraş renumit 
în Grecia, situat pe istmul de C., cu o cetă- 
ţuie, Akrokoiintbos, şi 3 porturi. Ijocuitorii se 
distingeau prin spirit inventiv, gust şi cultivarea

Bucovina, pe una din moşiile familiei Tăutul 
(Cuciunul-Mic, Lehucenii, ?), fundat nu se 
scie când de un călugăr cu numele Silvestru. 
Era foarte sărăcuţ, posedea numai patru fălci 
de loc şi era în părăsire pe Ia 1782. (Cf. Is. 
Ouciul, Fondul religionar greco-oriental al Bu
covinei. Cernăuţ 1891, pag. 56, § 18.)

[Ur. I. G. Sbiera.]
Coridor, un pasagiu de comunicaţie dealungul 

unei serii de camere.
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artelor. Tn C. era renumitul templu al lui Apollon, 
al Afroditei, Artemis, etc. C. a fost centrul 
vieţii comerciale între Grecia, Asia mică şi 
Italia, şi a avut numeroase colonii. C. a fost în
temeiat la IBoO a. Chr., 1074 ocupat de Dorieni, 
0!>7—585 a stat sub tiranii Kypselos şi Peri- 
andros, avend tinută în totdeuna ostilă Atenei. 
Resboiul corintic (394—387) nimici hegemonia 
Spartei în Grecia. După alungarea Macedo- 
nienilor (243) C. aparţinu alianţei achaice, 146 
fu dărîmat de Romani, 46 Cesar îl rezidi. In 
C. se forma curend o comunitate creştină, căreia 
adresă apostolul Pavel epistola sa cătră corinteiii. 
— C. de a(Ji, rezidit după cutremurul de păment 
din 1885 cu 5 km. mai spre nord, are 4124 loc., 
residentă episcopească. In depărtare de 2‘5 km. 
de C. se termină canalul, care taie istmul de C.; 
aci .s’a întemeiat un nou oraş: Isthmia.

Corinthic, stilul, al patrulea şi cel mai elegant 
dintre ordinele de architectură, în care capitelul 
este împodobit cu doue rânduri de frunze de 
acantă. (v. Columna.)

Coriolanus, Gnaeus Marcius, persoană ima
ginară în istoria legendară a Romei. De tiner ar 
fi luat parte la cuprinderea oraşului Corioli, de 
unde cognomen ex virtute Coriolanus, dar res
pins dela consulat, s’ar fi întors atunci contra 
plebeilor şi ar fi susţinut, să nu li-se împartă 
gi'âu într’un timp de secetă. Mai mult, ar fi cerut 
desfiinţarea tribunatului, pentru care fapt fiind 
dat în judecată de tribuni şi condamnat, ar fi 
fugit la o cetate a Yolscilor, de unde s’ar fi 
întors contra Romei în capul unei armate, dis
trugând holdele plebeilor. O solie de senatori 
ar fi respins-o, pe alta de preoţi şi augiui de 
asemenea, vedend însă o solie de femei în cap 
cu soţia sa Volumnia şi mama sa Veturia, căreia 
i-se atribue cuvinte elocuente şi patriotice, C. 
ar fi exclamat »Mamă, ai salvat Roma, dar ai 
pierdut pe fiul teu«, apoi s’ar fi retras la Volsci, 
unde după o legendă ar fi fost ucis, după alta 
ar fi trăit până la adânci betrâneţe. iar Romanii 
au înălţat un templu Fortunei femeiesc! pe locul, 
unde s’a întâmplat întâlnirea, cu Yeturia preo
teasă. Yiaţa lui în Plutarch. Shakespeare a scris 
cu acest nume o dramă, în care C. este tip de 
nobleţă, singurul caracter nobil de bărbat în 
teatrul lui Shakespeare. [I. S. F.]

Coriţa (G or cea), oraş comercial în vilaietul 
turcesc Monastir, pe platoul de lângă isvorul 
rîului Devol, 8000 loc. Greci, Slavi şi Albanezi; 
gimnasiu grecesc.

Coriu (Corium) se numesce pielea, care acopere 
cor-pul diferitelor animale. Unii autori consideră 
cuvântul C. ca sinonim cu derm, stratul prin
cipal al pielei care este acoperit de epiderm. 
(V. Pielea.)

Corixa, sau Corisa, insect hemipter, heteropter, 
trăre.sce în lacurile din Mexic; ouele recoltate 
şi uscate de indigeni sunt întrebuinţate de ei ca 
condiment.

Cork, comitat în provincia irlandeză Munster, 
7485 kms, cu 436,641 loc. (1891). Capitala C. 
pe o insulă a rîului Lee, dinsus de întrarea în 
baia de C., cu 75,070 loc. Universitate (Queen’s 
College); şantier şi export de unt, vite, păstramă, 
mărfuri de fier; import de cereale, viu, zahăi1, 
lemne; valoarea importului: în 1890 25'7 mii. 
maree; tot la a. 1890 au întrat în port 2666

corăbii de 674,020 tone. Portul principal din C. 
(mai ales pentru năi de resboiu) este Queenstowu. 
(v. ac.)

Corla, f Găinuşa de apă, Găinuţa, — Galli- 
nula chloropus), pasere băltăreaţă diu fam. Gal- 
linulidelor, maslinie-închisă pe spate; capul 
grumazii şi foalele surii; cu o pată golaşă roşie 
pe frunte; ciocul la basă roşu şi galben la vîrf; 
picioarele vereji cu un inel roşu preste călcâiu. 
Lung. totală: 31 cm.; lung. arip. 20 cm.; lung. 
co4ii 6 cm. Petrece prin bălţi stuhoase, înnoată 
şi se cufundă uşor în apă; se nutresce cu ani
male mici de apă, uneori şi cu plante de apă 
şi semânţa lor; femeiuşa depune câte 5—11 oue 
ver(ji cu roşu pătate. E pasere migratoare, pe 
la noi sosesce în luna lui Martie şi stă până în 
Octobre. [V. B.]

Corlăţelu, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
cu 1220 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; are o biserică 
şi o şcoală; aici se fac trei bâlciuri anuale.

Corlătescu, familie boierească română. Vasilc 
C., boier'în Moldova în seci. XYU. La 1635 
vel cămăraş.

Gorm, (botan.) se (jice corpului unei plante, 
diferenţiat într’o tulpină (axă) şi în fmnze (apen
dice), cum sunt toate vegetalele dela Muşchi îna
inte, şi dintre Hepatice cele frunzoase.

Cormana, numită uneori şi corman, este partea 
aceea a plugului, care primesce brasda tăiată de 
fierul lung şi lat, o învîrtesce şi restoarnă. C. 
se fixează de birsă şi de coarne; uneori ea este 
împreunată cu birsa şi plasul, şi atunci poartă 
numirea de trupiţă. C. poate fi de lemn, ori de 
metal: fier bătut, oţel, alamă, fontă tare, etc. După 
forma sa C. este foarte variată, dreaptă, concavă, 
convexă ori concav-convexă. De lungimea ei 
depinde învîrtirea şi resturnarea mai mult sau 
mai puţin completă a brasdei, iar de îmbinarea 
exactă a ei cu celelalte păi’ţi ale plugului, de
pinde uşurinţa, cu care funcţionează plugul şi 
cantitatea de mimcă săvîrşită.

Cormcela sau Kormesaia kniga (carte câr- 
muitoare), codice de canoane, rusesc, (coresp. 
Liber juris canonici şi Nomocanon), este la po
poarele slave ortodoxe ca şi Pravila la Români. 
C. a început a se tipări sub losif, pati'. rusesc, 
la 1649, şi s’a terminat sub Nicon, succesorul lui 
losif, la 1653. Apoi s’a retipărit în Moseva la 
1787, 1804 şi 1816. Acest codice e compus din 
vechile colecţiuni grecesci şi în special din cele 
ale lui Aristen şi Zonara. Se împarte în 70 ca
pitole, din cari cele 41 dintâiu formează partea I 
şi conţin canoanele apostolilor, ale conciliilor şi 
epistolele canonice; celelalte capitole formează 
partea II şi conţin basilicalele sau constituţiunile 
împăraţilor greci, precum şi unele învăţături din 
scrierile sf. Părinţi. (Cf. Şaguna, Comp. de dreptul 
can., Sibiiu, 1868; los. Papp Szilâgyi, Enchiri- 
dion, etc.. Oradea mare, 1880; Kopitar, Zwei 
Nachtrăge zur Frage der russischen Kormezaia 
kniga.) [Dr. I. Radu.J

Cormofite, (botan.) [Cormophyta A. Br.], nu
mire sinonimă pentru Cryptogamele vasculare 
Brogu. (Pteridophyte Cohn.), a doua grupă de 
Archegoniatae (Embryophyta Zoidiogama), prima 
fiind Bryophyta (Muscineele). Endlicher înţe
legea prin C. toate Muscineele, Criptogamelo vas
culare şi Fanerogamele.
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Cormologia, v. Biologia, (tectologia.)
Cormons, orăşel în litoralul austriac, cercul 

Gradisca, situat lângălsonzo; are 3695loc. (1890).
Cormorana, fPhalacrocorax carbo, Haîiaeus) 

pasere înnotătoare din subordul Steganopodes, 
fam. Phalacrocomeidae; crescetul, grumazii, 
pieptul, foalele şi partea inferioară a spatelor 
verde-negricioase, partea superioară a spatelor 
şi umerii oacheşi, cu pene negru dungite; jurul 
gâtului alb; preste vară cu un moţ de pene fine 
albe la ceafă; ciocul şi picioarele negre; gâtul, 
feţele gal bine. Lung. totală: 90 cm.; lung. arip. 
36 cm.; lung. co4ii 18 cm. Pasere comună pe 
lângă Dunăre şi Tisa, preste iarnă emigrează 
dcla noi. [V. B.]

Cormus, nume ce se dă unui întreg format din 
animale compuse (colonie de animale). C. antho- 
zoarilor este uneori numit Zoanthodem, acela al 
cestodelor Helminthodem, acela al ascidiilor com
puse : Ascidiodem.

Corn, coarne, crescăturile de pe oasele capului 
animalelor nimegătoare. Substanţa C.-lor este 
tare, elastică, ti’anslucidă, de diferite colori. In 
apă ferbinte de 100u C. se moaie şi li se poate 
da ori ce formă. Se întrebuinţează la fel de fel 
de obiecte în industrie.

V. şi Cornul şi Cornus.
Coi'n de cerb, cu deosebire din Tirol, Ungaria 

şi America centrală, cu structură de os, servesce 
la felurite lucrări sciilptate, încrustate, etc. Redus 
în pulbere şi destilat în vas închis desvoaltă car
bonat de amoniac cu substanţe empireumatice, 
apoi o soluţiune de sare, un oleiu puturos şi căr
bune de corn folosit ca spodiu; ars alb servesce 
la Instruit, etc.

Corn, instrument musical ce se face mai în 
totdeauna din C. de bou, se mai face însă şi din 
lemn de paltin sau mesteacăn, avend forma unui 
semicerc; e legat cu coajă de lemn de cireş sau 
mesteacăn, şi e cu mult mai mare decât cel făcut 
din C. de bou. Acest soiu de C. se mai găsesce în 
mâna pădurarilor din Bucovina, el dispare din (ji 
în (ji. (Cf. T. Cerne. Dicţionar musical.) [—]

Corn de venal, numit şi »bucium«, în unele 
locuri »bucin«, este un instrument făcut din corn 
de bou, la ambele capete în forma trimbiţei; la 
capătul din jos se prelungesce prin aramă, pentru 
ca sunetul să fie mai armonios. Acest C. astăzi 
se folosescp rar. C. se întrebuinţa la chiematul 
cânilor; apof ca signal pentru de a se aduna vâ
nătorii; adese, ca lupii să se depărteze, să nu 
mance căpăii. [I. S. Ş.]

Cornaceae, (botan.) familie de plante dicotyle- 
donate cu vr’o 75 de specii, dispuse în 12 ge
nuri, respândite în regiunile temperate ale glo
bului. C. sunt arbori sau arbuşti, rar ierburi cu 
frunzele opuse sau uneori alterne, simple şi 
lipsite de stipuli; florile regulate, hermafrodite 
sau unisexuate sunt mici şi dispuse în umbele 
sau corymbe terminale sau axilare, uneori fasci- 
culate amentacee sau capitate şi involucrate; 
caliciul concrescut cu ovarul; fructul mai adesea 
drupaceu. Dintre genurile acestei mici familii 
menţionăm pe Cornus L., care cresce şi prin 
părţile noastre, şi pe Aucuha Thunb. originară 
din China şi laponia. [Z. C. P.]

Cornalina, o .specie a varietăţii de quai’ţ comun, 
numită Calcedonie; calcedouia se presintă în 
masse sferoidale, concreţionate, cu casura unită,

translucidă şi colorată diferit. Când e colorată în 
roşu poaiiă numele de C. Se întrebuinţează în 
bijuterie. [V. C. B.]

Cornăritui, dare veche în Moldova, înfiinţată 
de Antioh Cantemir; era dare impusă asupra 
boilor, cu cari se făcea negoţ. Pe lângă vamă 
trebuia să se plătească 1 leu pentru fiecare bou 
dus la vânzare.

Cornaro, veche familie patriciană în Veneţia, 
care a dat republice! mai mulţi dogi (Marco C., 
n. 1367 şi Giovanni C., n. 1647). C. Catarina, 
.soţia regelui cyprian lacob II, n. 1454 în Ve
neţia. După moartea regelui (1473) a fost sus
ţinută în domnie de cătră Veneţieni; dar tot 
aceştia o .siliră (1489) a pără.sî insula, dându-î 
spre locuinţă castelul Asolo, unde s’aîncungiurat 
cu poeţi şi savanţi, f 1510. C. C. a dat sujetul 
pentru opera lui Halevy: »La reine de Cypre«.

Cornăţeanu, familie boierească din Valaohia. 
înainte de 1600, documentele ne arată pe Maria 
din Gornăţeni, care avea de fiu pe Nccula vistier, 
1627, fost mare spătar la 162.3 (?), iar în 1626 
pomenit ca paharnic ot Gornăţeni. Fiul seu se 
numia Dumitraşco, .şi în 1642 era postelnic. 
Mai înainte de Maria trăiaStaico clucer cu 
fiii sei Vintilă şi Drăghici din Gornăţeni; la 1576 
şi 1580 (Arh. St. r.) Drăghici era postelnic (1570). 
Socol clucerul Cornăţeanu (1635), e ispravnic 
al rezidirei bisericei din Gâmpulung, (jisâ a lui 
Radu-Negm, făcută din nou de Mateiu Basarab V. 
(Xenopol. Lst. II, 22). El fu omorit în ultimul 
an al domniei lui Mateiu, când cu rescoala sei
menilor. [O. L.j

Cornea, 1) Alex. C., Domnul Moldovei, v. 
Alexandru III.

2) Michail C., fiul ministrului Dimitrie G., 
n. 1838 în Iaşi, a luat doctorat în drept în 
Paris, la 1873 deputat; a îmbogăţit literatura 
română cu frumoase poesii publicate parte în 
»Oonv. lit.« A scris şi poesii in limba franceză.

Cornea, partea anterioară străvezie, sau mai 
exact transvi.sibilă a bulbului ochiului, care îm
preună cu sclerotica (albul ochiului) formează 
învelişul ochiului. G. s’ar pute asemena cu o 
sticlă de ceasornic cam bombată şi autorii vechi o 
numeau »fereastra ochiului*. Poporul nu inesce tul
burările ei albeaţă, spre deosebire de perdea, 
care e tulburarea cristalinului dinlăuntrul ochiului. 
Atât albeaţa cât şi perdeaua împiedecă vederea; 
cea dintâiu e aproape incurabilă, iar perdeaua 
(cataracta) e operabilă şi dă cele mai frumoase 
succese (95—98%).

Corneille, 1) C., Pierre, poet dramatic francez, 
n. 1606 la Rouen. Studia dreptul şi se făcu ad
vocat. Geniul seu îl atrase însă spre literatură. 
In 1629 veni la Paris cu o comedie »Melite«, 
care reuşi. Prima lui piesă clasică »le Gid* îl 
ridică deasupra tuturor poeţilor contimpoiani. 
Apoi urmară un şir de cap de opere, dintre cari 
cele mai însemnate: Horace, Giuna, la Mort de 
Gesar, Polyeucte, etc. precum şi »le Menteur*, 
prima comedie de caracter. Trăsura dominantă 
a ti'agediilorlui G. e eieismul, grandoarea. Scopul 
lui e de a produce nu teroare, ci admiraţiune. 
Ga sistem, el e îutroducetorul celor trei unităţi 
în tragedie (unit. de timp, loc şi acţiune). Stilul 
seu e inegal, ici colo confus, in schimb însă 
posede o energie, o vigoare, care n’a fost âncă 
întrecută. Dialogul mai ales fu tratat de el cu
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atâta strălucire, că această specie de dialog viu, 
plin de mişcare luă numele de »cornelian«.

2) C.; Thomao, poet dramatic franc., n. 162.0 la 
Rouen. A scris; »Ariane«, »Comte'd’Essex«, etc., 
piese fără originalitate, în cari voia să imiteze 
pe fratele seu Pierre C.

Corneli, loan, archidiacon al catedralei gr.-cat. 
orădane, canonic, asesor al tablei judecătoresci 
a cott. Bihor, director regiu interimal până la 
1840, iar de atunci director definitiv al şcoalelor 
poporale de ritul gr.-cat. în diecesa Oră^ii; din 
porunca şi cu spesele episcopului Samuil Vulcan, 
a lucrat la Lexiconul de Buda din 1825.

Cornelia, mama Grachilor, fiica lui Scipio 
Africanus. Un model de femeie nobilă romană.

Cornelii, una din cele mai vechi familii patri- 
ciene din Roma, din care se trăgea Cin na, Dola- 
bella, Scipio, Sulla şi a.

Cornelii!, Suta^ul, centurionul roman al co
hortei italice din Cesarea Palestinei, botezat de 
cătră sf. Petru (Fapt. Ap. C. 10). Tradiţiunea e, 
că C. ar fi călătorit cu sf. Petru spre a predica 
şi ar fi fost episcop în Cesarea (după alţii în 
Scepsis lângă Troada). Biserica or. îl serbează în 
13 Sept., iară cea latină în 2 Febr.

Corneliue, 1) O. Feter, pictor german, n. la 
Diisseldorf în 1783, "I* 1867. Lucrările sale de 
căpetenie sunt: Decoraţiimea Glyptotecei din 
Miinchen, lucrare care-i dădu reputaţia de pictor 
monumental şi simbolist; decoraţiunea bis. sf. Lu
dovic, în care este o măreţie de concepţiune ne
contestată; decoraţiunea faţadei museului regal 
din Berlin; decoraţiunea capelei funerare regale 
din acelaşi oraş, etc. Toate cartoanele originale sunt 
conservate în museul naţional din Berlin. Şcoala 
şi estetica lui sunt astă4i abandonate. El e con
siderat în Germania ca un artist naţional. In 
lucrările sale nu e destulă viaţă. (Cf. H. Riegel, 
C. der Meister der deutschen Malerei.)

2) C., Carol Sebastian, fisician german, n. 1819 
în Ronshausen (Niederhessen); dela 1851 docent 
de fisică şi mechanică la univ. din Halle. 1 1896. 
A scris: Ueber die Bildung der Materie aus 
ihren einfachen Elementen, 1856; Ueber die 
‘Wechselwirkung zwischen Leib und Seele, 1875; 
Grundziige einer Molekularphysik, 1866; Grund- 
riss der physik. Geographie, 1886.

3) C., Carol Adolf, istoric german, n. 1819 în 
Wiirzburg; 1843 prof. gimnasial, 1852 prof. uni
versitar în Breslau şi 1856 în Miinchen. A scris: 
Die Miinsterschen Humanisten, 1851; Der An- 
theil Ostfrieslands an der Reformation, 1852; Die 
GriindungderCalvinischen Kirohenverfassung in 
Genf, 1892.

Cornelius Nepos, istoric roman, ca. 94—24 a. Chr. 
Cea mai mare parte din scrierile sale, precum: 
Annales, Chronica, 5 libri exemplorum, 16 libri 
de viris illustribus, poe.sii erotice, de historicis, 
s’au pierdut afară de scurte şi neînsemnate frag
mente. Ni-s’a păstrat numai un mic manual scris 
pentru şcoală şi întrebuinţat şi acuma în clasele 
elementare de latinesce din toată Europa, înti
tulat: de excellentibus ducibus exterarum gen- 
tiimi, o colecţie de biografii a câtor-va celebri 
generali greci şi cartaginezi şi a doi celebri 
Romani: Cato şi Atticus. Manualul nu se dis
tinge nici prin valoarea istorică nici prin formă, 
şi multă vreme a fost atribuit altor compilatori 
târlii. Nenumerate ediţii.

Corner, fengl.J nume datîn Englitera şi America 
la cartele (v. ac.) încheiate cu privire la producte 
agricole şi la mărfuri coloniale.

Cornesci, 1) C.,com. rur. în Rom., j.Dâmboviţa, 
formată din căt. C. şi Christeasca cu 1500 loc. 
agricultori (Dicţ. geogr. 1890); are 2 biserici şi 
1 şcoală. 2) C., (magh. SomfaluJ, comună în 
Maramureş, cu 320 loc. Români; îşi are numele 
dela cornii cei mulţi, cari se află pe teritorul 
comunei.

Cornet, com. mr. în Rom., j. Ilfov, situată pe 
malul stâng al Argeşului,, cu 1222 loc. (Dicţ. 
geogr. 1892); are 1 biserică şi 1 şcoală mixtă.

Cornet, vechiu gi'ad de oficier. In Francia Gor- 
nette la început era un ornament, care se aşeza 
pe’cască; mai târziu acest nume se întinde şi 
la stindardele gendarmeriei, cavaleriei uşoare şi 
casei regelui, şi se numiau C. acei cari le purtau. 
C. de cavalerie aveau rangul de sub-locotenent. 
Acest grad a fost suprimat prin ordonanţele reg. 
din 1762 şi 1763.

Cornet, (ital. Cornetto, germ. Zinke), nume 
dat în trecut la instrumente cu tub conic şi cu 
îmbucătură, din aceeaşi familie cu trompeta, 
cornul şi trombonul, numai nu fabricate în metal, 
ci de lemn, uneori învelite cu piele şi aveud 6 
sau 7 borte laterale, din cari una acoperită de o 
cheie. In favoare în seci. XVI—XVII. Tot C. 
se numesce uu instr. mai modern, cu tub conic, 
de metal, şi cu îmbucătură cu bocal emisferic, 
apropiindu-se de acea a trompetei. Se constru- 
iesce în do2 şi în si, bemol, avend extensiunea 
mărginită între armonicele 2 şi 8. Sub aceasta 
formă n’a servit decât în armată şi în alte 
ocasiuni pentru semnale, dar cu apariţiunea pis- 
tonilor, a luat loc în orchestră, unde tinde a 
înlocui trompeta. In orgă se dă numele de C. 
la jocuri cu tuburi conice şi cu ancie, amintind 
timbrul vechiului C. Se mai numesce ancă r;n 
joc compus, care pentru flecare tastă a claviaturei 
dă o notă însoţită de cele 4 prime armonice ale 
acestei note. [T. C.]

Corni, com. rur. în Rom., j. Botoşani, situată 
pe şesul Şiretului şi dealurile din stânga acestui 
rîu; se compune din sat. C. şi Serafinesci, avend 
o suprafaţă de 8188 hect. şi o populaţie de 2702 
suflete (Dicţ. geogr. 1895), 2 biserici şi 2 şcoale; 
loc. se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Comica, limba, v. Breton.
Corniche, Bonte de la G., {franc.) şosea re

numită prin frumseţa peisajelor; duce dela Nizza 
dealungul rivierei di Ponente (la poalele Alpilor 
maritimi) până la Genua. A fost construită de 
Romani; lungă de 207 km. (V. şi art. Cornişa).

Comicul, (botan.) Corniculat, organ în formă de 
cornet (ca o pâlnie cu gura nu prea largă), cum 
sunt frunzele în prefoliaţia convolutivă, petalele 
de Căldăruşă, etc.

Cornişa, în architectură distincţia marginei 
unui plan sau subîmpărţirea acestuia printr’un 
şir de planuri întretăiete şi paralele cu marginea 
planului. Membraturele C. sunt netede sau sculp
tate. După locul ce-1 ocupă C. deosebim: C. de 
soclu cu menirea a conduce la o talpă mai lată 
a clădirii, C. cordoane sau intermediare, servind 
la marcarea în afară a etagelor, şi C. sau grin- 
dişul principal, formând coronamentul clădirii. 
Mai avem C. la parapetele tereştrilor, deasupra 
balustradelor, etc. Amesurat stilului diferă şi ar-
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chitoctura lor. In architectura mediovală ele sunt 
modeste şi puţin ieşite, opus stilului renascerii, 
unde ieşiiile sunt mari şi bogat profilate.

Cornişor, numirea populară a plantelor: Lyco- 
podium annotinum L. şi Lycopodium Selago L. 
(V. ac.).

Cornu, 1) C., corn. rur. în Rom., j. Dolj, 
formată din sat. C. şi Teiu, cu 1613 loc. (Dicţ. 
geogr. 1896); are 3 biserici şi 2 şcoale, una de 
băieţi şi alta de fete; din teiitorul corn. 500 pog. 
sunt cultivate cu vii, cari produc un bun vin 
negru. 2) C., corn. rur. în Rom., j. Prahova, 
compusă din 4 căt. cu 899 loc.; pe teiitorul corn. 
se găsesc isvoare de apă minerală.

Cornul Amaltheiei, în mitol. grec. şi romană 
identic cu: cornu copiae; cuprinde în sine bu
nurile, ce nimfele de apă, păraie şi rîuri, (pu
terea nutritoare şi vindecătoare a apei), dau oame
nilor, precum binefacerile, ce puterea apei le 
produce. [Atm.]

Cornul de aur, sin de mare în Bosfor, avend 
lungime de 9 km. şi lăţime până la 2015 m.; acest 
sin formează portul Constantinopolei.

Cornul-Luncii sau Stănileftii, pe apa Mol- 
dovii, în Bucovina, moşioară boierească şi ate- 
nenţă la parochia şi comuna rurală Baiaşesci, în 
căp. şi j. Gura Humorului; trecătoare clin Bu
covina în Moldova şi staţiune vamală; cu 38 loc.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Cornul lui Sas, loc cu pădure în Rom., j. Iaşi, 

pe şesul şi malul drept al Prutului, avend în
semnătate istorică; aici s’a dat la 1612 o luptă 
între Leşi sub căpetenia lor Potoţchi şi între 
Tătari cu Moldovenii, cari au ajutat pe Stefan- 
Vodă-Tomşa contra lui Constantin, ficiorul lui 
Iriinie Vodă; altă luptă s’a dat aici la 1633 tot 
între Leşi şi Tătari.

Cornus L., (botan.) gen din fam. Cornaceelor, 
cuprinde arbori şi arbuşti, mai rar ierburi; are 
vr’o 25 de specii, respândite prin Europa, Asia 
şi America temperată. In părţile noastre cresce 
C. sanguinea L. (Sânger), are fnictele negre, 
amare şi adstringente, şi C. mas L. (Corn), ale 
cărui fructe roşii, puţin adstringente, cunoscute 
sub numele de C o a r n e, au un gust plăcut acrişor 
din care causă sunt comestibile. Unele specii de 
C. conţin în scoarţa lor o substanţă adstringentă 
şi un principiu particular numit Cornina, care 
are proprietăţi febrifuge, aşa este: C. florida L. 
şi G. circimtta L’Her, ambele din America nor
dică, unde se întrebuinţează spre a combate fri
gurile, diarea şi disenteria. Lemnul de Corn este 
foarte tare, din care causă este utilisat în indus
trie ; din el se fac bastoane, iai- strămoşii noştri îşi 
făceau ghioaga nestrujită. Multe specii de C. se 
cultivă prin grădini ca plante decorativi precum: 
G. alba L., C. canadensis L., G. mas L., etc.

[Z. C. P.J
Cornutin, alcaloid ce se găsesce în săcara mă- 

luroasă (Secale cornutum). Se folosesce în me
dicină.

Cornutus, Luduş Annaeus, filosof stoic din 
timpul lui Neron (seci. I), n. la Leptis în Africa. 
Profesorul poeţilor Lucanus şi Persius. Curat în 
moravuri, mai presus de secolul seu în judecată, 
fu e.xilat şi apoi muri din ordinul lui Neron, 
care nu-i putea suferi criticele lui muşcătoare 
şi cam aspre. Inspirase o mare iubire elevilor 
sei. Cel diutâiu editor al operelor lui Persius,

mort înaintea lui, el a scris şi De natura deorum, 
unde expune teologia stoică.

Cornutus, o formă particulară de dilemă, care 
în logică are şi rolul de sofismă (syllogismus 
cornutus). Avend forma: Dacă stă A, atunci 
trebue să stea sau B, sau C; însă nu stă nici 
B nici C; prin urmare nu stă nici A. [PI.]

Cornwall, (pron. cornual; Cornwallis, ducatul 
G.J, comitatul cel mai sud-vestic al Angliei, lângă 
Oceanul Atlantic, 3495 km*., cu 322,589 loc. 
(1891); o peninsulă cu văi şi munţi improduc- 
tivi, însă cu mine însemnate, mai ales mine de 
cositor (la Penzance) şi aramă (la Redruth). Ca
pitala Bodmin; cel mai bun port e Falmouth.

Cornwallis, Charles Mann Lord Brome, 
Marchis, general engl, n. 1738; bătu 1780 pe 
generalul american Gates la Camden, fu silit să 
se predea 1781 în Yorktown cu 8000 de oameni 
lui Washington; 1786 guvernor general în India 
estică, supuse' pe Tippu Sahib, 1805 iarăşi gn- 
vernor în India est. -f 1805 în Gbazipur.

Coroana, cunună, podoabă de cap; orig. sim
bolul regalităţii. Exista la Egipteni înainte de 
dinastia VI, la Greci se pare că nu exista în 
timpurile eroice, şi locurile din i)oeraele omerice, 
unde se găsesce numită, se consideră interpolate. 
In epoca istorică se găsesce în toate actele im
portante ale vieţii omului: nascere (C. de oliv 
la nascerea unui băiat), logodnă, jocuri, ospeţ, 
sacrificii, victorie, moarte.

La Romani nu era C. simbolul regalităţii, 
ci diadema, pe care a luat-o ântâia oară Dio- 
cleţian. C. se făcea din diferite materii, mai 
ântâiu de flori, de fructe, de flori artificiale, apoi 
de aur, de aur şi pietri scumpe, dar valoarea 
ei o făcea nu materia din care era compusă, ci 
acţiunea pe care o resplătia. Astfel cea mai ono
rată C. la Romani era Corona graminea de 
iarbă şi flori selbatice. Se oferia generalului, 
care salva o armată sau o cetate (C. obsidio- 
nalis) încungiurată de inimici. A doua în va
loare se considera C. ctVtca, de ramură de stejar, 
cu foi şi ghindă, se da o.staşului, care în luptă 
salva viaţa unui cetăţean roman, fiind el însuşi 
cetăţean loinan. O purta toată viaţa şi când 
apărea în teatru toţi asistenţii, şi senatorii, se 
sculau înaintea lui şi avea în teatru loc printre 
senatori, chiar de ar fi fost soldat de rând. C. 
triumphalis o purta generalul triumfător. Era 
de laur (laurea insignisj sau de aur imitând 
laurul. C. muralis ornată cu turnuri şi turnuleţe 
era de aur şi se da ostaşului, care săria cel din- 
tâiu preste zidurile unui oraş atacat. G. castrensis 
sau vallaris se da ostaşului, care săria cel dintâiu 
în castrele inimicului. C. classica, navalis sau 
rostrata, ornată cu ancore sau cu cârlige de co
răbii, se da amiralului, care distrugea o flotă 
inimică. G. radiata, atribuită (joilor şi eroilor 
(Jeificaţi, deveni mai târcjiu corona împeraţilor. 
Romanii întrebuinţau ancă diferite ghirlande de 
flori în toate actele vieţii, încât C. se considerau 
la venirea creştinismului ca expresiunea perfectă 
a păgânismuluişi Tertulian le-a condamnat cu ne- 
înduplecare, totuşi au pătruns în creştinism mai 
ântâiu în onoarea martirilor şi apoi şi în a celor 
ce-şi petrecuseră viaţa practicând virtuţile cre
ştine. In antichitate exista o întreagă literatură 
asupra acestui subiect (cf. Daremberg et Saglio, 
Dictionnaire des Antiquites). [I. S. E.J

»r.
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Iri evul mediu dignitarii se distingeau prin 
un cerc de aui-, ornat cu frunze şi aplicat pe 
coif. Din el s’au desvoltat diferitele forme eral- 
dice ale C.-ei. C. cavalerilor constă dintr’un cerc 
ou opt colţuri, cea a baronilor are douesprecjece, 
cea a cenţilor şesespredece colţuil Cercul îm
brăcat cu liermelin sau ornat cu frunze şi cu 
douo vergele de-a cm-mezişul formează C. prin
cipilor, iar cercul analog cu patru vergele C. 
ducilor. C. în formă de mitră fără căptuşală în 
urmă este tipul C.-lor regesci moderne. C.-le sunt 
de aur ornat cu mărgăritare şi pietri scumpe, (C. 
română e de oţel din tunuri luate în resboiu.)

C.-le servesc, spre a simbolisa la actul înco
ronării conferirea puteiii regale; astfel cuvântul 
C. în terminologia juridică înseamnă şi tota
litatea drepturilor suverane. Drepturile acestea 
cuprind în statele constituţionale caracterul sa
crosanct al monarchului, suprema putere exe
cutivă, numirea miniştrilor, acordarea titlurilor 
şi decoraţiunilor, comandamentul suprem al ar
matei, arbitriul asupra resboiului şi păcii şi con
lucrarea la legislaţiune. Odinioară se ţinea de 
ele şi regalul monetar. Din causa aceasta ter- 
minul »coroană« s’a usitat şi se usitează şi ca 
nume al unor piese de monetă.

Coroana, ordine şi decoraţiuni. 1) C. României, 
ordin i'omân înfiinţat prin legea din 10 Maiu 1881; 
are 5 clase: 25 mare cruce, 80 mari oficieri, 
150 comandori, 300 oficieri şi numer nelimitat 
de cavaleri; albastm cu margine albă. 2) C. de 
fier, ordin imperial austriac, înfiinţat de Fran- 
cisc 1 la 12 Febr. 1816; are trei clase; pantlică 
neagră-galbenă cu margini albastre. 3) O. Italiei, 
decoraţie înfiinţată la 1868 de Victor Emanuil, 
cu 5 clase; roşu cu bandă albă în mijloc. 4) C., 
oifiin bavarez, înfiinţat la 1808 de regele Maxi- 
milian; 4 clase. 5) C., ordin prusian, înfiinţat 
1861 de Wilhelm 1; 4 clase. 6J G, ordin în Wur- 
temberga, cu 5 clase. 7) Ordinul coroanei in
diene, înfiinţat de împerăteasa-regină Victoria 
la 1877. 8) C., ordin siamez cu 5 clase, etc.

Coroana, numire de monete în mai multe 
ţeri; 1) unitate de monetă în Austro-Ungaria 
1 cor. = 100 fileii=l'05 franci; 2) monetă de 
aur în Portugalia; 3) monetă de argint în Engli- 
tera = 5 shilling; 4) unitate de monetă în Dane
marca, Svedia şi Norvegia; 5) în Germania 
monetă de 10 Maree, etc.

Coroana (astronomie), 1) C. boreală, o con- 
stelaţiune foarte uşor de distins, cuprinsă între 
Hercule şi Văcar, a cărei parte principală are 
forma unui semicerc format din 7 stele, din cari 
cea mai luminoasă de a doua mărime se nu- 
mesce piatra preţioasă, gemă sau mărgăritarul 
C.-ei. In poporul român această constelaţiune se 
mai numesce şi hora şi atunci steaua cea mai 
luminoasă e fata mare din horă. 2) C. australă 
destul de visibilă în latitudinele noastre însă 
numai lângă orizont, este formată din stele foarte 
puţin luminoase, din cari 4 (cam de a patra mă
rime) formează un arc, ce se prelungesce în 
amândouă sensurile prin stele şi mai mici, plus 
mai multe stele tot aşa de mici, împrăştiate ne
regulat şi independent de acel arc. Această con- 
stelaţiuue e cuprinsă între coustelaţiunile zodia
cale Săgetătorid şi Scorpionul.

Coroana, (botan.) îu antitesăcu trunchiu (v. ac.) 
se numesce la arbori partea lor superioară în

cepând dela prima ramificaţiune a tulpinei în 
sus; ea constă deci din complexul format din 
vârful tulpinei, ramuri, frunze şi eventual flori. 
Aspectul ce ne presintă C. la diferite plante e 
de importanţă în pictura peisageră şi ordicul- 
tură: astfel se distinge fisiognomic bradul de 
Pinus Finea, frasinul de platan, plopul piramidal 
de .salcea plângătoare, ş. m. d. [A. Pr.j

Corod, corn. rur. în Rom., j. Tecuciu, com
pusă din 3 căt. cu 4585 loc., cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; are 7 biserici 
deservite de 4 preoţi, şi 3. şcoale, 2 de băieţi şi 
1 de fete. Sat. C. numără singur 3560 loc.

Corogea, părău în Rom., j. Botoşani, ce isvo- 
resce din pădurea moşiei Dobîrceni şi se varsă 
în Prut la corn. Rînghilesci; în cronicele vechi 
se numesce »Corova«; la gura acestui părău era 
tăbărît Stefăuiţă-Vodă (1518) cu oştile sale, când 
a întimpinat pe Albul Sultanul, care întrase în 
ţeară cu Tătarii şi o prăda.

Coroian, 1) C. Demetriu, canonic, n. 1814; 
fost paroch în Şimleul Selagiului, vicar gr.-cat. 
român al Selagiului. 1868 candidat de miti’o- 
polit la Blaj. Cavaler al ord. Francisc lo.sif I. 
Dela 1874—1891 canonic al capitolului gr.-cat. 
român de Gherla şi rector seminarial (t 1891). 
2) G., luliu, advocat rom., n. 1847 la Darolţi 
(cott. Sătmar), la început funcţionar admini
strativ, dela 1874 se stabili ca advocat în Cluj; 
ajuns membru în comitetul naţional fu condamnat 
în procesul Memorandului, 1894, la2V9 ani îll_ 
chisoare de stat.

Corola, (botan.) Când învălişul floarei este 
dublu, şi cel de al doilea are altă coloare decât 
cea verde, atunci acela se (jice C. Ea e formată 
din frunze modificate, numite petale. Fiece petal 
complet are un peţiol (onglet, unguiculum) mai 
lung sau mai scurt, şi un limb (lamina). Petalele 
pot fi libere între ele, când C. se (Jice dialy- 
petală (eleutero-, poly-, ehoristo-, chori-petală), 
sau mult ori puţin unite (concrescute) prin mar
ginile lor, când C. e garaopetală (sympetală). In 
acest cas i-se distinge un tub (Corollae tubus), 
un gât (C. faux) şi un limb (C. limbus). Când 
o parte ori toată corola aborteză, floarea e (jisă 
apetalâ (la specii de Ai’ţar, etc.). C. mai este 
âncă regulată (actinomorfă), adecă cu părţile ei 
simetrice în raport cu mai jnulte planuri ra- 
diale trecând printr’un centru, şi neregulată (zy- 
gomorfă mai exact), când e simetrică numai cu 
un plan transversal ori longitudinal; rar e asi
metrică. C. dialipetală actinomorfă poate fi: ro- 
sacee (Păr, Măr şi alte Rosacee), cruciformă 
(Rapiţă, Varză şi alte Crucifere), caryophyllee 
(Cuişoare, Neghina şi alte Caryophyllee). C. d. 
zygomorfă, cum e s. e. cea papilionacee (ase
menea unui fluture; la Salcâm, Fasole şi alte 
Leguminoase-Papilionacee). C. gamopetală acti
nomorfă e: tubuloasă (la Scaieţi şi alte Com- 
posee tubuloase), înfundibuliformă (ca o pâlnie: 
la Laur porcesc, etc.), hypocraterimorfă (ca un 
disc susţinut de un tub strimt, la LiUac), toate 
cu tub lung; dacă tubul e scurt e rotată (Scâu- 
teuţă), stelată (Roibă); mai poate fi ca un clopot 
(campanulată, la Campanula), vesiculoasă, etc. C. 
gamopetală zygomorfă e: labiată, cu gâtul larg 
deschis şi limbul divisat în 2 buze, una supe
rioară, alta inferioară (la Lonicera; Rosmarin, 
Rânunchioară şi alte Labiate); personată când



Coroliform — Gorp de armata. 16

gâtul o închis prin o ridicătură din buza infe
rioară, încât C. seamonă cu faţa unei persoane 
mascată (la Gura mielului şi alte Scrophulariacee); 
ligulată, când tubul se prelungesce numai cu o 
buză (la Cicoare, Păpădie, etc.). C. servă şi ca 
înveliş protector părţilor mai interne ale floarei, 
şi ca aparat de atracţiune pentru insecte. E cu 
atât mai strălucitor colorată, mai special adap
tată, cu cât fecundarea acelei plante se face mai 
mult plin insecte. (Ve(Ji şi Anemopbile).

[S. Şt. R.]
Coroliform, (botan.) corolinic, petaloid, se (Jice 

despre un înveliş al florilor când are aparenţa 
unei corole, cum e perigonul (v. ac.) dela Li- 
liacee, Iridee, Miiabilis, etc., caliciul uneori, etc.

Corollarium, (lat.) se numesc judecăţi deri
vate şi deduse în mod nemijlocit din teoreme 
probate, cari nu mai au trebuinţă de a fi special 
argumentate. Demonstrându-se teorema, că toate 
unghiurile unui triungbiu sunt = 2R, resultă (co- 
rolariul), că ele laolaltă au 180n. [PI.]

Corolliflore, (botan.) în clasificaţia lui De Can- 
dolle, un grup de Dicotiledoane gamopetale, acele 
cari au: stârninele înserate pe tubul corolei şi 
împreună aceste doue părţi aşezate sub gyneceu 
(bypogyue); aşa sunt plantele din familiile: Pri- 
mulacee, Gentianacee, Solanee, Labiate, etc.

Coroiogia, v. la art. Biologia.
Coromandel, partea sudică din ţermurul estic 

al Indiei anterioare.
Corona, v. Coroana. Corona Veneris, bubu- 

ruţe cari după infecţia cu veninul sifilitic la un 
interval mai lung sau mai scurt se ivesc pe piele 
şi membrana mucoasă; sunt de mărimea unui 
grăunte de linte sau mazere şi de coloare roşie. 
Mai des se ivesc aceste buburuţe pe frunte, pe 
marginea poroasă, de unde numele.

Coronella, un soiu de viperă, ca. 80 cm. lungă, 
trăiesce in Europa centrală; coloarea se asea
mănă cu a viperei (Pelias berus), dar solzii îi 
sunt lucii, prin ceea ce uşor se poate deosebi. 
E foarte ai'ţăgoasă, dar dinţii ei nu pot vul
nera mai grav.

Coroner, fengl.J în Englitera şi America de 
nord funcţionarul, care are să scruteze causa 
caşurilor de moarte repentină şi să introducă 
procedura judecătorească în caşuri de moarte 
suspectă şi de sinucideri; afară de aceea are să 
conducă cercetările la naufragii.

Coronilla fi., (botan.) gen din fam. Legumi
noaselor, trib. Hedysareelor, cuprinde ierburi 
sau arbusculi cu flori galbine sau mai rar pur
purii şi alb-vergate. C. are vr’o 20 specii ce 
cresc în Europa, Africa boreală, în insulele Ca- 
narice, în Asia şi în America sudică. Prin părţile 
noastre oresce C. varia L. numită de popor: 
Cunună, Coronişte. Unele specii de C. se 
cultivă ca plante ornamentale prin florării sau sub 
cerul liber, aşa sunt: C. eretica L., C. Emerus L., 
G. glauca L., G. varia L., etc. Frunzele de C. 
Emerus L. sunt întrebuinţate în sudul Frau
dei, sub formă de infusiuue, ca-purgative, iar 
G. varia L. este întrebuinţată ca diuretică.

[Z. C. P.]
Coronini-Cronberg, loan Baptist Alex., conte, 

general austriac, n. 16 Nov. 1794 în Gorz; 1836 
cămărar al arcbiduc. Franz Karl şi încredinţat 
cu crescerea fiului seu mai mare, a actualului 
împărat şi rege Francisc losif; 1848 general în

Tirol; 1849 locotenent-mareşal şi comandant 
subst. în Slavonia şi Croaţia; 1850 guvernor civil 
şi militar pentru Bănat şi Voivodina şerb. şi 
1851 posesor al regim. 6 de iuf.; 1854 a intrat cu 
trupele în principatele dunărene; 1859 a înte
meiat pe locul Babacai o comună nouă cu nu
mele Coronini, (1890 cu 817 loc. Români).

Coropişniţa, insect, v. Conopisceriţa.
Corossol, numire generală pentru toate fruc

tele de Anona (v. ac.), intre cari cele de A. squa- 
mosa L. se priverc ca cele mai delicioase fructe 
tropicale.

Gorovia, comună iurală şi paroebie, cu moşie 
mănăstirească în Bucovina, căp. şi j. Cernăuţ; 
cu 1783 loc. ort. fes.; şcoală primară.

[Dr. 1. G. Sbiera.]
Corp, (în fiJosofie) tot ce ca o parte din ma

terie, avend realitate obiectivă, umple un spaţiu 
şi poate deveni causă pentru afecţiunile fisice, 
pentru percepţiuni şi intuiţiuni. C.-lui stă ală
turea ca o altă categorie de estime: spiritul. Tota
litatea O.-lor existente compune lumea fisică. 
C. formează obiectul fisicei generale. Sciinţele 
principale, cari se ocupă cu diferitele feluri de C. 
sunt: Astronomia,mineralogia,botanica, zoologia.

[PI.]
In fisică se înţelege sub C. fiecare pai'te 

mărginită a materiei. C., cari compun materia, 
diferesc foarte mult unele de altele; proprie
tăţile, prin cari se deosebesc C.-le între ele, se 
numesc proprietăţi particulare. Afară de 
aceste mai sunt proprietăţi, ce le au toate C.-le 
din natură, şi cari se numesc generale, şi 
anume: întinderea, divisibilitatea, nepenetrabib- 
tatea, porositatea, compresibilitatea, dilatabili- 
tatea, elasticitatea, mobilitatea, inerţia şi gra
vitatea.

In chimie după cum moleculele ce compun 
C.-le siint de acelaşi fel sau de diferite feluri, 
se deosebesc corpuri simple sau compuse; 
din C. simple se pot scoate, prin toate mijloacele 
de cari dispunem, numai un fel, iar din cele 
cojnpuse mai multe feluri de materii. Deoarece 
C. simple sunt acele ce servesc la formarea tu
turor C.-lor compuse, li-s’a mai dat numele de 
elemente. Numărul C.-lor simple este relativ mic: 
67 afară de câteva C. noue, descoperite de curând 
ca: Argon, Heliu, etc. Numărul C.-lor compuse 
este foai'te mare, şi pe fiecare (Ji cresce prin 
descoperiri noue. [V. C. B.}

C. geometric sau solid geometric, e o figură 
geometrică avend cele 3 dimensiuni. Dacă un 
C. e limitat numai cu feţe plane, se dice po
liedru, sau mai complet solid poliedru, 
spre a se deosebi de unghiul poliedru; iar 
dacă un C. e limitat şi de feţe curbe, se 4*ce 
C. rotund. Intre poliedre mai importante sunt 
prismele şi piramidele, iar între C. rotunde ci
lindrul, conul şi sfera.

G. ceresc, ori ce a.stru afară de păment, precum : 
soarele, luna, stelele, planetele, etc.

Corp de armată, cele mai mari unităţi de 
armată; efectivul lor variază între 30—50,000 
soldaţi. Lungimea lor iu formaţie de maiş e 
40—60 km., se formează din 2 sau 3 divisii. 
România are 4 C. de arm. (V. art. Comandament.)

In Austro-Ungaria C. de arm. se compune din 
2-3 divisiimi de infanterie, de regulă 2 ale 
armatei comune şi 1 din miliţie (»Honved« şi
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»Landwehr«), cu un stat de 38,400 feciori, 8400 cai 
şi 06—128 de tunuri; mai dispune şi de vr’o 
câteva companii de pionieri şi de un despărto- 
ment de telegraf şi telefon. Comandantul C.-lui 
e un general superior (gen. de artilerie, cavalerie, 
ori locot. mareşal). In Austro-Ung. sunt astăcji 
14 C. de arm. (şi 1 comandă militară) cu sediul: 
1) Cracovia, 2) Viena, 3) Graz, 4) Budapesta. 
.6) Pojon, 6) Caşovia, 7) Timişoara, 8) Praga, 
9) losefstadt (Boemia), 10) Przemysl, 11) Lem- 
berg, 12) Sibiiu, 13) Zagrabia, 14) Innsbruck, 
(15 Comanda militară cu Zara).

Corp de geniu, tnipe speciale însărcinate la 
diferitele armate cu tot soiul de lucrări de artă, 
precum: căi ferate, telegrafie, fortificaţii, poduri 
şi altele.

Corp volant, despăi'ţemeat format din tnipe 
de infanterie, cavaleiie şi artilerie spre curăţirea 
unui colţ de ţeară de resculaţi.

Corporal, ce are tnip, ce privesce trupul. 
(V. şi art. Caporal.)

Corporale, pânzătură de in, pătrată, ce se 
aşterne pe altar în bisericele rom. cat. când se 
celebrează Liturgia. C. corespunde la antimisul 
din biserica gr. or., cu deosebirea, că nu conţine 
reliquii de ale Sfinţilor şi nu e. colorat, ci alb. 
(V. Antimis.) [Dr. Is. Marcu.]

Corporaţiune, în înţeles larg reuniuni durabile 
pentru realisarea unui sau mai multor scopuri, 
avend drepturi osebite de ale membrilor sei 
(v. Persoană juridică). In înţeles mai restrins 
numai acele reuniuni, cari nu urmăresc scopuri 
economice (v. Asociaţiuni), ci sciinţifice, reli
gioase, morale fţi publice şi a căror avere nu 
trece în averea privată a membrilor sei. Se deo
sebesc C. publice (statul, comuna, etc.) şi private 
(reuniuni de binefacere recunoscute ca pers. 
juridice, etc.) C. publice âncă pot ave avere şi 
drepturi private.

C. industriale, în trecut erau instituţiuni cari 
aveau de scop să asigure unui mic numer de 
industriaşi mijloace foarte facile de a câştiga, 
monopolisâud munca în profitul lor. Nu puteau 
să exercite o industrie decât aceia, cari făceau 
parte din C. recunoscută pentru exerciţiul acelei 
industrii. C. au avut avantagiul că s’au specialisat 
unii industriaşi, dar şi inconvenientul că au eli
minat multe persoane capabile dela exerciţiul 
industriilor. In Ungaria art. de lege XVII: 1884 
a înfiinţat C. industr., cari au de scop a susţine 
ordinea şi bună înţelegerea între industriaşi 
(aplanarea conflictelor între măiestri şi sodali), 
a sprijini autorităţile publ. industriale şi a înainta 
interesele industriaşilor, (v. ac.)

Corpulenţa sau Obesitatea, mărirea excesivă a 
volumului corpului prin îngroşarea stratului de 
grăsime din ţesutul subcutan şi chiar din or
ganele interioare ale cavităţii toracice şi abdo
minale. Desvoltarea prea mare a depositelor de 
grăsime opresce funcţionarea normală a muscu- 
lilor, face umbletul dificil, slăbesce. energia con- 
tracţiunilor cordului şi micşorează amplitudinea 
respiraţiunii, ea represintă dar o adevărată boală, 
cou.stituită de perturbarea echilibrului între in- 
gestiunea pe de o parte şi oxidaţiunea şi excre- 
ţiunea pe de altă parte, perturbaţiune datorită 
obicinuit alimentaţiunii bogate intrunite cu somn 
prelungit, cu lipsa de exerciţiu corporal, câte
odată şi abusului de beuturi alcoolice. Obesitatea

provoacă adeseori alte neregularităţi ale desasi- 
milaţiunii materiilor ingerate, precum glicosuria 
(Diabet saharat) şi albuminuria. Obesitatea se 
combate prin alimentaţia azotată (albuminoidă) în 
cantitate moderată, prin suprimarea beuturilor al
coolice, prin mişcarea corporală treptat crescândă 
şi prin ape minerale alcaline laxative. [I. F.]

Corpuri legiuitoare, representaţiunea naţională, 
de regulă cameră şi senat, care colectiv cu capul 
statului exercită puterea legiuitoare, v. Legis- 
laţiune.

Corpus, litere, v. Caractere tipografice. 
Corpus cathoiicorum et evangeiicorum, o iu-

stituţiune introdusă în imperiul romano-german 
îu urma păcii Westfalioe (IfidS"), după care în 
afaceri religioase şi bisericesci membrii dietei 
nu hotâriau prin majoritatea voturilor, ci membrii 
fiecărei confesiuni, ca corp separat, se con
sultau între sine (C. cat. et evang.), apoi chestiu
nile controverse le resolvau pertractând un corp 
cu celalalt.

Corpus cavernosum, corp cavernos, ţesut vas
cular spongios erectil, care formează partea su
perioară şi părţUe laterale ale membrului viril, 
ţesut capabil a da membrului rigiditatea necesară.

Corpus ciliare, pariea anterioară a chorioideei, 
care formează o cunună de ratje în jurul lentilei.

Corpus delicti, instrumentul, cu care s'a comis 
un delict (instrumentum sceleris) precum şi 
obiectul produs prin săvîrşirea delictului (pro- 
ductum. sceleris). Instrument al delictului poate 
fi ori ce obiect apt pentru săvîrşirea unui fapt 
punibil, s. e. otravă, cuţit, puşcă, etc.; product 
al delictului este s. e. moneta falsificată, ş. a. 
Atât instrumentele cât şi productele delictului 
se confiscă dacă sunt proprietatea făptuitorului, 
la cas contrar numai atunci când folosinţa lor 
şi de altcum este oprită.

Corpus dominicum, festum Theophoriae sau 
SS. corporis Ghnsti, serbătoare introdusă în 
biserica rom.-cat. prin seci. XIII. în onoarea 
sântei Eucharistie şi amintirea triumfului lui 
Christos asupra mor^i şi infernului. Mai departe 
se serbează şi învingerea adevărului asupra min
ciunii şi eresului (Concil Trid. sess. 13, c. 5), 
din care causă e împreunată serbarea cu pro
cesiuni, purtându-se cu mare solemnitate pe 
strade corpul Domnului (sf. Cuminecătură), ca 
toţi creştinii să-l adoreze. Din incidentul pro
cesiunii teoforice stradele se aştern cu iarbă 
verde şi în locuri mai de frunte se ridică altare, 
împodobindu-se cu verdeţuri, la cari se cetesce 
Evangelia (în Transilvania la fiecare altar în altă 
limbă, anume în cea latină, maghiară, germană 
şi română). Serbătoarea C. cade pe Joia din a 
2-a septemână după Rusaliile apusene. (Cf. N illes, 
Calendar! um utriusque Ecclesiae Ooniponte, 1881. 
Tom. II. pag. 464—78.) [Dr. Is. Marcu.]

Corpus inscriptionum, colecţiunile de inscripţii 
vechi, cari au servit a elucida i.storia veche. Se 
citează marea publicaţie a Academiei din Berlin 
«Corpus inscriptionum latinarum«, care numără 
câteva (jeci volume. C. inscr. e o colecţie ne
terminată, căci anual se descoper pietri mor- 
mentale şi alte resturi antice; în special Ro
mânia şi Dobrogea sunt, locurile de explorat. 
Efe ine recile sunt cam aceleaşi ca şi C. inscr. 
Sunt nenumărate colecţiunile do asemenea na
tură, ca a lui Akner, Hentzen, etc., cari au pre-
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gătit şi adunat materialul necesar pentru eluci
darea istoriei românesci în epoca romană.

Corpus juris cannonici, complexul mai multor 
colecţiuni de canoane, decrete şi constituţiuni 
papali, făcute în diferite timpuri şi redactate 
lutr’un (!orp. O. j. c. constă din următoarele 
părţi; 1) Decretul lui Graţian (1151); 2) Colecţ.: 
decretalielor lui Gregoriu IX (1234); 8) CarteaVI. 
adecretalielorlui Bonifaciu VIII (1298); 4) Colecţ. 
lui Clemente V (1313); 5). Colecţ extravagan
telor lui loan XXII şi a extrav. comune. In 
seci. XVII s’au mai adaus la C. j. c.: 1) Insti- 
tutiones I. C. de Paul Lancelotti, prof. în Pe- 
rugia, un compendiu bun dar fără putere de 
lege. 2) Colecţ. privată a lui Petra Mathias, prot. 
în Lyon, făcută la 1590, care cuprinde cartea VII 
a decretalielor, canoanelor şi hotăririle mai multor 
concilii. La ediţiunile mai noue ale C. j. c. s’au 
făcut mai multe adausuri, precum: a) Canoanele 
apostolilor; b) catalogul Papilor; c) Inscripţiunile 
capetelor; d) Rubricile sau inscripţiunea titlilor; 
e) Sumariile, cari în puţine cuvinte cuprind ar
gumentul, conţinutul capetelor; f) Glossele sau 
adnotări scurte făcute pe margină de doctori 
privaţi; g) Adnotaţiuni practice şi indicele ma
teriilor, făcut de călugărul Martin. Aceste ad- 
notaţiuui se numesc Tabula sau Mărgărită Mar- 
tiuiana. (Cf. Dr. I. Raţiu: Dreptul bisericesc).

[Dr. 1. Radu.J
Corpus Juris civilis, colecţiunea căriilor juri

dice ale Imp. lustinian, întocmită în seci. XII. 
Cuprinde: 1) Institufiunile, manual compus după 
o scriere de acelaşi nume a lui Gaius pentru 
introducere în studiul Pandectelor, publ. 533; 
2) Pandecteh (sau Digesta), codice compus de 
o comisiune de 16 jurisconsulţi, instituită de 
lustinian la 530 sub preşidiul cancelarului seu 
Trebonian, cuprinde excerpte din 39 juriscon
sulţi romani (între cari Salvius luliauus, Papi- 
niauus, Ulpianus, Paulus, etc.), publicată 16 Dec. 
533; 3) Codicele, o colecţiune de decrete îm- 
perătesci, 12 căi-ţi, publ. 534; 4) Novelele, legile 
mai noue ale lui lustinian, caia aveau de scop 
a reforma institnţiuni învechite şi a decide con
troversele. C. J. civ. are meritul că a asigurat 
jurisprudenţa romană generaţiunilor următoare, 
şi că a făcut-o accesibilă pentru studii aprofun
date şi pentru aplicare practică. Ediţiuni glos- 
sate se numesc acele, cari cuprind şi glosele 
marginale campuse în seci. XIII de Accursius 
după explicaţiunile profesorilor din Bologna. 
Ediţiuni mai în.semnate: de Gothofred (Geneva, 
1624), de Haloander (Meltzer, Nurimberg, 1529) 
şi prima ediţ. critică de Mommsen şi Kriiger 
(2 tom., ediţ. V 1889—92).

Corpus juris hungarici, colecţiunea legilor din 
Ungaria, care însă în timpurile mai vechi nu 
cuprindea numai materie de drept; pidma co
lecţiune s’a făcut pe timpul lui Matia Corvinul; 
originalul acesteia se atlă în biblioteca ces. reg. 
de curte din Ariena; colecţiunea, care se poate 
privi de prima basă la C. j. h. este a episcopilor 
Mosoczy şi Telegdy, apărută la 1584; tot aceasta, 
amplificată şi modificată, apare la 1696 deja sub 
titlul de C. j. h. Până la 1848, colecţiunile sunt 
numai lucrări private, dar legislaţiunea în mai 
multe rânduri le sancţionează; ele apar în limba 
latină. Dela 1868 încoace legile .sancţionate se 
editează separat pentru fiecare an; fiecare lege

Enciclopedia română. Voi, II.

primesce Nr. curent în colecţiunea anului res
pectiv ; provocarea la lege se face după Nr. curent 
şi după an, s. e. articolul de lege XII: 1868. 
Editarea colecţiunii o provede guvernul, este 
deci oficioasă şi autentică.

Corpuscul, (botan.) în endospermul sacului em
brionar din ovulul gymnospermelor sunt 1—15 C., 
homoloage cu archegona (^v. ac.) dela celealalte 
Archegoniate (v. ac.), ca şi acesta avend un gât 
(roseta) fonnat dintr’un etagiu de 4—8 celule, 
o celulă ventrală de canal, şi o oosfeiă. Este 
prin urmare organul femenin al Gymnospermelor.

Corradi, v. Ghirlandajo.
Corradini, Petru Marcelin, cardinal şi scriitor 

ital., (1658—1743). Jurisconsult eminent, a scris: 
De jure praelationis (Roma, 1688); Vetus La- 
tium profanum et sacrum (1704, 2 voi. în 4°). 
Episcop de Frascati în 1734.

Corral, portul Valdiviei (v. ac.)
Gorreggio, Antonio Allegri, pictor ital., n. 1494 

la Gorreggio, f 1534. Lucrările sale principale 
sunt: decoraţiunea cupolei bisericei San Giovanni 
evangelista din Parma, în care pictorul trans
formă prin ilusiunea penelului plafondul într’uu 
cer deschis, nesfîi'şit; tablourile: Căsătoria sf. 
Ecaterina (Louvre), de o graţie şi o armonie in
comparabilă, Noaptea sfântă (Dresda), Madona cu 
sf. Ierom şi sf. Magdalina (Parma) sunt lucrate în 
floarea talentului seu; ca tablouri mitologice 
sunt lupiter şi Antiope (Louvre), în care corpul 
Antiopoi, adormită, e de o rară framseţe; Şcoala 
amoralul (National Gallery), Danae (Palatul 
Borghese) şi Leda (Berlin). O. e considerat ca 
pictorul graţiei. (Cf. Vasari.)

Correze, afluent pe stânga"^! rîului Vezere, 
în sud-vestul Franciei, 85 km. lung. După acest 
rîu s’a numit departamentul C., 5887 km*, şi 
328,119 loc. (1891) cu 3 arondismente. Capi
tala Tulle.

Corrientes, provincie a republicei argentiue, 
în partea nord-estică, 81,148 km*, cu 290,000 loc. 
Capitala G. lângă Parana are 14,000 loc. şi port.

Corrigentia, flat.J corectivi, substanţe ce se 
întrebuinţează pentru a masca o proprietate ne
plăcută a unui medicament. Sunt deci corectivi 
ai gustului, mirosului şi ai unor efecte iritante. 
S. e.; zahărul, siropuri, oleuri eterice, fineturi 
aromatice, pulberea de licuiriţie, etc.

Corroborantia, flat.J remedii ce întăresc or
ganismul. \r. Roborantia şi Tonica.

Corrugat, (botan.) organ încreţit (mai bine moto
tolit) în lungimea lui în numeroase creţuri, cum 
pot fi petalele în boboc (praefloratio corrugativa, 
ca la Mac, etc.), sau franzele în mugure (prae- 
foliatio, vernatio corrugativa, ca la Rheum, etc.)

Corsari bastiment armat pentru cursă de par
ticulari, insă cu autorisaţia guvernului naţiunii 
cărei aparţine; dacă n’are atare autorisaţie, e 
nu bastiment pirat şi bastimentele de resboiu ale 
ori-cărei naţiuni au dreptul a-1 trata în conse
cinţă (v. Pirat). Se mai dă numirea de C. şi 
căpitanului ce comandă un bastiment în condi- 
ţiunile de mai sus. Se mai denumiau impropriu 
C. şi piraţii odinioară: C. din Algeria, din Maroc. 
In sens figurat şi familiar, se mai chiamă C., în 
limbagiul maritim, omul a cărui cupiditate îl l'ai;e 
să fiă rău, fără milă şi nedrept.

Corset, vestmânt aparţinător îmbrăcămintiM 
femeiesci, care se poartă sub haină cu scop de



18 Corsica — Corvidae.

a stringe şi de a forma talia mai bine. C. se 
face din pânză tare sau din mătasă, cu mai 
multe oase de balenă.

Corsica, (franc. La CorseJ insulă în Marea 
Mediterauă, formând un departament francez 
ou 5 arondismeute; 8722 kma. şi 288,596 loc. 
(1891); e foarte muntoasă (Monte Cinto 2710 m.) 
şi are multe păduri; ţermurul estic e plan şi 
uăsipos, cel vestic stâncos; văile sunt roditoare 
dai1 slab cultivate. Clima e caldă. Locuitorii se 
ocupă cu economia de vite şi pescăritul (sardele), 
ei scot şi corale. Comerciul e viu mai ales cu 
Francia. Capitala insulei e Ajacoio (v. ac.) In 
antichitate a fost colonisată de Fenicieni, mai 
lâr4iu de Greci şi Cartagineni, 231 deveni pro
vincie romană. In evul de mijloc C. a stat pe 
rând sub stăpânirea Vandalilor, Ostrogotilor, 
Arabilor, etc.; 1284 ajunse sub Genovezi, în 
contra cărei dominaţiuni isbucni 1729 un resboiu, 
care dură 40 ani. 1768 Genua ceda C. Franciei.

Corsini, vechiă şi bogată familie patriciană 
florentină, din sinul căreia a ieşit nn pontifice 
(Clemente XII) şi mai mulţi oameni de stat. C. 
posedau splendide palate în Florenţa şi Roma. 
(Cf. Passerini, Genealogia estoriadella famiglia C., 
Florenţa, 1858).

Corso (= curs, alergare, ipodrom), se numesc 
în Italia nu numai alergările de cai (fără călă
reţi), ci şi percurgerea lină a stradelor principale 
dintr’uu oraş, cu ecuipage splendide, cum se 
obicinuesce la solemnităţi publice; de aici îşi 
au numele strade principale din aproape toate 
oraşele italiaiie mai însemnate; cel mai cunoscut 
este C. din Roma în lung. de 2450 m.

Cortegiu, (ital. corteggio), reunire de persoane, 
cari merg în ceremonie. Prin extensiune ori ce 
întrunire de persoane, cari urmează pe cineva 
sau ceva.

Cortenuova, localitate în provincia ital. Cre- 
mona (Lombardia), lângă Oglio. La 27 Nov. 
1237 Friederic II învinge aici pe Lombarei.

Cortes, (CurţiJ, numele corpurilor legiuitoare 
în Spania şi iu Portugalia.

Corteş, (magh.) agent, agitator electoral.
Cortex, (lat.) corticele unor arbori întrebuin

ţaţi în farmacie, precum C. peruvianus (corticele 
de Quinquina) ş. a.

Cortez,irernando,cuceritoi'ul Mexicului, n.l485 
în Medellin, trimes 1519 de giivernorul Cubei, 
\'elas(^uez, cu 11 corăbii, 670 oameni şi 14 tunuri, 
cuceri 1521 Mexicul şi celelalte provincii ale im
periului ; numit căpitan general de »Noua Spania» 
şi marchis de Oajaca, descoperi 1536 California, 
•j* 1547 în Castilleja dela Cuesta lângă Sevilla.

Cortina, pânză ce se lasă în jo.s pe scena tea
trului ; ori ce stofă, care servesce de acoperement. 
Lat. C. = căldare, şi în anticitate tripodul sau 
scaunul cu 3 picioare, făcut în forma căldării, 
pe care şedea Pythia, preoteasa lui Apoline, când 
spunea oraculele; sau şi numai pielea de şerpe, 
cu care era îmbrăcat tripodul.

Cortina în botanică (la Ciuperci), mem
brană foarte subţire continuă, ca un inel, sau 
despărţită în mai multe făşii dela marginele 
pălăriei unor Ciuperci şi numai când sunt tinere; 
s. e. la Coriinarius, Gomphidius, etc. (v. şi 
Agaricus).

Cortona, oraş în provincia ital. Arezzo (Toscana), 
în valea Chianei; 3605 loc; sediu episcopesc;

academie (Etrusca) cu museu pentru antichităţi 
etrusce. Intre C. şi lacul de Perugia (lacul Tra- 
.sinienic) a învins Hanibal pe Romani la 217.

Cortona, Pietro Berretini (Jis d’Acortona, 
pictor şi architect ital., n. 15961a Cortona, 11669. 
El a zugrăvit plafondul şi sacristia din »chiesa 
Nuova« la Roma; bolţile palatului Barberini şi 
numeroase tablouri, ca: Nascerea Măriei (Palatul 
Corsini), întoarcerea Eneei (Dresda), etc. Ca ar
chitect făcu sf. Luca dela Roma.

Cortul mărturiei sau G. cel sfânt, un cort 
portativ, ce îl folosiau Ovreii pe timpul rătă
cirii lor prin deşert şi şi după aceea până la 
zidirea bisericii din Ierusalim, drept local pentru 
săvîrşirea serviciului religios; el avea trei părţi: 
tinda, destinată pentru popor, cu altarul pentru 
sacrificii şi un vas de spălat pentru preoţi, 
sfântul, unde puteau întră numai preoţii, cu masa 
celor 12 azime, un candelabru cu 7 braţe şi al
tarul tămâiej’ii; sfânta sfintelor, unde putea 
întră numai archieieul; aici se păstra sicriul 
legii. (V. ac.)

Serbătoarea corturilor, străvechia serbătoare 
de toamnă a Ovreilor, reamintind timpul rătă
ci rei lor prin deşert, când locuiau în corturi; 
e serbătoare de mulţămită şi bucurie.

Cortusa L., (botan.) gen din fam. Primu- 
laceelor, trib. Primuleelor, cuprinde 2 specii de 
frumoase plante erbacee, cu flori rosee sau pur
purii. Acest gen se află în Europa medie, în 
Asia boreală, şi în munţii Himalaya. In părţile 
noastre cresc pe stâncile umede şi umbroase 
din regiunea alpină şi subalpină C. Matthioli L. 
şi C.pubens Schott., aceasta considerată de unii 
botanişti ca varietatea celei precedente. Ambele 
suntnumitede popor Ciuboţica-ursului şi să 
cultivă uneori ca plante decorative. [Z. C. P.]

Goruna, La, (pron. corunîa), provincie spa
niolă (Galicia), 7903 km2, cu 613,881 loc. Ca
pitala La C., piaţă comercială de rangul prim, 
cu 37,251 loc. Port maritim cu 5 forturi; 1890 
au întrat în port 1386 corăbii cu 887,270 tone. 
Aproape de C. se află turnul lui Hercules, un 
vechiu far, înalt de 30 m., zidit de Fenicieni şi 
restaurat de Traian.

Corupţiune, (lat) acţiunea prin care ceva bun, 
sănătos, se strică, se denaturează, degenei'ează, 
se depravează. Sens atât fisic cât şi moral. Iu 
acest din urmă sens se aplică şi la acţiunea, prin 
care cineva e detei'minat să lucreze în contra 
propriei sale consciinţe; acţiunea de a mituî 
(corupţiune electorală, administrativă).

Corvada, termin militar pentru serviciile, ce 
soldaţii le fac pentru întreţinerea localelor, cu
răţenia culţilor, căratul şi tăiatul lemnelor, trans
portul alimentelor din piaţă, etc.

Corveta, în vechia marină cu vele un basti
ment de resboiu mai mic decât fregata şi mai 
mare ca brick; C. avea la bord dela 20—26 tu
nuri. Se comanda de un căpitan de C., grad 
corespondent cu maior de marină. C. astăzi a 
cădut în desuetudine.

Corvey, abaţie a călugărilor benedictiui în 
cercul prus. Minden, lângă Weser; o colonie a 
mănăstirei Corbie din Picardia. C. a fost prin
cipalul centru al creştinismului în Germania de 
Nord. 1803 fîi secularisată.

Corvidae, o familie de paseri căutătoare cu 
cioc puternic, curbat şi comprimat îu partea sa



Corvin — Corymbiform. 19
auterioară; deschi4eturile Dărilor acoperite cu 
peri aspri; cuibăresc pe arbori, uneori pe stânci, 
şi în cuibul gătit cu puţină măiestrie depun mai 
multe oue ver4i; sunt omnivoare. (V. Corb şi 
Cioara.) [V. B.]

Corvin, supranumele familiei Hunyadi (v. ac.) 
dela corbul din marca ei nobilitară. Ca nume fa
miliar l-a folosit numai fiul natural al regelui 
Matia, loan G., n. 1473 în Buda, t 1504 în 
Krapina. C. a fost designat de regele Matia să-i 
fie urmaş, de aceea l-a înzestrat cu mari averi 
(chiar şi veduva lui loan Hunyadi i-a lăsat moşte
nire domeniile sale extinse), l-a făcut duce de 
Liptov şi i-a câştigat dreptul de ereditate al unor 
ducate-din Silesia; căsătoria lui C. cu sora du
celui de Milano a zădărnicit-o regina Beatrice. 
Matia era hotărît să-l încoroneze, până trăia 
ancă, dar moartea i-a nimicit acest plan. După 
Matia rege al Ungariei a fost ales Vladislav, 
regele Boemiei, iar C. a trebuit să se mulţă- 
mească cu ducatul Troppau şi cu titlul principe 
de Slavonia. Unicul seu fiu, Cristofor, a fost 
otrăvit 1505.

Corvina, fCorviniana Bibliotheca), renumita 
bibliotecă a regelui Mateiu Corvinul, numită după 
creatorul ei. C. e una din cele mai însemnate 
biblioteci din seci. XV şi operele scrise asupra 
ei formează o întreagă literatură. In privinţa 
timpului când s'a înfiinţat C. sunt doue păreri: 
una pune acel timp în primii 10 ani ai domniei 
lui Mateiu (1458—1468), humaniştii italieni însă 
indică anul 1476 ca timpul înfiinţării C.-ei, adecă 
pe timpul când Mateiu luă în căsătorie pe prin
cipesa Beatrice de Aragonia, al cărei merit ar 
fi introducerea renascerii în Ungaria. C. a fost 
una din minunatele creaţiuni ale regelui Mateiu. 
Biblioteca C. se augmenta prin: a) manuscrip
tele latine şi grecesci ce se puteau cumpăra pe 
atunci; b) manuscripte din seci. XV, ce se pu
teau procura mar ales din Italia nordică, Firenze, 
Roma, etc.; c) manuscripte pi’egatite anume în 
Buda sau în Italia; d) manuscripte, pe cari Ma
teiu le primia dela autori, editori şi alte per
soane. Toate jnanuscriptele au fost legate în le
gătură făcută după model special. Pentru aug
mentarea bibliotecii sale Mateiu ţinea în biblioteca 
sa din Buda în permairenţă 30 copişti şi pictori, 
puşi sub conducerea unui bărbat învăţat; tot 
pentru acesti|^cop susţinea în Firenze 4 oameni. 
Cheltuielile anuale pentru biblioteca C. făceau 
ca. 33,000 galbeni. Când Buda a ajuns în manile 
Turcilor, aceştia au dus biblioteca C. la Con- 
stantinopole; multe din cărţile ei s’au pierdut; 
astăzi sunt cunoscute aproape 150 Corvine.

Corviniello, nume usitat pentru diferite lucruri 
de metal, împodobite cu sidef, pietri, ţest sau 
alte metale, şi preparate după o procedură gal- 
vanoplastică specială, inventată de O. de Corvin. 
Bucăţelele, ce au să fie incrustate, corespunijetor 
desenului, se lipesc cu vernis pe un model al 
obiectului de preparat şi anume lipite cu faţa, 
care mai târ4iu aie să formeze suprafaţa. Apoi 
se face totul conduotibil cu peria de grafit, se 
aduce într’o soluţiune de sare metalică şi se 
bagă în curentul galvanic. Metalul precipitat din 
soluţiune se aşază pe suprafaţa liberă a mode
lului şi îuvăluiesce încetul cu încetul bucăţelele 
lipite de el, încât sunt contopite intim în metal. 
Când precipitatul are grosimea dorită, se desface.

şi pe paitea de cătră model se văd cât de bine 
bucăţelele aşezate în metal. Apoi se curăţă su
prafaţa şi se auresce, se argintuesce, gravează, etc.

Corvin-Wiersbitzkij Otto de, publicist şi po
litic germ., n. 1812 in Gumbinnen; 1830 oficier 
prus., dela 1835 publicist; 1848 luă parte la re
voluţia din Baden, 1849 şeful statului major 
republican în Rastatt. După suprimarea revo
luţiei condamnat la 6 ani temniţă. 1861 cores
pondent al 4iarului »Allg. Zeitung« din Augsburg 
în resboiul nordamerican, iar 1870-71 coresp. 
al 4>ari:ilui »Neue Freie Presse*. f 1886 în 
Wiesbaden. A scris: Illustrierte "Weligeschichte, 
ed. n 8 voi., 1880—84 (împreună cu Held); 
Ge.schichte der grossen franz. Revolution und 
ihrer Folgen, 1883.

Corydalis DC., (botan.) gen de plante erbacee 
din fam. Papaveraceelor, subfam. Fumarieae; 
se distinge de genuri înrudite prin o petală din 
cele două externe cu pinten, 6 stamine şi cap
sulă uniloculidă bivalvă. Cele ca. 70 specii, cu 
excepţia a patru sudafricane, cresc în emisfera 
boreală extratropicală, mai ales în Europa şi 
Asia. Speciile perenale cu rhizom tuberos din 
pădurile noastre, precum G. solida Sm., G. Mar- 
schalliana Pers., etc., ce înfloresc alb, roşu, pur
puriu, la începutul primăverei^ poartă numirea 
poporală de »Breabăn«. Aceste, precum şi alte 
specii exotice, s. e. multe cu flori galbine, toate 
cu foi compuse, unele cu tulpină căţărătoare, 
se cultivă prin grădini ca plante ornamentale.

[A. Pr.]
Gorylus L., (botan.) gen de plante lignoase din 

fam. Cupuliferelor, trib. Coryleae, ce se distinge 
de genuri înrudite prin florile mascule cu brac- 
teole. Cuprinde 7 specii boreal-temperate cu foi 
alterne duplicat serate, flori monoice, ce apar 
înaintea foilor, cele mascule în amente pendule, 
cele femele în capitoli globoşi. Cea mai remar
cabilă specie dela noi e C. Aoellana L. »Al unul«, 
cu fructe comestibile şi lemn folosit în dogărie. 
Fructele dela C. tubulosa Willd. şi G. Coîurna L., 
ambele estmediterane, sunt obiect de comerciu : 
»alune turcesci». Aceste trei mai ales în varietăţi 
cu foaia purpurie, laciniată, etc. precum şi altele, 
ca C. americana Walt., G. rostrata Ait., se folo
sesc ca plante decorative rustice. [A. Pr.]

Corymb, (botan.^ o inflorescenţă racemoasă cu 
ramurile laterale (axele florale) mai lungi decât 
cele mijlocii, sau din ce în ce mai mici dela 
basă spre vîrf, şi toate ajung aproape, ori la 
aceeaşi înălţime. C. e simplu, când florile sunt 
purtate de axele de al doilea grad (la Păr, 
Iberis, etc.); C. compus, când florile sunt purtate 
de ramificările axelor de al doilea grad (ca la 
Coada şorecelului. Soc, etc.) C. se poate combina 
şi cu altfel de inflorescenţă, s. e. un C. de 
capitule (la Composeele corymbifere), etc.

Corymbifere, (botan.) o subfamilie din familia 
Compositelor (v. ac.), sau Gomposeele-Radiate, 
caracterisată prin flori gamopetale, unele zygo- 
morfe ligulate periferice, altele actiuomorfe cen
trale tubuloaso, dispuse în capitule şi acestea la 
rândul lor în corymbe. E subdivisată în mai 
inulte triburi cu numeroase genuri: Achillea, 
Amica, Arthemisia, Senecio, Doronicum, etc.

Corymbiform, (botan.) care se aseamănă cu un 
corymb, s. e. în ramificarea ei o tulpină poate 
ave înfăţişarea unui corymb, etc.
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Corynetes sau Necrobia, coleopter din fam. 
Cleridelor sau Teredilelor; larva sa e cainasieră 
şi roade pielea cadavrelor.

Gorypha L., (botan.l gen de palmieri din Asia 
şi insulele malale, tribul Corypheae, ce se dis
tinge de genuri înrudite prin stilul şi stigma 
fructului basilar.ă şi embrion terminal. Foile 
uriaşe orbiculare ale acestor eleganţi arbori se 
folosesc ca evantaiuri naturale, dar mai ales ca 
niaterial textil. Ciclul vieţii individuale se încheie 
cu emiterea unei inflorescenţe de dimensiuni 
colosale. Aici aparţine ca specie renumitul palmier 
»Talipot« C. umbraculifera L. din Ceylon şi 
Malabar, cultivat la noi în florării; pe hârtia 
de talipot s’au scris în antichitate cu stil de fier 
căitile sfinte ale Singalesilor. [A. Pr.]

Coryphodonţii, o specie de animale antedilu- 
viane cu copite.

Coryza, JRhinitis, aprinderea catarală a mem
branei mucoase a nasului; se ivesce ca morb 
de sine stătător, sau ca o complicaţiune a altor 
morburi: pojar, bubat, scrophulosa, syphilis, ş. a. 
Causa catarului este inspirarea de materii iri- 
tătoare: pulvere, fum, ş. a., reciri, sub cari este 
a se înţelege, că la anumită temperatură în aer 
trăiesc anumiţi microbi, cari ajungând în nas, 
causează aprinderea membranei mucoase.

Cos., prese. p. Cosin,
Cos, (turc. IstankdiJ, insulă aparţinătoare vi- 

laietului turcesc Insulele Mării albe, situată în 
faţa sinului C.; 286 km*, şi 10,000 loc.; se cul
tivă vin. In vechime pe această insulă era un 
renumit templu al lui Esculap şi tabloul Venus 
de Apelles. Capitala Co, cu comerciu însemnat.

Cosâmbesci, oom. rur. în Rom., j. Ialomiţa, 
situată pe partea dreaptă a rîului Ialomiţa; se 
compune din sat. C., Gimbăşeni şi Popesci, şi 
din mai multe târle, avend în total 2395 loc. 
agricultori; are 3 biserici şi 3 şcoale: 1 mixtă, 
1 de băieţi şi 1 de fete.

Cosaş, insect, v. Căluţ de iarbă.
Coşbuc, George, poet român, n. 8 Sept. 1866 

la Hordou lângă Năseud (Trs.), dintr’o familie 
de preot. După terminarea liceului, din Năseud 
în 1884, uraiează cursurile facultăţii de litere 
din Cluj 1884—1887. Ancă de pe când era copil 
începe să scrie versuri şi şă le publice sub ana
grama C. Boşcu în »BAmilia« din Oradea mare. 
Prin August 1884 întră ca redactor al părţii li
terare la »Tribuna« din Sibiiu, şi aci publică mai 
multe legende din popor, basme şi anecdote ver
sificate mai toate în metni popular, ca: Blăstem 
de mamă. Pe pământul Turcului, Fata Craiului 
din Cetini, Draga mamei. Fulger, pe cari le-a 
scos şi în biblioteca populară a «Tribunei®, apoi: 
Tulnic şi Lioara, Laur Bălaur, Patru portărei, etc. 
remase nereeditate. Tot pe atunci publică în 
«Amicul Familiei® din Gherla vr’o 50 de tradu
ceri din Catul, colaborează la «Cărţile sătea
nului român® din Blaj şi la alte periodice arde
leneşti. Necunoscut aproape de loc în ţeară, C. 
era apreţiat în Transilvania, căci se puiea pre
vede unde avea să ajungă poetul în curând, 
chiar din încercările enumerate până aci, scrise 
unele din ele la vîrsta de 15 şi 16 ani. La 1890 
este adus de T. Maiorescu în Bucuresci şi în
cepe să colaboreze la «Convorbiri Literare®. In 
1893 publică primul seu volum : Balade şi Idile, 
cai’e a fost o adeverată revelaţie pentru publicul

cetitor din ţeară. Afară de câteva critici refe
ritoare la chestiuni de a doua şi a treia mână, 
C. a secerat admiraţiunea generală prin concepţia 
sa optimistă, prin dorul de viaţă şi de luptă — 
lucru nou în timpul când întreaga noastră lite
ratură era sub influenţa exclusivă a lui Emi- 
nescu, — prin inspiraţia nemijlocită, ca şi la 
Alexandri, din isvorul limpede şi nesecat al po
porului nostru aşa de bogat în simţire şi poesie. 
In 1896 urmă al doilea volum: Fire de tort, con
ţinând poesii de aceeaşi natură ca şi cele din 
Balade şi Idile: poesie lirică obiectivă, bucuriile 
şi durerile ţeranului nostru, iubirea şi ura sa ; 
poesie mai mult epică şi descriptivă decât lirică, 
şi chiar atunci când exprimă sentimente, acestea 
sunt redate mai mult prin imagini externe, ca 
şi în vechea poesie clasică, decât prin accent, 
ca în lirica modernă. In 1897 publica traducerea 
Eneidei. Cu ocasia acestei traduceri Academia 
Română a premiat cu marele premiu Năsturel- 
Herescu întreaga activitate literară a poetului. 
Mai reuşite traduceri sunt: Sacontala, drama in
diană a lui Calidasa, 1897 (publicată mai întâiu 
în »Conv. Lit.« 1891); Antologia sanscrită, 1897, 
bucăţi din Rig-Veda, Ramayana şi Mahabharata, 
toate în versificaţia obicinuită românească. Tra
ducerile : Mazepa, după Lord Byron 1896 şi Eu- 
nuchus, după Terentius, în «Familia® din 1897, 
sunt lucrări de tinereţe, dacă se poate între
buinţa această expresie vorbind de un poet de 
32 ani. A mai reunit la Caransebeş 1897 în ver
suri şi prosă mai multe producţii mai mici pu
blicate prin deosebite (Jiare; în present poetul 
lucrează .din însărcinarea miuisteriului de in
strucţie o Istorie poporală a resboiului nostru 
de independenţă. (Cf. D. Evolceanu în «Conv. 
Lit.® XXVII: Balade şi Idile; XXX B’ire de tort; 
XXXI Aeneis; C. Dobrogeanu-Gherea în al III 
volum de Studii critice, 1897 un lung articol: 
Poetul ţerănimii; D. A. Teodoru în Archiva din 
Iaşi anul VIII.)

Coscinomanţie, (grec.) însemna un mod de 
divinaţiune. Coscinomantul rostea câteva cu
vinte sacramentale, apoi lua un ciur, îl ţinea 
deasupra capului pereoanei, care venia să con
sulte, şi îngâna un şir de nume; în timpul acesta 
se producea o mişcare a ciurului, care desemna 
numele persoanei căutate, dacă mişcarea ciu
rului coincidă cu pronunţarea imui nume.

Cosciul, (magh. Ronaszek), comună mică în 
Maramureş, 18 km. dela Sighet. Saline foarte 
vechi, în cea mai mare parte părăsite, sub lu
crare mai sunt salinele ITrancisc şi Ferdiuand, 
foarte bogate, din cari se scot âncă preste 20 mii. 
kgr. sare la an. Cale ferată dela Sighet până la 
saline; parochie rom.-cat. şi gr.-cat. ruteană cu 
1500 loc. gr.-cat., dintre cari 2—300 Români.

Coscovata, lac în Rom., j. Ialomiţa, ce co
munică prin partea de nord cu Dunărea, când 
apele acestui fluviu sunt scăfiute, lacul are lun
gimea ca de 10 km. şi lăţimea de 4 km.; con
ţine mult pesce şi raci.

Cosecanta, termin de trigonometrie. Ducând 
o dreaptă prin centrul şi extremitatea unui arc 
şi prelungindu-o până întâlnesce tangenta dusă 
prin originea arcului, porţiunea cuprinsă pe 
această dreaptă dela centru şi până la tangentă 
se numesce secanta arcului. Secanta e positivă 
când extremitatea arcului şi întâlnirea ei cu tan-
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genta sunt de aceeaşi parte a centrului, şi ne
gativă în caşul contrar. Secanta poate varia dela 
+ 1 la -1- (N) şi dela — 1 la — oo. C. e secanta ar
cului complimentar.

Coşeleva, mănăstire în Basarabia, j. Soroca, 
la depărtare de 40 km. dela Soroca; alături de 
C. la o distanţă de 7 km. se află mănăstirea 
Dobruşa. Mănăstirea C. este aşezată pe malul 
rîuleţului Cerna, dinspre resărit orizontul e des
chis, din celelalte părţi umbrit de păduri; C. a 
fost întemeiată la 1790 de cătră femeia reze- 
şoaica Maria Tocanos din satul Cotinjeni.

Coşenila sau Cărmîzul, este corpul uscat al 
insectei Coccus cacti din ordinul Hemipterelor; 
originară din Mexic, unde trăiesce pe nopal 
(Cactus opuntia); din ea se extrage frumoasa 
coloare cunoscută sub numele de carmin.

Cosenza, provincie ital. în Calabria, 6098 kma., 
cu 49:1,690 loc. (1890). Capitala C., între rîurile 
Buseuto şi Crati, are 12,590 loc., catedrală, re- 
sidenţă episcopească.

Coşereni, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, si
tuată pe partea dreaptă a rîului Ialomiţa, cu 
1551 loc. agricultori, are 1 biseilcă şi 2 şcoale, 
una de băieţi şi alta de fete; n’are nici un căt. 
alipit. Prin aceasta corn. trece calea naţională 
Bucuresci-Urziceni.

Coşeriu, un fel de cuptor ţerănesc, constmit 
anume pentru uscatul de prune şi alte fructe 
de conservat. E un cămin făcut în păment la 
o adâncime cam de un metru, la gura căruia se 
face un foc uşor, iar căldura produsă se îm- 
))iăştie pe altă parte a lui, deasupra căruia la 
su[)rafaţa pămentului se află o gratie de nuiele 
cu prunele sau alte fructe de uscat. Căldura 
trebue să fie moale şi uscarea să se facă încet, 
căci la din contră prunele se strică.

Coşere de reservă, magazii înfiinţate de ge
neralul Kisseleft (v. ac.) în principatele române; 
în C. Irebuiau ţeranii să depună în fiecare au 
o parte din recolta lor, preschimbând-o în tot anul. 
C. ei'au preveijute de Regulamentul organic.

Coşesci, 1) O., corn. rur. în Rom., j. Muscel, 
pe malul stâng al rîului Doamna, formată din 
3 căt. cu 1812 loc. (Dicţ. geogr. 1893), cari pe 
lângă agricultură şi prăsirea vitelor se mai 
ocupă şi cu industria de lemn şi cu cultura pru
nilor. 2) C., corn. rar. în Rom., j. Vasluiu, 
compusă din 5 căt. cu 1144 loc. (Dicţ. geogr. 
1889); aici s^ cultivă mult vermii de mătasă.

Cosin, (lat. Cosinus) termen de trigonometrie. 
Lungimea perpendicularei dusă din extremitatea 
unui arc pe diametrul, care trece prin originea 
arcului, se uumesce sin. Sinul e positiv eâud, 
pornind pe el dela diametru, mergem în acelaşi 
sens în care mergem pe arc, pornind dela ori
ginea arcului spre extremitatea lui în sens po
sitiv. El poate varia dela — 1 la -f 1. C. e sinul 
arcului complimentar. Se mai poate defini C. că 
e distanţa dela centrul arcului până la piciorul 
sinului, fiind positiv când piciorul sinului şi ori
ginea arcului sunt de aceeaşi parte a centi'ului 
arcului, şi negativ în caşul contrar.

Cosînzeana, în poveştile române predicatul 
dinei Ileana (v. ac.), se află în mai multe forme: 
Cosînzeana (la P. Ispirescu, S. El. Marian şi 
I. Pop Reteganul); Cosînzana (la At. Marie- 
nescu); Cosezana (la fraţii Schott); Cosinţana

(la I. Sbiera); Cosînţeana (lă Frâucu), în Bu
covina şi Cosînceana, iar în Bănat şi Cosîngeana, 
(la At. Marienescu). Se crede, că predicatul în
seamnă; cu cosiţele de aur. Ileana C. (după 
Vas. Alexandri, Poesii poporale pag. 30), perso
nifică Moldova cu podoabele şi avuţiile pămen
tului seu, cu farmecul răpitor, care flutură pe 
câmpiile sale. (Cf. şi Xenopol III 618. V. art. 
Arghir.)

Cosît, tăiat, se numesce lucrul, care are de 
scop a despărţi plantele ierboase de locul, unde 
au crescut, pentru a le pute folosi paiul sau 
cotorul, frunzele, fructul ori seminţele. Lucrul 
se face cu coasa sau cu maşina de cosît.

Cosiţa, coadă de per împletit, care se înfă
şură în jurul capului. Pletele lungi pe care fe
tele le poartă pe spate.

Cosiţei, numele vulgar al plantei Sium lati- 
folium L. (v. ac.)

Cositor, metal, v. Staniu.
Cositura, fenul uscat dela plantele furagere 

semenate: orz, oves, meiu, măzeriche, etc.
Cosma, Parteniu, directorul băncii române 

»Albina*, n. 12 Febr. 1837 la Beinş. Studiile 
gimn. şi le-a făcut în locul natal, apoi (1855) 
s’a înscris la teologia din Aiad, dar, după trei 
semestre, a părăsit teologia şi în 1857 s’a în
scris la ifacultatea de drept a univ. din Pesta, 
lucrând în cancelaria advocaţială a lui Em. Gozsdu 
şi îndeplinind totodată şi funcţiunea de cantor 
rom. la biserica greco-rom. de acolo. Gozsdu l-a 
ţinut lângă sine şi ca secretar personal. In acelaşi 
timp s’a ocupat şi cu gazetăria. La 1861 a scris 
corespondenţe »de pe galeria dietei* în «Tele
graful Român*. Mai apoi a fost unul dintre re
dactorii «Concordiei* (v. ac.) Tot dînsul a fost 
şi primul preşedinte al societăţii acad. liter. Petru 
Maior. Terminând drepturile în 1861, în anul 
următor făcu censură de advocat şi a deschis 
cancelaria advocaţială la Beinş; iar 1863 epis
copul B. Papp-Szilâgyi, l-a numit advocat do- 
minial, în care calitate a funcţionat 9 ani. La 
1872 a fost ales deputat în cercul Beinşului, 
apoi reales în doue rânduri, până în 1881; apar
ţinând partidului naţional, a luat cuvântul în 
parlament la toate chestiunile de interes româ
nesc; în deosebi s’a distins în causa regulării 
referinţelor urbariale din Transilvania, repre- 
sentând vederile conferinţei advocaţilor români 
din Transilvania. 1876 s’a mutat la iSibiiu şi a 
fost ales advocat al institutului «Albina*, iar 1885 
director executiv al aceluiaş institut, pe care-1 
conduce şi astăzi. Pe terenul bisericesc şi-a în
ceput activitatea la 1868, ca deputat la primul 
congres naţional-bisericesc în Sibiiu, unde a 
fost notarul comisiunii însărcinate cu redactarea 
«Statutului Organic*. De atunci a fost membra 
la toate congresele şi, de când s’a mutat la Sibiiu, 
la toate sinoadele archidiecesane, având rol con
ducător. Ce privesce activitatea sa politică, C. cu 
Bariţiu au convocat la Sibiiu o conferenţă con
fidenţială pe 17 Oct. 1880, pentru a discuta un 
program politic de acţiune comună între Ungu
reni şi Transilvăneni; în locuinţa lui s’a decis 
convocarea unei conferenţe comune de delegaţi. 
Conferenţă naţională din 1881 l-a ales în co
mitetul executiv, iar acesta l-a făcut preşedinte. 
Comitetul presidat de el a compus şi publicat
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Memorandul din 1883 al conferenţei din 1881. 
La conferenţa naţională din 1884 s’a retras de 
pe terenul politic şi de atunci şi-a pus toată ac
tivitatea in serviciul bisericii, al Asociaţiunii şi 
mai cu samă în al institutuliu »Albina«. La Aso- 
ciaţiune, dela mutarea sa în Sibiiu, face parte 
din comitet, fiind unul din cei mai activi membri. 
El a iniţiat în 1881 aranjarea exposiţiei române 
din Sibiiu şi a fost preşedintele comitetului aran
jator. El a propus înfiinţarea şcoalei civ. de fete cu 
internat în Sibiiu şi a desvoltat o mare activitate 
pentru procurarea mijloacelor, cu cari s’a edificat 
şcoala şi se face posibilă susţinerea ei. Activi
tatea sa de frunte e dedicată inst. »Albina« (v. ac.) 
din Sibiiu; de când dînsul este directorul exe
cutiv, «Albina» a devenit un factor puternic în 
desvoltarea întăririi noastre culturale-materiale. 
Sub conducerea lui a înfiinţat «Albina» «masa 
studenţilor», la care 50 studenţi români capetă 
prânz gratuit; iar în 1897 a creat un fond de 
20,000 fi. pentru înfiinţarea unui internat de 
băieţi în Sibiiu. C. âncă din 1889 este membru 
al representanţei fundaţiunii lui Gozsdu.

Cosma de Praga, cel mai vecbiu istoric al Boe- 
miei, n. la 1039, -f 1125 ca decan în Praga; 
scrise «Chronica Boemorum» în 3 cărţi, care se 
găsesce publicată în «Monumenta Germaniae» 
(«Scriptores», voi. 9. Hannovera, 1851) şi în 
«Fontes rerum Bohemicarum», voi. 2. (Praga, 
1874). Cronica lui C. este pentru timpul seu cel 
mai bogat şi demn de credinţă isvor istoric.

Cosma şi Damian, fraţi sfinţi şi martiri, de ori
gine din Arabia, n. din tată elin şi mamă creştină 
(Theodota). Au fost medici în oraşul Egea din 
Cilicia, vindecând oameni şi animale de multe 
boale sufletesc! şi trupeşei, făcend şi minuni. Pe 
timpul persecuţiunilor îndreptate contra creşti
nilor din partea lui Diocletian, procuratorul Ly- 
sias i-a provocat să jertfească idolilor, dar ne- 
supunându-se, au fost torturaţi cumplit şi deca
pitaţi la 303. Trupurile lor au fost aşezate la 
Roma, apoi transportate la Brema, iar la 1649 
la Muucheii. Amintirea lor se serbează în bi.se- 
rica ort. la 1 Nov. v., iar în bis. cat. la 27 Sept. n. 
Se venerează şi ca patroni ai medicilor şi ai fa
cultăţilor şi instituţiunilor medicale. (Cf. Mineiul 
la 1 Nov.) [G. H.]

Cosmesci, numire topogr. în Rom. 1) C., sat 
în j. Suceava, face parte din corn. rur. Stol- 
niceni, avend 961 loc. (Dicţ. geogr. 1894); aici 
se află palatul familiei Sturza. 2) C., corn. rur. 
în j. Vasluiu, compusă din 4 căt. cu 1735 loc. 
(Dicţ. geogr. 1889). 3) C., corn. rur. în Rom., 
j. Tecuciu, compusă din 5 căt. cu 2150 loc., 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
corn. e străbătută de calea ferată Tecuciu-Mă- 
răşesci.

Cosmetice, preparate cari se aplică pe piele 
şi pe per cu scopul de a înfrumseţa pielea mai 
ales a obrazului şi a mânilor, de a colora bu
zele, de a schimba coloarea perului, de a-1 face 
să crească mai tare. Unele sulimanuri albe, pul- 
veri şi lichide, destinate a mări albeaţa pielei, 
conţin săruri toxice de plumb şi de mercur, cari 
pot fi absorbite şi aduse în curentul siîngelui; 
asemenea se găsesc substanţe otrăvitoare în unele 
cosmetice pentru colorai’ea perului.

Cosmibuena Ruiz et Pav., (botan.) (.synonim 
Buena Pohl.), gen din fam. Rubiaceelor, trib.

Cinehoneae, cuprinde vr’o 6 specii de fmmoşi 
arbuşti din America tropicală. Adeseori se cul
tivă unele specii prin florării calde din causa 
florilor lor mari albe şi bine mirositoare.

Cosmin, v. Cozmin.
Cosminele, com. rur. în Rom., j. Prahova, 

compusă din 4 căt. cu 1161 loc.; pe teritonil 
com. se găsesc isvoare de apă minerală, care 
conţine iod şi pucioasă.

Cosmogonia, (grec.) teoria creaţiunii lumii. 
Toate religiunile însemnate încep printr’o C. şi 
chiar prin mai multe, cum e brahmanismul. 
Egiptenii, Fenicienii, Cîhatdeenii, Grecii, Ovreii 
au avut C.-le lor. Cea mai clară, mai simplă şi 
mai aproape de datele analitice ale sciinţei mo
derne este C. ebraică, atribuită lui Moise, şi care 
e la începutul Bibliei: «La inceput Dumneejeu 
făcu tăria şi pămentul....« C.-le sunt resultatul 
imaginaţiunii puternice a popoarelor, năzuind să 
explice formaţiunea lumii. Ele au un caracter 
conjectural. [D.]

Cosmografia, (grec.) descrierea lumii. Lăsând 
la o parte problema creaţiunii şi a începuturilor, 
C. ne descrie lumea aşa cum este, corpurile şi 
constituţiunea corpurilor ce compun lumea, re- 
laţiunile dintre ele — într’un cuvent vederile 
generale de astronomie şi geografie. Ea are un 
caracter real, sciinţific. [D.]

Cosmologia, (grec.) sciinţa, prin care mintea 
omenească, speculând asupra datelor, pe cari 
ni-le dă sciinţa la un moment dat, caută să 
găsească legile simple, fundamentale şi eterne, 
cari ar pute să ne ex|tlice lumea. Ori ce mare 
sistem filosofic are C. sa: o religiune are o cos
mogonie, un sistem filosofic o C. Ea are un ca
racter abstract, speculativ, în deosebire de cos
mogonie, care are un caracter concret, imaginativ, 
poetic. Astfel avem C. lui Plato, Aristoteles, 
Descartes, Leibniz, Spencer, C. atomică etc. E 
cu deosebire un produs al filosofiei dogmatice.

JD.]
Cosmopolitism, (grec.) e acea teorie in vir

tutea căreia cineva nu se consideră cetăţean al 
unei ţeri anumite, ci al lumii, al universului. 
In faţa cosmopolitului toţi oamenii sunt egali; 
el Îmbrăţişează într’o deopotrivă simpatie şi de 
multe ori indiferenţă şi pe cei de o viţă cu el 
şi pe toţi ceialalţi, ori cât de străini ar fi de cl, 
prin sânge sau prin alte legături. El nu ţine 
nici la limba, nici la obiceiurile, nici chiar la 
interesele ţerii lui. C. e o doctrină, care făcend 
pe un om să privească deasupra şi deopotrivă 
preste toţi oamenii, îl înstrăinează deopotrivă 
de toţi. Profesarea ei e de înţeles la un filosof, 
nici decum la un om de acţiune. Nu trebue 
confundat însă C. cu acea stare curată de cou- 
sciinţă, care în mijlocul intereselor de rassă, te 
îndeamnă să ve(ji adevorul mai înainte de toate.

[Dragomirescu.]
Cosmorama, (fisică). Prin întrebuinţarea pers

pectivei liniare, combinând colorile cu umbrele, 
micşorând mărimea obiectelor ce urmează să 
apară mai îndepărtate, micşorând foi’ţa colorilor 
acestora pentru a imita efectele absorbirii de 
lumină a atmosferei, pictorii produc desemnuri, 
cari ne dau ilusiunea de realitate. Această ilu- 
siune însă nu e completă din causa bordurelor 
tablourilor, cari servesc de razem ochiului pentru 
a stabili adevoratele posiţiuni ale punctelor de-
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semnului. Acest efect însă vine eliminat când 
ne uităm la tablou prin un tub, care să ascuu4ă 
aceste borduri. C. .^îe numesce acest tub prevăzut 
cu o lentilă convexă pentni a apropia tabloul.

Cosmos, (grec., lat. mundus), lume, totalitatea 
lucj’urilor câte există cu realitate obiectivă afară 
de D(Jeu. Teoria despre formarea lumii se nu
mesce cosmogonie (v. ac.). Ea cuprinde în sine 
şi vederea mitologică despre originea Şeilor = 
theogonia. Teoriile cosmogonice sunt product al 
filosofiei din şcoala ionică grecească, începând 
dela Thales. [PI.]

Cosmotheism, (grec.) se numesce teoria care 
confundă şi identifică pe Dfjeu cu lumea. Si
nonim cu Panteism.

Cosmovici, Leon, naturalist rom., u. 29 Ian. 
1857 la Sasca-Suciava; şi-a făcut studiile pri
mare şi liceale în laşi. Bacalaureat în 1874. 
Licenţiat în sciinţele naturale dela facultatea de 
sciinţe din Paris în 1877, doctor în sciinţele 
naturale dela facultatea de sciinţe din Paris în 
1880; a studiat medicina la facultatea din Paris 
(1874—80). Profesor de zoologie şi fisiologie la 
Universitatea din Iaşi, membru titular al soc. 
imper. de sciinţele naturale din Moseva, membru 
coresp. al Academiei Române. A publicat cărţi 
didactice pentru cursurile liceale inf. şi supe
rioare, apoi în revista sciinţifică din Francia, 
deosebite articole de morphologie, taxionomie, 
l)sichologie şi contribuţiuui la studiul faunei 
României. Deputat, ales de col. II din Iaşi.

Coşniţa, locuinţă pentru albine, care după modul 
de construire şi folosire, se numesce; simplă ori 
raţională, între aceste se află sistemul intermediar 
sau de trecere; materialul C. e felurit, s. e. 
nuiele învălite cu lut mestecat cu gunoiu, paie, 
papură sau rogoz şi scânduri, eu păreţi simpli 
ori acoperiţi cu alte materii, s. e. paie meruuţite, 
fân, otavă, pleavă, pul vere de feresteu, rauşchiu, 
hârtie, ş. a. Forma şi mărimea C. e diferită. 
C. simple din lut au fost folosite şi de Egipteni, 
Greci şi Romani. Cele mai lăţite au fost făcute 
din trunchi de arbori, cari până în present se 
folosesc şi de Rom. munteni, numite; »ştiubee«, 
precum şi în Rusia, Polonia şi Silezia. Asemenea 
se folosesc cele în formă conică, din nuiele de 
răchită, despicături de alun, stejar, viţă de vie. 
Iu 1770 stupanil Clirist a introdus C. sistem 
intermediar, perfecţionate de alţi stupari. 1845 
stuparul Dzip^'zon a fost primul, care a întrodus 
sistemul mai practic, cu faguri mobili, perfec
ţionate de Berlepsch, Dathe, Grawenhorst, Mosl, 
iluber, Hooker, Şartori, Bouguet, Langstroth, 
Grănd, Bodor ş. a., după numele cărora S(> şi nu
mesc C. şi metodele de folosire. [E C.j

Coşoî, Hristea, poet liric român, n. la 1870 
in Clejani, jud. Vlaşca (Rom.) Cele dintâi poesii 
ale sale au fost publicate de Revista «Literatură 
şi Artă Română»; ele sunt caracterisate printr’un 
sentiment profund, prin originalitate de com
paraţii şi o limbă curgătoare.

Cosor, numirea populară a plantei Cerato- 
phyllum demersum L. (v. ac.)

Coşovei, MathiaSy boier moldovean î u seci.XVI. 
La 1583, fiind mare vistiernic, a zidit mănăstirea 
Coşula din j. Botoşani; la aceasta mănăstire s’au 
refugiat călugări ortodox! din Polonia, din cari 
o mare parte se refugiaseră în Moldova, din 
causa opresiunilor catolice. [O. L.j

Coşovenii, 1) C. de jos, corn. rur. în Rom., 
j. Dolj, cu 862 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 1 bi
serică şi 1 şcoală mixtă; loc. se ocupă cu agri- 
cultui’a şi cu cultura viermilor de mătasă; pro- 
ducţiunea anuală e de 80 kg. gogoşi. 2) C. de sus, 
corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 2510 loc. (Dicţ. 
geogr. 1896); are 2 biserici şi 1 şcoală mixtă; 
loc. se ocupă cu agricultura şi cu cultura vier
milor de mătasă pentru trebuinţele familiare.

Cossovo, vilaiet turcesc spre sud de Bulgaria şi 
Sârbia; 24,000 km*. cu750,0001oc. Capitala tJskiib.

Cossovopoiie, V. Câmpul mierlei.
Cossus, fluture nocturn, a cărui omidă lungă 

sapă cu fălcile ei galerii sub scoarţa arborilor. 
Specia cea mai comună este C. Ligniperda, a 
cărei omidă roşie devastează ulmii.

Cossyphus, (zool.) specie de pesci din fam. 
Labroideilor (v. ac.).

Costache, Veniamin, Mitropolitul, n. în Dec. 
1768, fiu al lui Grigore C. Negel din vechia 
familie a Costăcheştilor şi al Măriei Canta. Stu
diile şi-le făcu la Huşi sub conducerea lui lacob 
Stamate, episcop de Huşi şi mai târziu mitro
polit. Călugărit în 1784, C. este ales episcop de 
Huşi la 27 Iunie 1792, înaintat la Roman în 
1796 şi ales mitropolit al Moldovei şi Sucevei 
la 13 Mart. 1803, după moartea profesorului şi 
protectorului seu lacob Stamate. Păstorirea sa a 
fost turburată în mai multe rânduri; 1806—1812 
este înlocuit în scaun de un alt mitropolit pus 
de Ruşi în timpul ocupaţiei lor; 1821 remâne 
împreună cu fratele seu Şerban Negel şi cu 
Costache Conache printre cei din urmă în Iaşi, 
şi fuge de eterişti tocmai după ce apărase şi 
adăpostise pe mai mulţi în mitropolie; 26 Ian. 
1843 în timpul lui Mihalache Sturza demisio
nează, probabil din pricina amestecului guvernului 
în administrarea averilor bisericesci; se retrage 
la mănăstirea Slatina unde moare 18 Dec. 1846. 
In timpul păstorire! sale, C. s’a arătat ca unul 
din bărbaţii cei mai cu dor de ţeară, înfiinţând 
şcoli de românesce, accesibile la toate clasele 
sociale şi ca şcoală mai înaltă Seminarul preoţesc 
dela Socola, ajutând cu stipendii pentru studii 
pe mai mulţi tineri, între cari şi pe G. Săulescu, 
încredinţând în 1813 cursul de inginerie nou 
înfiinţat lui G. Asachi, şi dând în 1816 binecu
vântarea sa archipăstorească pentru înfiinţarea 
unui teatru din iniţiativa aceluiaşi Asachi. Bărbat 
de o activitate neobosită, C. traduce şi publică 
mulţime de opere religioase, sau el însuşi, .sau 
uneori însărcinează pe alţii cu asemenea lucrări. 
Afară de cele publicate, multe din aceste scrieri 
au remas în manuscript şi se păstrează în biblio- 
tecele seminarului şi universităţii din Iaşi. Vom 
cita numai operele proprii ale lui C.; Tîlciiirea 
celor şepte sfinţite taine ale bisericei. Iaşi 1807 ; 
Istoria noului testament tălmăcită de pe limba 
grecească. Iaşi 1824; Iubitorul de înţelepciune 
povăţuit de dumnecjeescile scripturi, adecă învă
ţătură dogmaticească trad. după Serghie Macreul, 
Iaşi 1831; Funie întreită sau trataţie despre exi
stenţa lui Dumnezeu, Iaşi 1831; Al celui întru 
sfinţi Părintelui nostru loan Hrisostom; Despre 
a nu împreunălăcui canonicele cu bărbaţi. Iaşi 
1839; Bisericeasca istorie a lui Meletie, Iaşi 
1841—43; îndeletnicire despre buna murire. Iaşi 
1845; Tîlcuirea psaltirii a profetului şi împăra
tului David, Iaşi 1850; Catihisul cel mare sau
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Istoria scripturii vechiului testament, Iaşi 1824, 
3 voi.; Didahii sau cuvinte de înveţătură, Iaşi 
1837; Drept slăvitoarea înveţătură creştină de 
Platon, mitropolitul Mosevei, Iaşi 1839; Piatra 
scandelei sau deshinaroa bisericii de apus şi 
resărit. Iaşi 1844; Pravila cea mare sau Pidali- 
onul. Neamţ 1844, etc. (Cf. Andrei Vizanti, Ve- 
niamin Costache, Iaşi 1881; C. Erbiceanu în 
istoria miti’opoliei Moldovei şi Sucevei, Bucu- 
resci 1888.) Bibliografia reală a operelor lui C. 
nu o ancă făcută.

Costaforu, George, om de stat român, n. 26 Oct. 
1821, f 28 Nov. 1876; după eminente studii 
juridice făcute la Paris, devine la Bucuresci prof. 
do dreptul civil, 1857 director al Eforiei şcoa- 
lelor, 1864—1871 primul rector al Universităţii 
şi unul din cei mai căutaţi advocaţi. Ales de 
multe ori deputat şi senator, C. este 1871—1873 
ministi-u de justiţie în cabinetul conservator L. 
Catargi, 1874—1875 agent diplomatic la Viena, 
unde semnează împreună cu contele Andinssy 
convenţia comercială înrie România şi Austro- 
Ungaria. Dat în judecată (Iulie 1876) de camera 
liberală împreună cu foştii sei colegi din cabi
netul conservator, C. moai'e înainte do retra
gerea acusării. (Cf. Maiorescu, Discurs, pariam., 
voi. I şi II.)

Costanda, o monetă vechie în valoare de 10 
bani, pe care până aeji copii o poartă la gât ca 
un amulet.

Costarica, cea mai sudică dintre statele fostei 
confedeiaţiuni de republici din America cen
trală, dela 1842 republică independentă; se în
tinde între Oceanul Pacific şi Marea Caribică, 
mărginindu-se la nord cu Nicaragua, iar la sud- 
est cu Columbia. Teritorul e de 59,570 km*, şi 
are 262,700 loc. (1892); între cari vr’o 4600 
Indiani. Terenul e muntos cu mai multe şii-uri 
paralele, formând platouri mici; înălţimea mij
locie a munţilor e 2000 m., sunt numeroşi vul
cani, între cari mulţi activi (Irazu 350.5 m.); 
pe lângă ţermuri se întind mici şesuri. Clima 
e foarte plăcută, vecinică primăvară cu tempe
ratură medie anuală de 20° C. Vegetaţiunea e 
bogată, aproape tropicală, presentând şi tipuri 
proprii. Fauna deasemenea e bogată cu specii 
proprii. In mimn-ale se pare a fi mai săracă, se 
exploatează cărbuni de piatră. Ocupaţiunea prin
cipală a locuitorilor e agricultura, care produce: 
cafea (export 11 milioane pesos), banane, zahăr, 
cm uruz, cacao, orez, etc. In fnintea republice! 
stă un president ales pe 4 ani; legislativa e con
gresul, compus din 21 deputaţi. Veniturile statului 
în 1895^6 au fost 6.528,975 pesos, cheltuielile 
6.187,927 pesos. Armata: 600 oameni armată 
stabilă, 12,000 miliţii. Export (1895): 14.509,440, 
import 8.508,981 pesos. Căi ferate 261 km.; 
linii telegrafice preste 1000 km. Porturi: Punta 
Arenas şi Limon. Capitala San Jose. După des
coperirea Americei C. fu ocupată şi colonisată 
de Spanioli. 1821, ca şi celelalte colonii spân. 
din America centrală, se declară şi C. indepen
dentă, se ataşă la confederaţiunea celor 5 State 
Unite din America centrală, 1840 se desfăcu de 
ele, 1842 se organisă ca stat independent.

Costea-Vodă, v. Muşetescii.
Coşteiu, numele mai multor comune românesc! 

în Banat. 1) C. mare, (magh. Nagy-Kostely), 
comună mică în cott. Caraş-Severin, locuită

de 1189 Români gr.-or. şi gr.-cat. Aici a fost 
în 15 August 1849 o luptă crâncenă între tru
pele imperiale şi in.surgenţi. Iu C. se află sta
vila, care abate apa rîuTui Timiş în canalul Bega 
(v. ac.) 2) C. mic, (magh. Kis-Iv.) comună mică 
locuită de 296 Români în proxima apropiere a 
C. mare. 3) C., (magh. Kustely), com. mică în 
cott. Cai'aş-Severin, cercul Făgetului cu 600 loc. 
Rom. gr.-or. 4) C., (magh. Kustely) com. mare 
în cott. Timiş cu 2441 loc. Rom. gr.-or.

Coster, Laurens lanszoon, cunoscut în Olanda 
ca inventatoinl tiparului, S:a dovedit însă, că 
unele tipărituri, atribuite lui, şi pe cari s’a Imsat 
faima inveiiţiunii sale, nu silnt mai vechi de 
anul 1470.

Costesci, numire topografică în Rom. şi Buc.; 
1) C., com. rur. în j. Argeş, pe apa Teleor
manului, cu 715 loc. (Dicţ. geogr. 1888). Aici 
se află staţia de bifurcaţie a liniilor ferate spre 
Craiova şi Turnu-Măgurele; reşedinţa subpre
fecturi! plăşii Coţmeana-Gălăsesci şi a unei ju
decătorii de ocol. 2) C., com. rur. în j. Bo
toşani, situată pe valea Sicna; se compune din 
4 căt. cu 3527 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; are 4 bi
serici şi 1 şcoală. 3) C., com. rur. în j. Buzeu, 
situată pe ambele maluri ale Călmăţuiului; se 
compune din 5 căt. cu 1520 loc. (Dicţ. greogr. 
1892); are 4 biserici şi 1 şcoală în căt. C. 4) com. 
rur. în j. Vâlcea, situată la poalele munţilor 
Arnota şi Buila; se compune din 6 căt. cu 
2467 loc. (Dicţ. geogr. 1893); loc. se ocupă cu 
agricultura, unii din ei şi cu dulgheria; are 7 bi
serici, 2 mănăstiri (Arnota şi Bistriţa), 1 schit 
şi 1 şcoală mixtă. In raionul com. se găsesce 
piatră de var. 5) C. sat în j. Tuto va, avea în 
1896 preste 120 hectare de vie. Podgoria O.-lor 
era cunoscută âncă de pe timpul Domnitorului 
Dimitrie Cantemir, care o citează în «Descripţia 
Moldovei* printre cele mai cunoscute ale ţerii. 
6) C., comună rurală şi parochie, cu moşie re- 
zăşască în Buc., căpit. Storojîneţ şi j. Stănescii 
de jos, cu 2611 loc.; şcoală primară.

Costescu, G., actor rom., n. 1860 în Bucui esci. 
Şi-a făcut studiile în conservatoarele din Bu
curesci şi Paris. A debutat la 1879. Rolele prin
cipale interpretate cu distincţie sunt: Gringoire, 
Marion de Lorme, Candidat şi Deputat, Talere 
cu doue feţe. Lupta între femei. Decepţie, Vi
novat, Denisa, Ginerile lui Poirier, etc. E so
cietar al Teatrului naţional din Bucuresci.

Costiescu, 1) G. A., autorul a doue broşuri: 
Cântecele aurorii, suvenire şi zoine (sic) Buc., 
1856, .şi Visul unui Român, fantasie originală 
în 2 tablouri şi în versuri. Buc., 1857, ambele 
slabe şi palide imitaţii după Bolintineanu. 2) C., M., 
a tradus o parte din Miserabilii lui Victor Hugo, 
Buc., 1862—63, în colaboraţie cu Bolintineanu 
şi A. Zanne. Date biogr. lipsesc despre ambii.

Costila, pisc de munte în Rom., j. Prahova, 
înalt de 2500 m.

Costin, familie veche din Moldova, care după 
Cantemir (Dese. Moldaviae) ar fi de origine ser- 
bească; însă primul C. la 1392 sub Roman- 
Vodă, e aretat prin documente ca de neam curat 
românesc. După Urechie, C. au fost tot una cu 
»Mironii«, familie desvoltată paralel cu dînsii în 
seci. XV—XVII. Sub domnia lui luga II Vv. 
se citează un alt C. In seci. XV trăia C. Po-
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stelnicuL Mirou Clucerul căsătoresce pe fiica sa 
Safta (lupă C. postelnic, boier însemnat în 
prima jumetate a seci. XVII. Soţia sa era ne
poata lui Miron Barnovski Vv. şi a Hatmanului 
Balica. Dela ace.st C. începe genealogia regulată 
a familiei. La 108.3 e Hatman şi pârcălab Su
cevei şi prin insistenţa sa se aduse Ia 1630 
ca domn Moise Movilă. Fiul seu Alexandru C. 
n. pe la 16(X) (?), amestecat fiind în afacerile 
domnului Moldovei cu Ardealul sub Gb. Vodă 
Ştefan, fîi bănuit de Rakoczy, şi zăcu uu an, 
l(?gat cu obe(Ji, în temniţa din Făgăraş. Sub 
Gliica V. e vornic de poartă, iar sub Ştefaniţă 
fiul lui Lupu e postelnic mare, rang ce pă- 
.strează până la moarte (1678). B'ii soi erau: 
Miron, Velicico, Vasile şi D.imitraşcu, din cari 
primii trei din ântâia căsătorie: Dumitra^cu 
moare cel dintâiu (1674), Vasile C. moare ancă 
tiner la 1685, îngropându-se în moşia Bărbe.scii, 
undo preste şese ani fu aşezat alături cu dînsul 
fratele seu Miron Logofătul, ci'onicarul. Velicico 
G., mare Hatman, pieri ucis împreună cu fratele 
seu Miron din porunca lui Const. Cantemir; de
capitaţi în 1691. Despre dînsul vorbesc croni
carii Mustea şi Neculcea. Filiaţiunea se urmează 
dela Miron prin loniţă C. Hatmanul, de oarece 
Nicolne cronicarul, celalalt fiu al lui Miron, muri 
fără coj)ii. Nicolae Jicnicer e fiul lui Hatm. 
loniţă C. însurat cu sora lui Constantin-Vodă 
al Valachiei, are 4 fice şi un băiat: Miron II 
C. (jis Mutul, vornic mare al Moldovei, căsătorit 
cu Casaiidi'a Cuza comisoaia. Manole G., fiul lui 
Mutul sau Mutenko,’e tatăl lui Dumitru ca
valer de C., fost mare spătar, însurat în Bu
covina cu Catiuca Flondor. Plecând din Moldova 
şi stabiliudu-so îu Bucovina, au remas acolo, 
avend titlul de »Ritter von C.« Ultimul descendent 
este a(}i: Miron de C., căpitan în cavaleria 
română. fO. L.]

C. Miron, cronicar moldovean, n. 1633 dintr’o 
veche familie de boieri. Studiile şi-le făcîi la 
Bar în Ucraina, unde îl întâlnim pe la 1648, 
şi unde pe lângă limba polonă mai îuveţă şi 
vechea slavonă precum şi cea latină. întors în 
ţeară trece prin toate funcţiunile inferioare până 
la 1674, când ajunge mare logofct şi apoi mare 
vornic al ţerii de jos. P^iind unul din cei mai 
puternici boieri, face şi restoarnă domni, aşa 
lestoaimă pş Antonie Ruset şi pe Dumitraşcu 
Cantaeuzino, (ft teama căruia fugise în Polonia Ia 
1684. In timpul lui Constantin Cantemir ajunge 
staroste de Putna. P’ace oposiţie domnului atât 
pentru birurile puse de acesta pe ţeară, cât şi 
pentru o lîvalitate cu alţi boieri favoriţi ai dom
nului, cât şi poate mai ales din causa puţinei 
simpatii, ce o avea ace.sta pentru Poloni, la cari 
C. ţinea foarte mult. Oposiţia sa însă era foarte 
cumpetată pe când a frate-seu Velicico era pe 
faţă şi îndrăzneaţă. Domnul instigat de Ruseteşti 
pune de prinde pe Velicico, îl bate cu buzdu
ganul şi îl ucide; îndată după aceea trimite şi 
după Miron, care îşi înmormenta soţia la Bărboşi, 
şi care era nevinovat de complotul, îu care in
trase frate-seu, şi îl ucide şi pe el în Roman, 
Dec. 1691. Toţi cronicarii, afară de Dumitru 
Cantemir, fiul lui Constantin, spun că Miron 
fusese nevinovat şi că domnitorul se plângea cu 
amar de greşeala ce făcuse. C. este cel mai în
semnat dintre cronicarii noştri, nu atâta prin

talentul de scriitor, căci îu această privinţă este 
inferior Iui Ureche şi Neculcea, cât mai ales 
prin fondul scrierilor sale, prin voracitatea fap
telor şi proEuu4imea ideilor. Scrierile salo sunt: 
1) Cartea pentru descălecatul dintâiu a ţeiîi 
Moldovei şi neamului moldovenesc; b) Letopi
seţul ţerii Moldovei, dela 1594 până la 1(K)2;
c) Istorie de crăie ungurească (1388—1661);
d) Despre poporul Moldovei şi al ţerii românesci, 
poemă în limba polonă în trei cânturi, trad. de 
Hasdeu; e) Viaţa lumii, .scurtă poemă filo
sofică, etc. Nici unul din cronicarii noştri ue- 
avend o ediţie într’adever .sciinţifică, aceeaşi 
soarte o are şi M. C. Mai bine e în 1 ediţie a 
lui M. Cogălniceanu, Letopiseţele ţerii Moldovei 
1841—52; foarte reu în a II ediţie 1872; iar 
Miron C., opere complete -de V. A. Urechiă, 
după însărcinarea Academiei Române, nu este 
suiferioară nici chiar ediţiei a doua a lui Co- 
gălniceauu, după cum afirmă Al. Philippide.

G. Neculai, cronicar moldovean, n. pe la 1660, 
fiul cel mai mare al lui Mirou C., a învăţat pe la 
şcoalele din Polonia. Ca şi tatăl seu, ocupă func
ţiuni foarte inalte: mare vornic, mare logofăt. 
Hatman; f 1712. Scrieri: a) Cea.soroicul dom
nilor, operă filosofică, do o fenomenală erudiţie 
prin citirea a tot felul de scriitori, dar fără 
metodă şi fără stil, păstrată în două manuscripte 
din 1714 şi 1801 în bibliotecele universităţii şi 
a seminarului din Iaşi. S’a publicat numai un 
fragment de cătră M. Gaster în Literatura po
pulară română; b) Cartea descălecatului dintâiu 
al ţerii Moldovei şi ăl neamului moldovenesc, în 
care autorul începe dela faceiea lumii pentru a 
termina cu Dragoş; c) Letopiseţul ţerii Moldovei 
(1662—1711) atribuit pe nedrept lui Nicolae C. 
de cătră Cogălniceanu; în ori ce cas numai o 
parte din acest letopiseţ poate să fie al lui C.

Costin, A., pseudonim, v. Petraşcu N.
Costina, corn. rur. cu Berindeştii, şi parochie, 

cu moşie boierească, îu Bucovina, că[>. şi j. Su
ceava cu 1901 Ioc.; şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Costinescu, Emil, financiar rom., n. 12 Martie 

1844 la Iaşi, întrat de timpuriu în redacţia 
(Jiarului »Roinânul« sub comiucerea lui C. A. 
Rosetti (v. ac.), ajunge, ca membru al partidului 
liberal, deputat în camera dela 1876 şi este de 
atunci încoace adeseori reales. C. s’a distins ca 
raportor budgetar prin claritatea expunerilor 
sale financiare, a fost unul din fundatorii şi di
rectorii Băncii Naţionale, iar acji e prim-direc- 
torul Băncii Generale din Bucuresci şi proprie
tarul unei mari fabrici de herestee şi unei fabrici 
de cuie în valea Prahovei lângă Sinaia.

Costişa, 1) G., corn. rur. în Rom., j. Neamţu, 
situată în capetul sud-est. al j.-lui; se compune 
din 7 căt. cu 1737 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; are 
3 biserici şi 1 şcoală. [nt.]

2) G., sat în Bucovina, căp şi j. Rădăuţi, 
formează comună şi parochie împreună cu Mi
tocul şi Climăuţul, cu moşie mănăstirească, are 
1609 loc., şcoală primară. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Costrăş, pesce, sin. cu Biban (v. ac ).
Costrei, numele românesc al plantei Sorghum 

halepense Pers. (v. ac.).
Costum, diii ital. costume = datină, obiceiu; 

veritatea în reproducerea poetică sau artistică.
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a moravurilor, obiceiurilor şi lucrarilor din ti)u- 
purile trecute. In sens special: modul de a se 
îmbrăca, (v. Port.)

Coşula, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, cu 
2714 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari se ocupă cu 
agricultura şi lemnăria. In această comună se 
află mănăstirea cu acelaşi nume, care numeră 
10 călugări.

Cot, 1) mesură pentru manufacturi, usitată 
până în timpurile mai none în multe state euro
pene, corespundea la O'ti—0-7 m.; 2) partea 
posterioară a articulaţiunii dintre braţul superior 
şi inferior. [—]

Cot în poveştile române e mesură pentru 
înălţimea unor oameni, s. e. Ghibirdic nu era 
mai mare decât un C., cu barbă cu tot; pitic 
sau piticot (v. ac.). [Atm.]

Cota, (din franc. c6ter= notare), consemnarea 
cursului efectelor notate la bursă. Cotare = ad
miterea unui efect pentru notare oficială la bursă. 
C. sau Cotisaţiune se numesce şi partea de im- 
posit, ce are să o plătească un contribuabil. Co- 
tisare, stabilirea unei contribuiri.

Cotangenta, termen de trigonometrie. Lun
gimea tangentei dusă prin originea arcului până 
lutâlnesce raza prelungită, care trece prin extre
mitatea arcului, se numesce tangenta trigono
metrică a arcului. Tangenta e positivă când, por
nind pe ea din originea arcului, mergem în acelaşi 
sens în care mergem pe arc pornind tot dela 
originea lui spre estremitatea lui în sens positiv. 
Tangenta poate varia dela — CN3 la -f oo. C. e tan
genta arcului complimentar.

Cotărit, dare indirectă, ce se percepea în 
vremea stăpânirii nomţesci din Oltenia (1718 
până 1739), la fiece cot de măsurătoare. Pa
ralel cu această dare mai erau pe atunci ancă 9, 
plus binil.

Cotarnina, alcaloid artificial obţinut de ’Wohler 
prin oxidaţia narcotinei. E o substanţă solidă 
cristalisată, puţin solubilă în apă. Sub acţiunea 
moderată a acidului azotic se transfoarmă în 
acid coiarnic. Se compoartă ca toţi alcaloicjii, 
formând mai ales cu cblorura de platină com
puşi cristalisaţi. [V. C. B.]

Coteana, corn. rur. în Rom., j. Olt, compusă 
din fi căt. cu 3990 loc. (Dicţ. geogr. 1895), dintre 
cari 2081 sunt Bulgari; teritorul corn. ocupă o 
suprafaţă de aproape 11,300 bect.; locuitorii se 
ocupă cu agricultura şi viticultura, unii sunt 
meseriaşi. In raionul corn. sunt 3 biserici şi 
1 şcoală mixtă.

Cote d’Or, departament în partea estică a 
Franciei, 878fi km2, cu 37fi,8fi6 loc. (1891), numit 
după munţii C., renumiţi pentru vinul lor şi 
bogaţi în isvoare de apă minerală. Departamentul 
C. se compune din 4 arondismente; capitala 
Dijou.

Coteiu, câne de venat, v. Boldeiu.
Coteria, cerc restnns de persoane, cari trăiesc 

în intimitate; se folosesce de regulă în înţeles 
jeu; clică sau partid, care venează scopuri par
ticulare.

Cotesci, corn. rur. în Rom., j. R.-Sărat, for- 
.mată din 5 cat. cu 190fi loc. (Dicţ. geogr. 189fi), 
cari se ocuj)ă cu agricultura şi prăsirea vitelor. 
In corn. sunt 4 biserici şi 1 schit, care numeră 
în total 77 maice; schitul a fost înfiinţat de 
călugării ruşi, cari la 1819 s’au mutat de aici

la schitul Poiana Mărului din corn. Bisoca şi 
schitul C a devenit schit de maice, mutându-se 
aci maicele din schitul Dălhăuţ. Şeoale sunt în 
corn. doue, una de băieţi şi alta de fete.

Cotes du Nord, departament în partea nord- 
vestică a Franciei (Bretagne), 7217 km2, cu 
fil8,fi.52 loc. (1891); are 5 arondismente, capitala 
St.-Brieuc.

Cdthen, oraş în Anhalt (Germania), capitala cer
cului C. (343 km2, cu 49,931 loc.), cu 20,4fi3 loc. 
(189.5); castel, gimnasiu, şcoală civilă super., se- 
minariu; industrie de zahăr.

Cothurnus, (grec. şi laC), în vechime un fel 
de cioboate. C. se numia şi încălţămintea artiş
tilor tragici; erau înalte, ca figura să apară mai 
înaltă. C. e şi expresiunea simbolică pentru tra
gedie şi sdlul tragic.

Coţient sau Cât, termen de matematică, resul- 
tatul divisiunii sau împărţirii a doue numere.

Cotillon, (franc.) dans sau mai bine un joc de 
societate dansat, cu care de obiceiu se sfîrşesc 
balurile. Introducerea lui datează dela începutul 
seci. XIX; fiind format din mai multe figuri, 
foarte variate, un conducător comandă orche
strei şi hotăresce ordinea figurilor, dela ceea ce 
depinde succesul dansului. Se începe de ordinar 
printr’o promenadă generală, după care încep 
figurile, acompaniate de vals, polca, sau alte 
dansuri analoage. Acest dans ţine adese câte 
două sau trei oare.

Cotiuga, teleagă cu două roate.
Coţman, comună rurală şi tîrg în Bucovina, 

căp. şi j. Coţman, parochie ort. resăriteană şi 
apuseană unită, cu moşie mănăstirească; cu 
4919 loc. (3547 ort., 889 cat., 483 mos.); şcoală 
primară de 6 şi de 4 clase pentru băieţi şi 
fetiţe; scaunul căpităniei şi al judecătoriei; postă, 
telegiaf. [Dr. I. G. Sbiera.j

Coţmeana, 1) G., rîu în Rom., j. Argeş; curge 
în direcţie sud. şi se varsă în rîul Vedea. 
2) C., fostă mănăstire de călugări în Rom., j. 
Argeş, în satul cu acelaşi nume, zidită de Mircea 
Vodă pe la 1385; a fost schit al mănăstirei 
Cozia; a(ji e biserică de mir. In aceasta mănă
stire s’a refugiat Mircea, fiul lui Mihnea Vodă, 
la 1510, urmărit fiind de Neagoe Vodă.

Cotnari, com. rur. în Rom., j. Iaşi, localitate 
renumită prin vinurile sale; com. e situată în 
partea dreaptă a rîului Bahluiu; prin centrul ei 
trece şoseaua mixtă delaTîrgu-Frumos la Hârlău. 
Teritorul com. este accidentat, presentând cele 
mai înalte dealuri în partea despre vest, aco
perite cu vii şi păduri, iar spre est văi şi po- 
dişe, pe cari se cultivă cereale; marginea despre 
nord-est a com. e udată de rîul Bahluiu, iar pe 
o parte a teritorului se află podgoria cea mai 
i-enumită din ţeară. Legenda spune, că podgoria 
C.-lor ar fi fost întemeiată de cătră Ştefan cel 
Mare. Istoric este însă dovedit, că podgoria C. ca 
şi a Hârlăului datează âncă înainte de 1453, când 
Alexandru, fiul lui Iliaş, hărăzesce mănăstirii 
Probota »6 buţi de vin din decima noastră dela 
C. sau Hârlău....« (Hasdeu, Archiva istorică a 
Românilor I. I. P. 1). Nu toate viile C.-lor sunt 
renumite, ci numai câteva, (Armaşul, propr. fam. 
Roznovanu, apoi viile Vlădoianu, Gherghel, Dealul 
Furcilor, etc.), mai ales via dela Paraclis, unde 
statul a înfiinţat o pepinieră viticolă cu viţă româ
nească şi altoită pe port-altoi americani. Calitatea
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vinului depinde de neamul strugurilor şi natura 
terenului; studii asupra acestei chestiuni lipsesc 
însă până acum. La expositia internaţională din 
Viena, ca şi la cea din Paris în 1889, vinul de 
C. a fost foarte prielnic apreţiat. Oenologistul 
Hamm găsesce vinul de C. focos, alcoolic, să
nătos, foarte aromatic şi asemănător Tokayului. 
Corn. C. e formată din 8 căt. pe o întindere de 
ca. 6100 hect. şi cu o populaţie de 2698 loc. Ro
mâni şi Maghiari (Dicţ. geogr. 1888), cari se ocupă 
cu viticultura, prăsirea vitelor şi agricultura. 
Dintre bisericile ort., cea situată la poalele dea
lului Ineamânul, este zidită în timpul lui Ştefan 
cel Mare (1496). Şcoale sunt două cu 2 învă
ţători. In trecutul mai depăilat C. făcea parte 
din ţinutul Hârlăului şi era o localitate însem
nată, unde se afla o puternică colonie de Saşi 
protestanţi; pe partea căt. Dealul şi Valea, cari 
formează centrul şi vatra acestei localităţi, se 
găsesc urme de temelii de piatră, şanţuri şi be
ciuri ; aici înfiinţa lacob Eraclide Despotul 
(1561—63) o şcoală, pe care o puse sub direcţia 
lui loan Sommer; în ea trimitea el copii din toate 
părţile ţerii, ţinendu-i pe socoteala sa; Despot 
îşi pusese în gând să întoarcă pe Moldoveni la 
protestantism şi drept mijloc ascuns de propa
gandă luterană avea să servească şi aceasta şcoală.

Coţobaie, pasere, v. Băţiitoare.
Coţofana, fŢar că, Sarcă, Garagaţă, Ciorcufă, 

Ciorcohară, Caracacsă, etc. Pica caudaiaj, pa
sere cântătoare din fam. Corvidelor, penele de pe 
cap, grumazi, spate şi pieptul superior sunt negre 
sclipicioase, cele de pe cap şi spate cu un lustru 
ver^iu; pe umeri şi foaie albă; plutitoarele din 
aripi sunt vereji pe dinafară şi albe pe dinlăuntru, 
iar la vîi-f întunecate; cârmacele din coadă ver()i- 
întunecate, negre la vîrf cu un lustru roşu- 
aramiu; ciocul şi picioarele negre. Lung. totală 
45—48 cm., lung. arip. 18 cm. şi lung. co(Jii 26 om. 
E omnivoară ca corbul şi petrece cu predilecţiune 
pe lângă locuinţele oamenilor. [V. B.]

Coţofenii, 1) G. din dos, corn. rur. în Rom., 
j. Dolj, situată parte pe deal, parte pe şes pe malul 
drept al Jiului, avend o suprafaţă de 3028 pog. 
şi 1240 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 1 biserică 
şi 1 şcoală mixtă; pe un deal de pe teritorul 
comunei se găsesc urmele unei vechi cetăţi. 
2) G. din faţă, corn. rur. în Rom., j. Dolj, des
părţită prin rîul Jiu de corn. C. din dos; se 
compune ditfiS căt. cu 1401 loc. (Dicţ. geogr. 
1896); teritorul corn. e de 2325 hect.; în corn. 
este 1 biserică şi 1 şcoală; pe aici trece calea 
ferată, avend staţie în loc.

Cotofeţi, în poveştile române predicatul pentru 
doi feţi sau doi copii cu perul de aur. [Atm.]

Cotoiare, asigurarea coastelor (cotul) unei trupe 
prin detaşamente mai mici, ca să nu fie surprinsă 
de inimic.

Coton, (franc.) bumbac; stofă de bumbac; 
cotonnerie, plantaţiune de bumbac.

Cotoneaster Medik., (botan.) gen din fam. 
Rosaceelor, trib. Pomeelor, cuprinde vr’o 15 
specii de mici arbori sau arbuşti, ce cresc în 
Eui'opa, în noi'dul Africei, în Asia centi'ală şi 
occidentală, în Siberia, în munţii Indiilor orien
tale şi în Mexico. Frunzele alterne simple coriace 
sunt adesea peisistente şi de comun peroase pe 
partea inferioară; florile mici albe-roşietice; 
fructele sunt mici drupe ovoide sau globuloase

şi roşietice. In părţile noastre cresce pe stâncile 
din regiunea subalpină C. vulgaris Lindl., numit 
de popor Bărcoace. Unele specii de C. se cul
tivă prin grădini pentru ornamentarea stâncă- 
riilor, aşa sunt: C. acnminata Lindl., C. buxi- 
folia Wall., C. reflexa Carr., C. tomentosa Lindl.

[Z. C. P.]
Cotopaxi, (pron. — pahi), vulcan în Cordile- 

riile dela Quito, 5943 m. înalt; la 1872 l-a urcat 
germanulReiss, ultimele erumperi la 1878 şi 1880.

Cotorea, Gerontie, unul dintre cei dintâiu că
lugări şi profesori în Blaj, n. pe Ia an. 1720 în 
Totoiu lângă Alba-Iulia. Teologia a studiat-o în 
Sâmbăta mare din Ungaria. In 1747 întră în 
mănă.stirea sf. Treimi din Blaj. In 1753 episcopul 
Aron l-a numit vicar general episcopesc, în 
care calitate funcţiona până în 18 Nov. 1763. 
Când s’au deschis şcoalele din Blaj în 1754, C. 
căpăta postul de ispravnicul trapezării (econom) 
în mănăstirea sf. Treimi, şi de profesor la cei 
ce se pregăteau pentru preoţie. In 1764 era şi 
magistru al novicilor basilitani din Blaj. Fiind 
amestecat şi compromis şi dînsul în turburările 
înscenate în contra episcopului Rednic, în 1765 
fu trimis în pedeapsă la mănăstirea Strâmba din 
cott. Solnoc-Doboca, de unde, uşurându-i-.se pe
deapsa, fu dispus la parochia Gherlei pe lângă 
plată de 200 fi. din venitele mănăstirei din Blaj. 
Iu Gherla C. a câştigat loc pentru biserică şi 
pentru preot, iar dela curtea domnitoare 2000 fl. 
pentru zidirea bisericei. După moartea episco
pului Rednic (1772) C. fîi rehabilitat în oficiul 
ce avuse în mănăstirea din Blaj. Ser.: De religia 
şi obiceiurile Turcilor; Învăţătura creştinească 
.saucatechism mai mare; Istoria schismei Grecilor 
după Maimburg; Pravila după rândul slovelor 
dela buchi. (Vecji S. Clain la Cipariu: Acte şi 
fragmente.) [Dr. Aug. Bunea.J

Cotoşman, în basmele române e un raârtan 
cu minte şi năsdrăvan. [Atm.]

Cotroceni, fostă mănăstire zidită lângă Bucu- 
resci de Şerban Cantacuzin la 1679. Numele i-ar 
veni dela cuvântul a se ascunde »se cotroci*, 
căci acolo Şerban Cantacuzin (v. ac.) ascun- 
(]ându-se a scăpat viu din mânile vrăjmaşilor săi 
şi a făgăduit lui Dumuecjeu o biserică. In 1863 
Alexandru Cuza a aşezat aci marele lagăr, în 
vederea căruia s’au construit mai multe casarme. 
Aci principele moştenitor al României are pa
latul său, împrejurul căruia se întinde un fi umos 
parc; aci este »Âsilul Elena Doamna® transformat 
aeji în şcoală normală primară pentru învăţă
toare şi în şcoală profesională pentru orfane, 
apoi Institutul de Botanică (v. ac.) La C. regele 
Carol a trecut revista armatei în onoarea împă
ratului Francisc losif I în 17 Sept. 1896. (Cf. C. 
Alexandre.scu, Geog. judeţ. Ilfov.)

Casarma de geniu situată lângă poligonul dela 
C., alăturea cu linia ferată gara de Nord-Filaret, 
este ocupată de reg. 1 geniu; ea se compune 
din trei clădiri principale, cari au costat presto 
400,000 lei.

Cotruzzi, L-, general de brigadă în reservă; 
la campania din 1877 ajutor al comandantului 
regimentului 5 de linie, a luat parte la luptele 
din giurul Plevnei, distingându-.se la 28 Nov., 
la lupta de pe dealul Bucov. La lupta dela 12 Ian. 
1878 s’a distins ca comandantal acestui regiment, 
concurând împreună cu alte trupe, în fruntea
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unei companie, la cucerirea satului Smărdan din 
giurul Vidinului, luând cu asalt redutul. Retras 
din armată ca colonel, a fost înaintat la gradul 
de general de brigadă în reservă la 1805.

Cotswold, rassă engleză de oaie, în evul mediu 
foarte căutată. Ea se cultivă cu deosebire în 
cott. Gloucester. Se impoartă des şi pe continent 
ca rassă de carne şi pentru încrucişarea altor 
rass'e de oi, pentru ameliorarea acestora, pentru 
productiunea de carne şi de lână. Lâna ei este 
grosieră şi de 20—30 cm. lungă. C. dă pe an 
câte 5—8 kgr. de lână.

Cotta, librăria I. G. Gotta, întemeiată 1059 
în Tiibingen de loan George C. Urmaşii acestuia 
au fost fiul şi nepotul seu cu acelaşi nume; 
1787 libiăria trecîi în pose.siunea lui I. Frideric 
C., care i-a câştigat un frumos renume prin 
activitatea sa ca editor, în deosebi prin editarea 
operelor lui Scbiller, Gothe şi ale altor autori 
celebri, şi prin întemeiarea (1798) (Jiarului »A11- 
gemeine Zeitung» în Augsburg. tjrmătorul pi-o- 
prietar (1832—03) a fost baronul I. G. de C., care 
a mai lărgit stabilimentele şi a încheiat noue 
legături cu cei mai distinşi scriitori. Acestuia 
i-a urmat br. Carol de C., care împreună cu 
fraţii Kroner din Stuttgart a editat »Cottasche 
Bibliothek der 'W’eltlitteratur®. 1889 librăria 
C. a trecut în posesiunea fraţilor Kroner îm
preună cu »Allg. Zeitung«, care dela 1882 apare 
în Miinclieu.

Cottage, sistemul C., (engl., pron. cotegi = că
suţă); întocmirea, după care fabricantul se îngri- 
jesce ca lucrătorul să aibă o casă de locuinţă, care 
cu timpul să devină ijroprietatea acestuia. Anui- 
tăţilesedetragdin leafa lucrătorului. In contrast cu 
sistemul de casarmă, adecă de case, cari adăpostesc 
mai multe familii, C. însemnează un sistem de 
case, în cari locuiesce numai câte o familie.

Cottbus, oraş în cercul guvernial Frankfurt, 
Germania, lângă rîul Spree, cu 38,043 loc. (1895); 
gimnasiu; mine de cărbuni, fabrici de postav, 
hârtie şi maşini.

Cottici, Alpii —, grupă .de munţi în Alpii 
vesti ci, cu grupa centrală Pelvoux (Ecrius 4103 m.) 
v. Alpii.

Cotul-Ostriţii, comună rurală în Bucovina, căp. 
Cernăuţ, j. Sadagura, ateiienţă la parochia Ma
hala, cu moşie mănăstirească; are 1211 loc. şi 
şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Coturnix, pasere, v. Prei)eliţa.
Cotyledon, (botan.) frunza sau frunzele em

brionului aşezate pe tulpina hypocotylee. Sunt 
compuse dintr’un limb şi un peţiol; limbul poate 
li întreg sau subdivi.sat în 2—8 segmente. Dacă 
semenţa n’are substanţe de reservă, C. suntmari, 
cărnoase şi cu substanţe hrănitoaie. In cas când 
în semenţă sunt substanţe de reservă, C. sunt 
mici, subţiri. Dacă C. la încolţirea seminţei remân 
sub păment se hypogee, iar dacă sunt scoase 
în aer, inveiijesc şi au acelaşi rol ca şi fninzele, 
de a asimila, se 4i(5 epigee. Durata lor de obiceiii 
e mică; la încolţirea seminţei servind pentru 
crescerea plantulei. Uneori însă, persistă for
mând unicele frunze din primul an al plantei, 
sau persistă mai mult timp, sunt vivace. Pri
mele frunze ale embrionului Cryptogamelor vas
culare se 4ÎC tot C.

Cotyledonar, (botan.) Cotyledoanele se mai (Jic 
şi frunze C.-are; sub cotyledonul lateral dela

unele Monocotyledonate, se află o adâncătură 
C.-ară, în care proeminează vîrful vegetativ al 
tulpinei.

Cotyledonat, (botan.) embrionul plantelor cu 
seminţe (Spermaphyte), poate fi cu un cotyledon, 
monocoiyledonat (de unde şi gmpul Monoco- 
tyleae) sau cu doue, dicotyledonat (grupul Di- 
cotyleae), ori cu mai mult de doue, polycotyle- 
donat, ca la Brad, Pin şi alte gymnosperme, 
unde pot fi dela 2—15. Caracterul de a ave unul 
sau doue cotyledoane e aproape constant în 
grupele respective. Totuşi sunt exemple de plante 
din ambele grupe, la cari sau nu e de loc coty
ledon, sau Dicotylee cari piin aboifare au la 
embrion doar un cotyledon, ori prin subdivisarea 
cotyledoanelor au mai multe.

Cotys, nume dat de Traci a) unei (Jiue, (la Ro
mani Cupido). Serbătoarea, Gotyttia sacra, sc 
ţinea noaptea şi era urmată de desfrânări. C. 
se mai numia şi Cotyttus, Kotytw (Strabo, Horat. 
Epod. 17, 58); b) unui rege(Demetrîus, Polybius).

[Atm.]
Cotyso, numele unui principe la Daci, învins 

de Lentulus la a. R. 734. C. trece preste Du
nărea îngheţată în Moesia, dar împ. August trimite 
pe Lentulus asupra lui. Romanii i-opun armata 
lui şi ucid trei căpetenii de ale Dacilor, între 
aceste probabîl şi pe Cotyso.

Cou —, v. şi Cu —.
Coucy, veche familie feudală franceză, ilusti'ă 

în evul mediu. Originea ei e cunoscută de pe 
la 950, când erau seniori în faimosul lor castel 
din C. Cel din urmă »sire do C.« a fost Eii- 
guerrand VII, t 1399 la Brussa în Asia. Luase 
parte la cruciada dela Nioopoli, unde fu prins 
şi apoi rescumperat (1396). [O. L ]

Couloir, (franc.) un coridor mai spaţios la 
teatre, clădiri de burse şi parlamente.

Coulomb, Gharles Augustin, inginer frc., n. 
14 Iunie 1736 în Augouleme, •f 23 Aug. 1806. 
S’a distins prin operele sale technice şi prin des
coperirile sale magnetice şi electrice. A servit 
în armată la geniu, dar pe timpul revoluţiuiiii 
s’a retras în viaţa privată. In 1804 membru al 
academiei frc., 1806 inspector gen. al instruc
ţiunii publice. C. a construit un aparat pentru 
mesurarea electricităţii statice, şi o cumpenă de 
torsiune, numită după el.

Counsel, (engl., pron. caunsel), titlul advoca
ţilor englezi numiţi Barrister. (v. Solicitor.)

County, (engl. pron. caunti), comitat (judeţ) 
în Englitera şi coloniile ei precum şi în 8tatele 
Unite din America. Am|)loiatul suprem al unui 
C. în Anglia e lordul locotenent numit pe 
viaţă din partea coroanei. Sheritl-ul suprem şi 
judecătorul de pace au funcţiuni judecătoresci 
şi administrative, până când lordul locotenent 
are supi-avegherea preste miliţia din C.

Coup d’etat, (franc.) lovitură de stat. (v. ac.)
Courbet, 1) C. Guslave, pictor franc, celebru, 

n. 1819 la Ornans, -j* 1877. Tablourile sale do 
căpetenie sunt; Lupta Cerbilor (Combat de Cerfs, 
Museul Louvre), de o execuţie extraordinară. 
Intrarea în Valea Puţului-negru (L’entree de la 
Vallee du Puits-noir), cu care pictorul dădîi toate 
calităţile sale de peisagist, desfăşurând o virtuo- 
sitate de penel incomparabilă; Capre (La Remise 
des chevreuils), unul din capetele sale de operă; 
Rîul acoperit (Le niisseau couvert, Museul Lu-
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xcniburgului), o pânză prea frumoasă; o mi
nunată mai-e furtunoasă (Mer orageuse), şi altoie 
multe respândite prin museele şi oraşele Franciei. 
El e unul din peisagiştii francezi cei mai mari. Ideile 
sale estetice au fost găsite mai târ4iu puţin fun
date. (Cf. Camille Lemonnier, C. et son Oeuvre.) 
2) G., Amadeu, admirai franc., n. 26 Iunie 1827, 
t i>e bastiment în apele Chinei la 11 Iunie 1885. 
In Aprilie 1883 guvernul franc, l-a numit şeful 
divisiunii navale din Tonkin şi după câteva luni, 
primi comandamentul general al trupelor de pe 
mare şi uscat, în care calitate repurta nume
roase victorii.

Courcelle-Seneuil, I. Gust., economist franc., 
n. 1813 în Seneuil (Dordogne); la început co
merciant, s’a dedicat mai târziu studiilor eco
nomice. 1853—63 prof. de economia naţ. la univ. 
din Santiago (Chile); aderent al direcţiunii indi- 
vidualistice. f 1892. Opere: »Manuel des affaires«, 
«Trăite theorique et pratique d’economie poli- 
ti(|ue«, (2 voi.), »Protection et libre echange®, etc.

Court, (engl., pron. cor), curte, tribunal. C. of 
Appeal, curte de apel. C. of Queens Bench, un 
ti'ibunal engl. astă()i desfiinţat.,

Courtage, v. Cui’tagiu.
Courtrai, (oland. Kortrijk), capitala unui aron- 

disment în prov. belg. Flandria vestică, lângă 
rîul Lys, cu 30,908 loc. (1891); industrie de 
pânză şi dantele. 11 Iulie 1302 aci învinseră 
Flamanzii conduşi de loan, conte de Namur, pe 
Francezi sub Robert de Artois.

Cousin, Victor, filosof franc., (1792, f 1867), n. 
în Paris unde făcu studiile sale la şcoala nor
mală superioai'ă, deveni profesor la aceeaşi şcoală, 
mai târziu docent la Sorbona. In câteva misiuni 
studia organisaţia înveţămentului public în Prusia 
şi Olanda. Deveni membru al academiei şi mi
nistru de culte şi instrucţie. Revoluţia dela 1848 
îl făcu a se retrage din viaţa publică, urmând 
lucrările sale literare până la moarte. Ca filosof 
urmă, la început, metoda psichologică, reducând 
întreaga filosofie la fenomenologia spiritului. Că
lătoriile în Germania îl atraseră în direcţia spe- 
culaţiunilor metafisice ale filosofiei germane, i’e- 
presentată prin Kant, Fichte, Schelling. Propria 
lui filosofie o numia eclectică, oare se stabile.sce 
luând ceea ce e bun din toate sistemele filosofice. 
De aceea istoria filosofiei era principala lui ocu
paţie ca filosof. Seriei!: »Cours d’liistoire de la 
pbilosophie*. l»Cours d’histoire de la philosophie 
moderne®. »Histoire generale de la philosophie®. 
Cf. Alaux, »La philosophie de C.« (Paris, 1864.)

Cousin-Montauban, Charles, Conte de Palicao, 
general franc., n. 1796 în Paris, a servit 26 ani 
in Algeria, unde a escelat de repeţite ori. In 
1847 prinde pe Abd-el-Kader; 1860 conduce o 
expediţiune în China, bate Chinezii la Sinko, ia 
cu asalt Tangku; câştigă, laolaltă cu Englezii, 
bătăliile dela Tşangkiahuang şi Palikiaho. In 
1865 primesce comanda corpului nr. 4 din Lyou, 
iar 1870 presidiul ministeriului bouapartist ca 
ministru de resboiu, în care calitate desvoaltă 
multă energie în orgauisarea armatei. C. M. a 
făcut pentru armata lui Mac Mahon planul de 
luptă, care duse la desastrul dela Sedan. t 1878 
în Paris.

Couthon, Georges, revoluţionar franc., n. 1756 în 
Orcet (Auvergne). 1790 presid. al tribunalului diu 
Clermont; 1791 membru al adunării naţionale şi

1792 al conventului; aderent al lui Robespierre.
1793 ocupă şi disciplină Lyon-ul. Fu ghilotinat 
în 28 Iulie 1794 împreună cu Saint-Just şi 
Robespierre.

Covăsinţi, (magh. Kovaszincz), com. mare în 
Ung, cott. Arad. Iu analele publice apare 1332, 
1368 a fost resideuţa Voivodului. Are 684 case, 
cu 3198 loc.; (2866 sunt Rom. gr.-or.) şi trei 
şcoale regulate. Teritorul e de 6916 jug. cat. 
pămeut arător şi vii, (vin renumit). Aici s’a ţinut 
în seci. trecut în mai multe rânduri congrega- 
ţiunea comitatensă; pe teiitorul comunal trece 
şanţul lui Traian, ale cărui urme se ved şi a()i.

[t]
Covasna, 1) C., com. rur. in Rom., j. Fălciu, 

cu 1256 loc. (Dicţ. geogr. 1893), cari se ocupă 
cu agricultura; are 1 biserică şi 1 şcoală mixtă.

2) C., (magh. Kovâszna), com. în Trs., cott. 
Trei-Scaune, la poalele munţilor dinspre mar
ginea Transilvaniei. Are 3873 loc. Maghiari şi 
Români, staţiune de cale ferată, fabrică de 
chibilturi. Cunoscută ca loc de cură balneară 
prin numeroasele isvoare, dintre cari cel mai 
renumit este »Pokolsâr«. Are un hotel pe te
ritorul stabilimentului şi o mulţime de ca.se 
de închiriat în. însăşi comuna. Analisa apelor, 
făcută de prof. Dr. V. Hanko, înşiră aceste 
isvoare între apele săi ate alcaline şi feruginoa.se. 
Tempeiatura lor nu trece preste 15° C. Isvoarele 
sunt proprietatea comunei şi le exploatează o 
societate anonimă. Are medic curant în perma
nenţă. (Cf. Boleinan, Magyar fiiidok es ăsv. vizek. 
Budapest, 1896.) [Dr. Vuia.]

Coveliha, mineral, sulfura de cupru de coloare 
albastră; cristalisează în rojnboedri. C. e foarte 
rară; ea se găsesce pe Vesuv, în Chili, Bolivia 
şi pe insula Kaware aproape de Noua Zelandă.

Covenant, (pi-on. covnent), alianţa între D()eu 
şi naţiunea scoţiană spre a observa religiuuea 
presbiteriană »a o apera şi a resista erorilor şi 
eresiilor, după mijloacele noastre şi cu j)uterea 
ce ne-a dat-o Dejeu®. Primul C. s’a încheiat în 
timpul când Maria Stuart conspii'a contra pro
testantismului şi Filip II prepara »Iuvincible 
Armada®; al doilea s’a reînoit după consiliul lui 
Archibald Johnstou de AVarriston şi a fost înce
putul primei căderi a Stuarţilor. [I. S. F.]

Coventry, oraş (comitat) în interiorul Engli- 
terei lângă rîul Sherbourne, cu 52,720 loc. (1891); 
fabrici de mătasă, oroloage, velocipede, maşini 
de cusut.

Covor, bucăţi mari de ţesetură, cari servesc 
la acoperirea podinilor şi păreţilor şi la garni- 
sirea mobilelor. C. se fac din tot felul de ma
teriale textile şi cu figurile şi desennrile cele 
mai alese. C. scumpe sunt cele turcesci de 
Smyrna, cele franceze de Gobeliu, belgiene, etc. 
G. de plută este un covor ordinar de podini, 
din pânză groasă, acoperit cu un strat de praf 
de plută şi' oleu de in fiert. El resislă la umi
ditate şi la uscăciune, la fug şi căldură şi moaie 
sgomotul paşilor. Recomandabil mai cu samă 
în localuri publice, spitale, etc.

Covurluiu, părcu în Rom., în j.-ul cu acelaşi 
nume, format din alte doue părae numite C. cu 
apă şi C. sec, ce se împieună la Puţichioaea 
(com. Bujor) şi udă inima j.-lui C. |>e o dis
tanţă de preste 40 km.; la vă^ătură formează 
lacul C.
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Covurluiu, judeţ în Rom., numit astfel după 
pâreul C..CU o suprafaţă de 2961. km4, şi 127,153 loc. 
în mare majoritate Români; străinii locuiesc mai 
mult în capitala j.-lui, Galaţi; după confesiune 
loc. se împart în ort. 107,107; cat. 4418; mo- 
saici 14,577, dintre cari 13,442 sunt în Galaţi, 
ş. a. Marca j.-lui e o ancoră. C. este un judeţ 
de frontieră şi se măreinesce la est cu Ba.sarabia, 
de care il desparte riul Prut, la vest cu j. Tecuciu, 
la nord şi nord-vest cu j. Tutova, la sud cu j.-le 
Râmnicul-Sărat, Brăila şi Tulcea. Ce privesce 
relieful solului, j. C. este ridicat şi presărat cu 
dealuri in partea superioară şi plecat sau format 
din şesuri în partea inferioară (văile Şiretului 
şi ale Prutului). Apele principale, ce udă acest 
judeţ, sunt: Prutul la est, Dunărea la sud şi 
Şiretul la sud-vest, apoi păraele C., Horincea, 
Geru, ş. a. Lacul cel mai însemnat al j.-lui este 
Brateşul, apoi C. şi Sovârca. Clima j.-lui este po
trivită şi variabilă, în general sănătoasă. In pri
vinţa administrativă j. C. este împărţit în 4 
plăşi: Şiret, Prut, Horincea şi Zimbru, cari toate 
împreună cuprind 38 corn., diu cari uua urbană 
(Galaţi, capitala j.-lui) şi 37 rur. formate din 
111 cat. In ordinea eclesiastică j. C. apai'ţine 
epal'chiei Dunării de jos cu residenţa în Galaţi; 
în fruntea adniini.straţiei bisericesc! judeţene stă 
un protoiereu, care ai'e ca ajutoare 3 sub-pro- 
toierei. Numeral parochiilor e 53, din cari 12 
urbane şi 41 rur. cu 119 biserici ort. deservite 
de 108 preoţi; biserici de alte confesiuni sunt 5. 
Iu tot j.-ul nu este nici o mănăstire. Instrucţia se 
face în 104 şcoale publice, din cari 7,5 în corn. 
rn]•. şi 29 în Galaţi; 97 primare şi 7 secundare; 
39 de băieţi; 28 de fete şi 37 mixte. Instrucţia 
privată numei’ă mai multe institute de băieţi şi 
de fete, toate în Galaţi. Inspecţia şcoalelor pri
mare se face de un revisor şcolar. Din punct 
de vedere militar, C. face parte din corpul HI 
de aranată, divisia V. Iu or-dinea judiţiai'ă j.-ul are 
o curte de ajjel, un tribunal şi 2 judecătorii de 
ocol. In privinţa politică j. O. dă 4 senatori şi 
(j deputaţi. Serviciul sanitar în corn. rur. se face 
prin medicul primar al j.-lui, 3 medici de plăşi, 
3 vaccinatori şi mai multe moaşe. In T.-Bujor 
se găsesce un spital rural al statului cu uu medic 
special, iar la Pecbea este o infirmerie Între
ţinută de judeţ. Loc. se ocupă cu cultura cerea
lelor şi a viilor, cu prăsir-ea vitelor, ti'ansportul, 
lucrai de mână, pescăria şi în deosebi în capi
tala j.-lui cu comerciid şi industria. — Pă- 
rnentul j.-lui C. este în gener-e destul de pr’o- 
ductiv, dar sătenii mai ales îşi cultivă cu totul 
^•udimentar ogoarele lor; se cultivă mai ales: 
grâu, secară, porumb, orz, tneiu şi în mai mică 
cantitate: rapiţă, in. cânepă, fasole, cartofi, etc. 
Viile ocupă o suprafaţă de 3508 bect.; vinul 
se consumă mai mult in localitate. Păduri sunt 
puţine, asemenea şi pomi roditori, afară de pl. 
Horincea, care e mai bogată în asta privinţă. 
Păşunile în multe comune sunt neîndestulitoare, 
iar în unele lipsesc mai cu totul. Industria şi 
comerciul acestui judeţ sunt concentr-ate în oraşul 
Galaţi (v. ac.) Cornunicaţiunea se face pe apă şi 
pe uscat; cornunicaţiunea pe apă se face prin 
Dunăre, Prut şi Şiret, iar pe uscat, prin calea 
ferată Galaţi - Berlad; în partea sud-vest. este 
atins j.-ul pe o distanţă de 49 km. de linia ferată, 
ce duce dela Galaţi la Tecuciu spre Berlad şi

laşi; apoi prin calea naţională Galaţi-Tecuciu, 
şoseaua Galaţi-Bădălan (spre Reni); căile jude
ţene Galaţi-Berlad şi Galaţi-Fâlciu. Afară de 
aceste mai siint drumuri vicinale şi comunale. 
(Cf. M. N. Pacu, Dicţ. geogr. şi statistic al j.-lui 
C. Galaţi, 1892.) [nt.]

Cowley, (pron. cauli), Abraham, poet englez, 
u. 1018 în Londra; în politică strict royalist. 
*1* 1007 în Cbeitsey. Succese sunt odele, elegiile 
şi cântecele sale, mai puţin lucrările sale dra
matice şi epice. Opere: The puritan and the 
papist; The mistre.ss.

Cowper, (pron. cauper), 1) G., William, auatom 
şi chirurg englez, n. 1600 în Alresford (Hamp- 
shire) şi t 1709 în Londra. Opere: Glaudularutn 
quarundarn nuper detestarum descripţie, 1702, 
în care descrie glandnlele nninite după el; Ana- 
tomy of hmnan bodies, 1097. 2) C., Williarn, 
u. 1731 în Berkbarnstead (Hertford) şi t 1800. 
A scris poesii religioase; cel mai bun op al seu 
e poesia »The task« (Lucrml). C. a fost unul dintr’e 
primii poeţi englezi, cari s’au emancipat de influ
enţa franceză.

Cox, George William, Sir, istoric eugl., tr. 
1827; dela 1850 începând a ocupat mai rhulte 
par-ochii; 1877 barouet în urma morţii unchiului 
seu Sir Edmund C. Mar’e cunoscetor al istoriei 
vechi şi al mitologiei. A scris: Poetns, legen- 
dary and historical, 1850; Tales frorn Greek 
mythology, 1802; A history of Greece, 1874; 
A concise history of Englaud aud the English 
people, 1887.

Coxa, articolul basilaral picioarelor delaiusecte.
Coxita, (med.) inflarnaţia articulaţiunii şoldului; 

se ivesce cu deosebire la copii slăbuţi şi scrofuloşi. 
Mai adese e causată de tuberculosă. Simptoamele 
prime sunt: copilul cruţă extremitatea atacată, 
şchiopătează chiar şi se plânge de dur-eri. Te
rapia: odihnă şi remedii roboraute; în caşuri 
înaintate e la loc operaţiunea.

Coyang, coyan, caban sau cavan, rnesură îu- 
deosebr pentru bucate şi sare; se folosesce pe 
lava, Sumatra, insulele Molucce, Singapore, Siain 
şi pe insulele Filipiue. Variază între 1001 şi 
3987 kgr., resp. 75 1. şi 33 hl.

Cozacocivi, Dumitru, u. 1790 în Mezzovo (Ma
cedonia), crescut în Viena de cătr'ă o rudă a sa, 
întră în ţeară pe la 1821 şi sub Alexandru Ghica 
ajunge căpitan de cavalerie. L 21 Aug. 1808 
lăsând toată averea sa (60,000 fr.) pentru şcoala 
română diu Gopîşte; m. al Acad. Rom., însă nu 
a participat la lucrările acesteia. (Cf. V. A. 
Urechiă, Albumul macedo-român. Buc., 1880.)

Cozancea, schit de călugări în Rom., j. Bo
toşani, situat în pădur-e pe valea ou acelaşi nume 
în partea de sud a corn. Şoldănesci. Biserica e 
zidită la 1732 de Vasile Baluş; are 6 călugări.

Cozia, 1) C., vîrf de munte în Rom., j. Argeş, 
în culmea cu acelaşi nume, înalt de 1077 m. 
2) C., veacuri îndelungate una din cele mai 
importante mănăstiri în Rom., j. Vâlcea, 
având o posiţie frumoasă aproape de Olt; cum 
se vede din o inscripţie dela 1705, ce se găsesce 
în interiorul bisericii (deasupra uşii), această mă
năstire a fost întemeiată de Mircea cel Bătrân Ia 
1380. Biserica îşi păstrează forma sa primitivă 
din timpul fundatorului ei. In interiorul bisericii 
se vede la dreapta portretul lui Mircea Voevod 
şi lângă el fiul seu Mihail Voevod, „ambii în
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costum de cavaleri; la stânga jupân Drăghici 
Cantacuzino vel Spătar, jupâniţa Păuna, jupân 
Şerban Cantacuzino vel Paharnic, care a zugrăvit 
biserica, jupâniţa Andriana şi Maria; tot aici se 
găsesce mormentul lui Mircea cel Bătrân şi ală
turea al Tudorei, mama lui Mihaiu Viteazul. Afară 
din mănăstire, la fosta bolniţă, se află o bise
ricuţă zidită de Petru Cercel la 1584; ea este 
concepută în stil bizantin şi executată cu admi
rabilă acurateţă in cărămidă uetencuită; în in
teriorul ei se află mormentul lui Marcu-Vodă. 
Sub zidurile măuăstirei C. au trecut multe oştiri 
de toate naţionalităţile; în seci. trecut şi în prima 
jumătate a seci. actual ea a servit de adăpost 
numeroaselor familii din Craiova, R.-Vâlcea şi 
restul Olteniei, cari se întăriau în mănăstire in 
contra invasiunilor bandelor turcesc!; la 1788 
Turcii, ajutaţi de armata română condusă de 
Micolae Mavrogheni-Vodă, bătură aici pe prinţul 
Coburg şi-l siliră să reintre în Ardeal. Iu vara 
anului 1821, după uciderea luiTudorVladimirescu 
şi înfrângerea Eteriştilor de cătră trupele tur
cesc!, Ipsilante, urmărit de Turci, se refugia în 
acea.stă mănăstire şi de aici trecu în Ardeal; 
cu acea ocasiune mănă,ştirea căcju pradă ostaşilor 
lui Ipsilante şi în urmă Turcilor, cari deteră foc 
mănă.stirei şi o profanară. Pe la 1846 Domnui 
Bibescu proiectă şi începu reparaţia măuăstirei, 
evenimentele din 1848 şi abdicarea lui Bibescu 
însă pricinuiră încetarea lucrărilor înainte de 
a fi terminate. In anul 1879 mănăstirea C. fu 
transformată în penitenciar, iar în anul următor 
vechile clopote fură transportate la mănăstirea 
Argeşului; odoarele cele mai preţioase au fost 
duse parte la episcopia de Râmnic, parte la 
museul de antichităţi din Bucuresci. (Cf. C. St. 
Bilciurescu, Mănăstirile .şi bisericile din Ro
mânia. Bucuresci, 1890 şi C. Alexaudrescu, Dicţ. 
geogr. al j.-lui Vâlcea. Bucuresci, 1893.) [nt.]

Cozla, 1) ramură de munţi în Rom., j. Neamţu, 
ce se întinde în preliuigirea mimţilor Bistriţei 
Moldave, din dreptul corn. Doamna, cu piscurile: 
C., Picioml C.-ei, Cârlomanu, ş. a. 2) isvoare 
minerale (alcalino-muriatice), situate în oraşul 
Piatra, aproape de capetul sud-estic al muntelui 
C.; apa lor se folosesce cu succes la boale interne.

Cozmin, odinioară castel în Bucovina, ridicat 
pe muncelul unde astă4i se află satul Mologhia, 
pe păreul Dei^hluiului, căp. şi j. Cernăuţ; cu 
remăşiţe de ziduri găsite ici-colo în pământ; 
pare să fi fost cândva extins şi împoporat, re- 
presentâud un ţinut întreg cu falnici codri de 
stejar şi de fag, cuprincjend cam teritoriile sa
telor de astă(ji Tărăşenii, Adâncată (Hliboca), 
Chicera, Voloca, Derehluiul, Mologhia, Ceahorul 
şi Corovia. Codrul C.-lui, v. Dumbrava roşie. 
Astădi numai un cut din parochia Mologhia mai 
poartă numele de C. (Cf. Revista, Tocilescu, II, 
t. 3, pag. 140, Nr. 91; Bogdan I., Vechile cronice 
moldovenesc!. Bucuresci, 1891, pag. 197.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Cozub, Emilian, judecător şi filantrop rom., 

n. 13 Aug. 1849 în Horoşăuţ, Bucovina; a studiat 
în Cernăuţ, drepturile în Viena până la 1872, 
când se întoarse în patrie şi îmbrăţişa cariera 
de judecător, înaintând până Ia gradul de con
silier de tribunal în 1892. înainte de moartea 
sa, întâmplată în 12 Sept. 1894 st. n., a dispus 
prin testament, ca toată averea sa să remână în

administrarea societăţii pentru cult. şi lit. rom. 
în Buc. cu destinarea ca din venitele ei, după 
ce va fi descărcată de usufructul soţiei, să se 
grijască pentru cultivarea musicei naţionale ro
mânesc!. fDi‘. I. G. Sbiera.]

Cr., în chimie semnul Chroni-ului. cr. pre
scurtare pentru curent (la dată, etc.) C. R., 
în telegrafia internaţională însemnează: avisul 
de primire plătit (accuse de reception;; e. r., pre
scurtare pentru cesaro-regesc.

Crab, (zool.) animal crustaceu, cu cefalotoracele 
lat, abdomenul scurt şi triangular; trăiesce în mare.

Crabbe, (pron. creb),(?eo/*^e, poet englez, n. 17.54 
în Aldborough; a fost chirurg, iar mai târ4iu 
preot, t 1832 în Trowbridge. Poesiile sale sunt 
de un caracter foarte serios şi dovedesc un rea
lism puternic. Poesii principale: Thevillage; The 
parish register; The borough; Tales of the hale.

Crabronide, gen de insecte din fam. Sphegi- 
delor (vespi), ordinul Himenopterelor, cu preste 
40 specii; au cap gros, aproape conic şi pe corp 
desenuri negre şi galbene. îşi au cuibul în pă
mânt şi lemne vechi.

Crăcăuani, corn. riir. în Rom., j. Neamţu, for
mată din 4 căt. cu 3639 loc. (Dicţ. geogr. 1J895); 
terenurile corn. sunt accidentate presentând po- 
siţiuni foarte frumoase şi selbatice, munţi aco
periţi cu păduri nestrăbătute de brad. Loc. se 
ocupă cu agricultura, lemnăritul şi prăsirea vi
telor. In corn. sunt 6 biserici, 1 şcoală, 1 fabrică 
de spirt şi 1 fabrică de cherestea.

Crăcesc!, (magh. Krâcsfalu), comună în Ma
ramureş, cu 1068 loc. rom. Situată sub mun
tele Gutin.

Cracide, familie de paseri diu ord. Galina- 
ceelor, cu 12 genuri şi 52 specii; se deosebesc 
de găini prin lipsa pintenului (la cocoş) şi prin 
monogamie. Sunt paseri mari şi au o came 
gustuoasă. Trăiesc în pădurile Americei sudice.

Crăciun, serbătoarea întru amintirea uascerii 
lui Is. Christo.s, întrodusă din secolii primi ai 
cre.ştinismului. In Orient se serba până în seci. IV 
în 6 Ian., deodată cu botezul; diu seci. IV s’a 
jirimit însă datina apusenilor de a serba nascerea 
lui Chr. în 25 Dec.

Crăciuna, ruine ale unei cetăţi foarte vechi 
aflate uu departe de Odobesci, Rom., j. Putna; 
după mărturisirea lui Cantemir (Descripţie Mol- 
daviae) pe timpul lui se vedeau âncă şi .se aflau 
la picioarele munţilor Vrancea, nu departe de 
mănăstirea Mira. De cetatea 0. se pomenesce 
în resboaiele lui Ştefan cel Mare cu Muntenii 
în 1475.

Crăciunei! de jos, com. nu-. în Rom., j. Olt, 
compiLsă din sat. O. d. j. şi căt. Rădesci, numit 
şi Fripţii, cu 1720 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari 
se ocupă cu agricultura. Satul de residenţă nu- 
meră singur 1600 loc.

Cracovia, (germ. Krakau, polon. KrakowJ, 
oraş în partea vestică a Galiţiei, lângă Vistula, 
cu 75,593 loc. (1890) '/s Ovrei; se compune din 
oraşul vechiu (în .stânga Vistulei), Podgorze (în 
dreapta), oraşul ovreie.sc (insula Vistulei) şi 14 
suburbii. E încunjurat cu fortificaţii şi are 4 
pieţe; biserică în stil gotic, în care sunt îngro
paţi regi poloni; castel, odinioară residenţă re
gească, acum casarmă şi citadelă; palat episco- 
pesc, univei’sitate fundată la 1364; bibliotecă cu 
preste 300,000 tomuri; academie de sciinţe (dela
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1872). Industria e mai ] ui ţin dcsvoltată depilt 
oomorciul. In apropifiea oraşului, po colina Bro- 
nislava, se află monumentul Iui Cosciusco. C. a 
fost 1320—1(503 capitala şi residenţa, până la 
17t)4 locul de încoronare al regilor Poloniei; la 
atreiaîmpărţire a Poloniei 1795 ajunse la Austria, 
1809—1815 a făcut parte din ducatul Vai'şoviei, 
după aceea formă republica C„ creată de con
gresul din Vieua. 184(5 fu încorporată Galiţiei.

Cracovianoa, (KrakowiakJ, dans polone?, cu 
musica formată dm mai multe frase de câte 8 
mesuri în ,/4, repetate şi reluate; e însoţit de 
cânt şi de bătăile ritmice ale călcâielor dănţui
torilor. C. începe printr’nn cuplet, întonat de 
prima părecbe aşezată in faţa musicei, şi repetat 
apoi de celelalte părechi. în musică e caracte
ristică accentuarea timpilor slabi şi sincopele. 
Dela balurile populare a trecut pe scenă, unde 
prin dăuţuitoarea Fany Elssler a obţinut mare 
succes. ^ [T. C.]

Crăesci, corn. nrr. în Rom., j. Covuiiuiu, cu 
1073 loc. agricultori (Dicţ geogr. 1892); are 
2 biserici şi 1 şcoidă mi.xtă; pe teritonil corn. 
ti-ece calea judeţeauă Galaţi-Berlad.

Cralina, (Kmjina), partea nord-vest. a Bosniei 
între Croaţia, Banjaluca şi Travnic, ca. 7500 km5*, 
şi 100,(XX) loc. Oi'aş principal Biliac (v. ac.)

Craina, (krajina), cerc în Serbia, între Dunăre, 
Timok şi Pek; 3259 km*., cu 91,572 loc.; ca
pitala Xegotin.

G., ducat, V. Caraiolia.
Crainic, (Krajnik), de Also-Oroszi, Simeon, 

canonic, n. 23 Aug. 1777 în Habic. A studiat 
in Mikhâza, M.-Oşorheiii şi Blaj; fost paroch şi 
protopop al Albei-Iuliei, 1823 fîi ales canonic 
teolog în capitalul din Blaj, în care înainta până 
la demnitatea de preposit, fuirtând în acelaşi 
timp şi oficiul de vicar gen. al eppului Lemenyi, 
şi de prodirector al liceului din Blaj. Sub pre- 
sidiul Iui C. s’a formulat protestul consisto- 
rului din Blaj dela 15 Febr. 1842 în contra 
proiectului de lege al dietei din Cluj, prin caie 
se decretase introducerea limbei maghiare şi în 
şcoalele românesci. In turburările dintre anii 
1843 şi 184(5 din Blaj a stat pe partea celor 
re.svrătiţi în contra eppului Lemenyi. De aceea 
fu osândit la pierderea oficiului şi beneficiului 
pe trei ani. Când baronul Puchner suspendă în 
9 Nov. 1848 pe eppul Lemenyi, puse în locul 
Iui de vicar provisor pe C., care in 30 Mart. 
185.5. C. lăsă o fundaţiuue de ca. 5(3(X) fi. pentru 
înveţători şi preoţi gi.-cat., care este agremiată 
fondului bobian. [I)r. Aug. Bunea.]

Crăiniceanu, 1) C., -Grigorie, colonel iu armata 
română; n. 19 Iulie 1852 în Bucure.sci. Elev 
premiant al liceului Sf. Sava, absolvent al şcoalei 
militare, de unde a ieşit cu Nr. 1 în 1873 ca sub
locotenent în geniu. Absolvent al şcoalei speciale 
din Bruxella. In resboiul dela 1877 a luat pai-te 
la întărirea Calafatului şi la învestirile dela 
Plevna şi Vidin, în special la lucrările dela Gri- 
viţa, Opaneţ şi Gorny-Uuninik. După resboiu a 
fost numit profesor de fortificaţie la şcoalele din 
Bucuresci, predând acest cui-s timp de 18 ani. 
La IS'79 este numit căpitan, comandant de com
panie, la 1884 maior, la 1888 locoL-colonel ajutor 
la regimentul 1 geniu şi subdirector Ia lucrările 
de fortificaţie, la 1892 colonel, şef de stat-major 
la corpul III de armată; la 1894 secretar ge

neral al miuistoriului de resboiu; la 189(5 sub-şef 
de stat-major general al armatei şi la 1897 co
mandant al reg. 2 geniu. Cel mai distins scriitor 
militar român, a publicat o sumă de cărţi im
portante, foarte mult apreciate în străinătate, şi 
anume: 1) Curs de fortificaţiune, în 4 voi. 2) Con
stituirea cetăţilor şi fortificarea ţerilor cu apli
care la România 3) Neutralitatea României în- 
tr’un resboiu viitor. 4) Experiences de Coupoles 
ă Bucarest. 5) Utilitatea cetăţilor. 6) La forti- 
fication permanente actueUe, (Paris). 7) Nou cure 
de fortificaţiune în 3 voi, 8) Geografia militară 
a ţerii cu idei de aperare, (studii pe teren în 
timp de 3 ani). Cursul de fortificaţie a fost pre
miat de Academia Română şi onorat cu ordinul 
de »Merit militar», al Ispaniei. In presa militară 
a fundat »Revista armatei* şi «Cercul publicaţiu- 
uilor militare*, în cari a publicat un însemnat 
numor de subiecte militare. A fost însărcinat 
cu diferite misiuni în străinătate. A luptat pentru 
respectul oficierilor de cătră fiarele politice şi a 
lucrat la măjîrea soldelor şi buna echipare a 
oficierilor, la dreptatea înaintărilor, la asigurarea 
posiţiei oficierilor, la ridicarea oficierilor de re- 
servă, la crearea miliţiilor, la bunul traiu al 
soldatului, la înfiinţarea casei de ciedit, etc.

2) Crăiniceanu, George, medic, n. 25 Dec. 
1853 în Ciclova-montană (Banat); premiat la 
1879 de fac. de medicină din Budapesta, (unde 
studia ca stipendist al fam. Mocsonyi), pentru o lu- 
crere de oculistică, s’aspecialisat în aceasta. 1890 
niinisteriul de resboiu român l-a delegat la con
gresul internaţional de medicină din Berlin. Iu 
numitul au a devenit medic militar. Academia 
Română i-a premiat în 1894 scrierea lui «Igiena 
ţei'anului* cu jumetate premiu Lazar. C. a co
laborat la: «Familia*, «Szemeszet*, «Klinische 
Monatsblătter fiir Augeuheilkunde*, «Arcfiiv fiir 
Chirurgie*, «Progresul medical român*, «Spitalul*, 
«Revista sauit. milit.*. «Convorbiri literare*, etc. 
şi a publicat mai multe monografii de oculistică 
în limba magii., germ. şi română. A ţinut cur
suri libere de oftalmologie în 1886/7 la facul
tatea din Iaşi, şi în 1888/9 la cea din Bucuresci.

CrăinicescI sau Grănicesci, comună rurală şi 
parochie; cu moşie mănăstirească în Bucovina, 
căp. şi j. Şiret; cu 1244 loc. şi şcoală primară.

[Dr. 1. G. Sbiera.]
Craiova, capitala judeţului Dolj, al patrulea 

oraş al României libere in pnvinţa poporaţiunei. 
După ultimul recensement, din 1895, C!. are 
38,690 loc., dintre cari 30,649 sunt cetăţeni Ro
mâni, iar 8041 străini. Intre aceştia sunt 152 Mo- 
hamedani şi 2574 Mosaici; restul creştini de 
deosebite naţionalităţi, mai ales Bulgari, Şerbi. 
Germani şi Greci. C. este un însemnat ceniru 
de cultură, comerciu şi industrie; are un liceu, 
o şcoală militară, un gimnasiu real cu 4 clase, o 
şcoală comercială de gradul I şi II, o şcoală se
cundară de fete cu 5 clase, o şcoală norjuală pe
dagogică de înveţători şi alta de institutoare, am
bele internate, o şcoală profesională de fete şi 
o şcoală de meserii pentru băieţi; un institut 
pentru educaţiunea casnică a fetelor sermaue., 
numit după numele fundatorului «Şcoala Popovici<, 
cu 4 cla.se primare, 3 gimnasiale şi internat; 
10 şcoale primare de băieţi, din care doue, şcoala 
«Trişcu* şi «Obedcanu-, întreţinute din fonduii 
particulare; 10 fjcoale primare de fete, din caii
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»RomaDeann< şi »Lazar Oteteleşanu< întemeiate 
de particulari. Sunt 25 biserici ortodoxe, din 
cari 4 fundate şi întreţinute din fonduri parti
culare, 1 biserică protestantă, alta catolică, un 
templu israelit şi 2 sinagoge. Sunt 4 spitale, din 
cari 2 ţinute din fonduri particulare. Aci e re- 
sidenţa tribunalelor şi a unei cui-ţi de apel cu 
2 secţiuni, un teatru subvenţionat de stat şi 
câteva societăţi de cultură. Intre industriaşi, cei 
mai numeroşi sunt tăbăcarii (argăsitorii de piei 
sau timarii), aşezaţi din vechime pe malurile 
păreului Tabacilor, astăzi canaUsat, ce curge prin 
mijlocul oraşului în partea sud-estică; apoi cis- 
mari, căldărari, cojocari, plapomari, cărnii, fie
rari, săpunari, luminărari; o fabrică de frînghii

; şi scrie. Din vechia aristocraţie a capitalei ba- 
I nilor Olteniei nu se mai află a4i în C. decât vr'o 
I 3—4 familii; elita de acji a oraşului, mai mult 
! plutocraţie decât aristocraţie intelectuală, e ri- 
I dicată din clasele poporului. C. are o frumoasă 
j posiţiune în valea Jiului, de a stânga, pe un loc 
ceva mai ridicat, 2 km. dela acest fluviu. O le
gendă spune, că altădată C. era mai aproape de 
Jiu, unde e acji balta Craioyiţei, acum canalisată, 
în fundul căreia s’ar fi cufundat oraşul de odi
nioară în urma unuij cutremur. Insă Hasdeu 
atribue această soarte cetăţii legendare Nedeia, 
fostă rivală a C.-ei. Originea C.-ei se pierde în 
negura evului mediu. Unii atribuesc întemeiarea 
ei lui loan Assan, împăratul româno-bulgar.
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Liceul Cnrol I din Ciaiova.

şi mulţi Bulgari şi Români cari se ocupă cu 
această meserie; o fabrică de tîraplărie alta de 
lăptărie la şosea, un abatoriu de curând înfiinţat, 
7 mori cu aburi, un mare atelier de tipografie, 
altul de legătorie şi alte 2 tipografii mai mici. 
O drogherie, 5 farmacii şi numeroase maga
zine de comerciu se află în centru, pe calea 
Unirii şi stradele Lipscanii vechi şi noui. Tot 
aci se află o sucursală a băncii naţionale, a cre
ditului fonciar, a mai multor societăţi de asigu
rare, o bancă a comeroiului şi câteva case par
ticulare de schimb. Comercianţii sunt în majo
ritate Români sau românisaţi. După sfera de 
activitate sfint 282 cu profesiuni liberale: ad
vocaţi, medici, ingineri, ş. a.; 3360 meseriaşi şi 
neguţători; restul proprietari, rentieri, funcţionari 
sau proletari. După gradul de cultură, între 38 mii 
sunt 6970, dela 7 ani în sus, cari nu sciu ceti 

Enciclopedia română. Voi. II.

Hasdeu (în «Originile C.-ei«) susţine, că ea a fost 
întemeiată de un rege, de unde numele eî de 
»Cralieva« sau popular »Craliova« cetate crăiască 
(regia), şi anume, probabil, de craiul loan al 
Cumanilor în seci. XIII. Dela 1450, când un 
ban al Severinului, Barbu, îşi mută residenţa 
acf, de unde se şi numi Barbu Craiovescu, C. 
deveni capitala acestui banat, care cuprindea 
cele 5 districte de a dreapta Oltului şi avea or- 
ganisaţiunea şi administraţiunea sa proprie, până 
la deplina sa contopire cu principatul Munteniei 
în seci. XVIII. Şub Fanarioţi (3. avu midt de 
suferit; la 1802 fu arsă şi ruinată din temelie 
de cârjaUii lui Pasvantaglu, afară de vr’o 300 case 
din centm, cari năyăutoiii şi-le păstraseră ca 
metereze sau forturi de apărare. Astăcji C. are 
o mare întindere, însă clima nu e destul de 
sănătoasă din causa bălţilor şi mlaştinelor din
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valea Jiului, canalisate de abia anul trecut şi 
ancă nesecate de ajuns. Altă plagă a C.-ei mai 
e ancă noroiul şi praful cel mult care, împreună 
cu miasmele bălţilor, făceau ca frigurile şi oftica 
să fie aci endemice. In ultimele decenii s’au 
făcut mari îmbunătăţiri prin canalisări, pavarea 
stradelor, înnoirea clădirilor; dar curăţenia, mai 
ales în mahalale, lasă ancă mult de dorit. In 
anul trecut s’a întrodus şi aci liunina electrică. 
Mai demne de veijut sunt: şcoala militară, liceul 
(v. ilustr.), palatul justiţiei; bisericile Madona, 
sf. Ilie, Mântuleasa şi sf. Treime cu câte un 
fmmos parc împrejur; grădinile Mihaiu Bravul 
şi Bibescu. Cea mai interesantă, ca architectură 
şi monument istoric, e biserica sf. Dumitiu, în
temeiată de Mateiu Basarab la 1652, a cărei re- 
paraţiune în stilul cel vechiu, âncă neterminată, 
a costat preste un milion. Aproape de C., de a 
stânga Jiului, e fnunoasa dumbravă Lunca; în 
dreapta e mica comună Bucoveţul, cu o fabrică 
de tăbăcărie a statului, im penitenciar şi o bi
serică veche. Mai la vale e fmmosul pod al 
Jiteanului, pe sub care trece diurnul de fier la 
Calafat. Din sus de Bucoveţ e o altă pădure cu 
o fântână de apă feiuginoasă, numită »La trei 
isvoare*, loc de petrecere a Craiovemlor în timpul 
verii. La nordul oraşului, lângă bariera Amaradiei, 
se află noul spital psichiatric al bisericei Madona- 
Dudu, fmmos organisat după sistema pavilionară. 
In valea Jiului, lângă C., s’a întâmplat în 17 Maiu 
1395 crâncena luptă între Mircea cel Betrân şi 
Baiazet Fulgeml. Această luptă, numită de cro
nicari »La Rovine®, în care a pierit eroul le
gendar al Sârbilor, Marcu Crăişorul, ahat al sul
tanului, e poate lupta atât de plastic zugrăvită 
de Eminescu în satira III. [M. Strajan.]

Crăiţa, numirea vulgară a plantelor Tagetes 
patula L. şi Tagetes erecta L. (v. ac.)

Graiii, rege. G. nou, lună nouă.
Trei Grai se (jic magii din resărit, cari con

duşi de o stea miraculoasă au alergat la Vifieim 
în ludea, să se închine pruncului Isus (Mat. 2, 
1—12), aducendu-i darari: aur ca la un rege, 
smirnă ca Ia profet sau învăţător şi tămâie ca 
la preot. Probabil, că C. au fost din Babilonia 
ori din Persia, unde magii se ocupau cu sciinţa 
şi în deosebi cu astrologia; ei treceau de bărbaţi 
învăţaţi (filosofi) şi erau consiliarii regilor. Ado
rarea lui Isus de cătră magi e obiectul mai 
multor colinei. După tradiţiune magii au fost 
trei şi s’au tras din viţă regească, pentru aceea 
se 4ic C. Din seci. VII ocură C. sub numele 
de Caspar, Melchior şi Baltazar. Amintirea ma
gilor biserica ort. o serbează în 25 Dec., iară 
cea lat. în 6 Ian. (NiUes, Kalend. I. p. 57). 
Osemintele C., precum se crede, le-a transportat 
împărăteasa Elena în Constantinopole, de acolo 
au ajuns în Milan, iară la 1164 împ. Fr. Bar- 
barosa Ie-a donat lui Raynald, archiep. de Colonia, 
unde şi acum se venerează în biserică. (Cf. Fr. 
Bock, Der Kunst- und Reliquienschatz des Kolner 
Domes. Koln, 1870.)

Craiva, (magh. KirâlypatakJ, o mică comună în 
Trs., cott. Alba inf., cu 402 loc. Români. Piatra 
Graivei, un munte stâncos de calciu, pe teritorul 
comunei C., între văile Cricăului şi Bucercjii. 
Piscul cel mai înalt e de 1083 m. Pe culmea 
muntelui siint ruinele unei cetăţi vechi a Ar
dealului, care exista deja în seci. XIV, dar din

unele date reiese, că aici a fost o mănăstire şi 
loc fortificat şi mai nainte. Prin seci. XVI s’au 
încuibat în ea hoţi, din care causă a fost dărî- 
mată la 1512, din ordinul regelui Ladislau II.

[sm.]
Cramaussel, Edmond, fost subdirector al şcoalei 

normale siip. din Bucuresci 1895—1897, învăţând 
destul de bine limba română, a făcut în vara 
1897 o călătorie de studii la Românii din Un
garia şi ca rod al acestei călătorii a publicat în 
»Revue de Paris®, Iulie 1898, un articol com
petent şi simpatic Românilor, sub titlul: »En 
Transylvanie®.

Crambe L., (botau.) gen din fam. Cruciferelor, 
cuprinde vr’o 16 specii de plante erbacee sau 
subfrutescente; frunzele alterne largi; fiorilo 
albe. Speciile acestui gen sunt respândite prin 
Europa, insulele Canarice, în Madeira, în Asia 
temperată şi în Africa occidentală. In părţile 
noastre cresce prin fânaţele de pe colinele aride 
G. tataria Jacq. numită de popor Tărtan, Ho- 
d o 1 e a n, iar în D'obrogea cresce C. maritima L., 
care se cultivă pentru trebuinţe culinare mai cu 
samă în Englitera. [Z. C. P.] •

Crampa, s. crampe, v. Convulsiune.
Cranach, 1) C.,Luca Muller, Betrânul, pictor- 

gravor germ., n. 1472 la Cranach, f 1553 la 
TVeimar; fundatoml Şcoalei de Franconia. După 
1504 C. fîi pietonii cui-ţii electonilui Frideric 
înţeleptul. In 1509 fu trimis de Fi'ideric ca 
ambasador în Ţerile de jos pe lângă împeratul 
Maximilian. Tablourile lui cele mai de căpe
tenie siint: Femeia adulteră înaintea lui Christ, 
Samson şi Dalila, Lăsaţi pe copii să vină la mine, 
Venus şi Amor, Apolon şi Diana, şi o mulţime 
nenumărată şi variată de alte tablouri aflătoare 
în museele din Germania şi Austria. Ele se 
disting toate prin precisiunea şi sinceritatea lor. 
Ca gravură: Penitenţa sf. Chrisostom, lucrare 
importantă săpată în aramă. (Cf. Schuchardt, 
Lucas C. d. Aeltere.)

2) C., Luca, Tinerul, pictor german, fiu al 
celui precedent, n. 1515, f 1586. El continuă 
pe tatăl său, şi multe din lucrările lui C. Bătrânul 
siint lucrate de el. Pânzele sale principale siint: 
O adoraţiune a păstorilor, (AVittemberg), O res- 
tignire pe cruce, O înviere a lui Lazar, (Dresda 
şi Viena), etc. Desenul său e mai puţin precis 
şi mai puţin caracteristic decât al tatălui său. 
(Cf. C. Woermann, Geschichte der Malerei.)

Cranae, sau Graneia, v. Cardea şi Cama.
Crancău, Cioară bălţată, v. Cioara.
Crâng, o pădure tineră sau mică, care se re

generează cu deosebire din lăstari. Pe unele 
locuii se mai niunesce C. şi terenul mlăştinos 
acoperit cu diferite esenţe lemnoase: arin, ră
chită, mesteacăn, etc. C. simplu este pădiu’ea 
ieşită numai din lăstari. C. compus, unde copacii 
sunt ieşiţi parte din lăstari şi parte din semenţă.

Crângeni, com. rur. în Rom., j. Teleorman, cu 
1793 loc. agricultori; are 1 biserică cu 2 preoţi 
şi 1 şcoală cu 1 învăţător; în com. se ţin tîrguri 
de 6 ori pe an.

Craniologia, sciinţa craniului uman, face parte 
din Antropologia sau Etnologia, din studiul gru
pului uman, din istoria speciei umane şi a ras- 
selor sale. Cuvântul C. nu trebue să se confunde 
cu Frenologia, el a fost întrebuinţat cu nedrept 
şi pentru descripţia suprafeţii externe a era-
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niului, cu scopul de a deduce din eadisposiţiunile 
intelectuale şi afective ale unei persoane. GaU, 
8purzheim şi alţi frenologişti au admis 27 di- 
fej'ite facultăţi ale cerebrului, al căror grad ei 
l-au determinat după desvoltarea exterioară a 
craniului, expei'ienţa n’a verificat însă ipotesele 
frenologiştilor.

Studiul antropologic al craniului uman, al lo
cuinţei creerilor, a fost început de Daubenton 
în 1744, de Blumenbacb în 1775, apoi de Cuvier, 
Geoffroi St. Hilaire, P. Camper, şi în primii ani 
ai scclului curent de Osven şi Pichard, apoi des- 
voltat şi perfecţionat de antropologiştii moderni 
H. Welker, C. Vogt, P. Broca, de Quatrefages, 
Topinard, Weisbacb, Nicolucci, R. Vircbow, A. 
Torbk, ş. a. La început antropologiştii s’au servit 
de unghiurile cefalice, unghiuri dobândite la me- 
surarea desvoltării craniului şi a feţii, mai ales 
de uughiid facial, (de gradul de inclinaţiune a 
frunţii, a liniei faciale), apoi de indicele, mai 
ales de indicele cefalic, care arată raportid între 
lungimea şi lărgimea craniului, şi pe basa lor ras- 
sele umane au fost împărţite în: dolichocefali 
(cu capul limg), .subdolichocefali, mesaticetali, 
subbracbicefali şi bi'acbicefali (cu capul scurt). 
Craniul român este subbrachicefal, aveud indi
cele cefalic după Weisbacb de 82,8, după Koper- 
nicki de 80'5 mm. Indicele vertical (indicele înăl
ţimii) al craniului român este după Weisbacb 
de 77,7 după Kopernicki de 77-0 mm. In ulti
mele 2 decenii s’a dat o importanţă mai mare 
stereomotriei cavităţu craniane şi cântărirei ci'ee- 
rilor. După Weisbacb greutatea creerilor români 
întregi este în termin mediu la bărbaţi de 
132(j-58 grame, cerebrul în parte fără cerebel 
şi anexe de 1165,75 gr., pe când creeiuL în
treg juagbiar cântăresce 1322‘86 gr., iar fără 
cerebel 1165'89 gr., cerebrul 'întreg al Slavilor 
de sud 1306'14 gr., iar fă]‘ă cerebel niuuai 
1149-11 gr., cerebral întreg de ţigan dela 1197-o0 
până la 1265133 gr., şi fără cerebel dela 1031'30 
până la lllb‘63 gr. După A. Sutzu greutatea 
mediă a creerilor la Români sănătoşi este de 
1380 gr. la bărbaţi, de 1250 gr. la femei. La 
stereometria sau mesurarea capacităţii craniului 
j’omân A. Weisbacb a găsit-o în termin mediu 
de 1478'87 cm. cubi (craniul ţigan de 1413,03, 
cel maghiar de 1437 31, cel slovac de 14(13-88, 
celgei'iuande 1501‘00, cel ratean de 1537‘37 cm. 
cubi). Caractd^ele antropologice ale craniului ro
mân stabibte de străini, uneori după exemplare 
de origină dubioasă, trebue să se mai controleze 
şi la noi. (Cf. B. Weisbacb, Die Scbădelfonnen 
der Rumăuen. Wien, 1869; Kopernicki, Etude 
craniologique sur Ies formes des crânes roumaines, 
manuscript utilisat de G. Nicolucci în 1873; 
Giust. Nicolucci, Antropologia del Lazio. Roma, 
1873; M. G. Obedenar, »Rouniains«, in Dictio- 
naire encyclopedique des Sciences medicales par 
A. Decbambre. Paris, 1875—1892; I. Eebx, Geo
grafia medicală a României. I. In Buletinul so
cietăţii geografice române, 1897. Biicuresci.)

[I. E.]
Craniometria, unul din capitolele cele mai de 

seamă ale antropometriei; niuneroasele studii 
şi cercetări întrepiinse dela începutul veacului 
dau o dovadă de importairţa C.-ei. Cercetările 
craniometrice se reduc la mesurarea şi stabibrea 
imor raporturi botărîte ale desvoltării crarriirlui;

un însemnat numer de diameti’e sunt indicate 
în mai toate instrucţiile antropometrice. Forma 
exterioară a cranirrlui representând exact forma 
generală a creeralui, unportanţa C.-ei devine şi mai 
mare, căci i-s’ar implica botărîrea întru câtva a 
intelectului făurit de massa nervoasă, ce cândva 
ocupa golul rmui craniu. Acesta e însă numai un 
ideal, frumos şi adeirrenitor de atirrs, de altfel Gali 
a încercat să-l ajungă şi întru câtva cir succes. 
Până astăzi C. ser-vesce mai mult în determinarea 
caracterelor do lussă şi întra câtva etnice ; de 
când Retzius în lb42 a stabibt diferenţa între 
cele 2 tipuri de craniu: dolichocefal şi brachicefal, 
aventul C.-ei a fost dat de Broca şi Camper în 
1860, ale căror instracţu craniologice au făcut 
epocă. C. constitue im capitol însemnat, limg şi 
bine studiat în antropologie; technica apbcată e 
bogată şi minuţioasă; cefalometral lui Antelme 
modificat de Bertillon, poate fi întrebuinţat cu 
succes în craniometrie. Lucrările lui Broca şi 
Benedikt (tr'aduse şi în franţuzesce) referitoare 
la craniometrie sunt de citat. [N. Vascbide.]

Cranioscopia, (grec.) însemnează posibilitatea 
de a judeca aptitudinele şi disposiţiile morale 
după a.spectul craniului. Această terminologie a 
fost pusă în circulaţie mai ales din epoca lui 
Gali; frenologiştii s’au ocupat de aproape de C., 
ţinta principală de altfel a cercetărilor şi doc
trinei lor. Observările cranioscopice dela sfîr’şitul 
secbdui trecut, cât mai ales dela începutul vea
cului nostra, au exagerat mult aceste raporiuri 
ale moralului cu conformaţia anatomică a cra- 
nbdui; din lipsa de metode şi crmoscinţe sufi
ciente au ajmrs la conduşii naive, respirând o 
metafisică din cele mai transcendentale.

(T ascbide.]
Craniostosis, osificarea prea timpurie a sutu

rilor craniului.
Craniotabes, (med.) v. art. Rbacbita.
Craniote, animale cu craniu; toate vertebra

tele cu excepţiunea Leptocardiilor. V. şi art. 
Acraniote.

Craniu, cutia osoasă în care este cuprins creerul. 
Raportul strius dintre desvoltarea volumului cree- 
rului şi al volumului C.-lui, pus în relief mai 
ales în ultimii ani de cercetările antropo-fisio- 
logice, dau studiului C.-lui importanţa cerută 
de anatomiştii filosofi ai secolului trecut. Forma 
C.-lui, (V. aduexa după p. 40) cât şi volumul lui, 
variază îu lungul scării vertebratelor; ele variază 
cbiar şi îu rassele omenesci. O chestiune strâns 
legată de C. e aceea a topografiei cranio-cere- 
brale; delimitarea zonelor encefalice corelative 
diferitelor regiuni ale C.-lui e unul din capi
tolele cele mai de seamă ale anatomo-fisiologiei. 
Chirurgia în primul rând a tras şi va trage fo
loasele cele mai imediate. (Cf. Quatrefages şi 
Hamy, C. în rassele omen.; P. Poisier, Topo- 
grapbie crânio-encephalique; Cbipault, Chirurgie 
la sist. nerveux.) [Vascbide.]

Cranmer, Thomas, teolog de Oxford şi consi
lierul l ogelui Henric VIII în divoi’ţarea de soţia 
sa Ana de Aragonia; n. 1489; numit arcbi- 
episcop de Canterbury a declarat de nulă căsă
toria regelui, şi l-a sfătuit la rumperea de Roma. 
C. e părintele reformaţiunii în Anglia, f 1556, 
ars fiind pe rug ca eretic şi trădător.

Crapi, (Cyprinoidei), familie numeroasă de 
pesci, cari trăiesc în ape dulci; caracterisaţi

3*
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prin aripioare moi şi făloi fara dinţi. Cresc până 
Ia l'/s ni. şi 35 kgr,; se găsesc în Europa, Asia, 
America de nord şi Australia. C. se cultivă în 
lacuri; trăiesc preste 200 ani. Mai gustuoşi se 

,(Jic a fi cei de cinci ani.
Crapia, baltă în Roni., j. Tulcea, situată în 

partea nord. a plăşii Isaccea, avend o întindere 
de 16 kma.; produce pesce de foarte bimă ca
litate; venitul ei apai*tme statului şi se urcă la 
60 nui lei. Balta comunică cu Dimărea piin 
2 gârliţe.

Crăpuşnicul, plantă, v. Cirsium.
Craquele, (franc.) vase de lut cu numeroase 

crestături firoase făcute expres în glasură, şi 
adeseori umplute cu colorante. Sticla cu su
prafaţa astfel crestată se numesce sticlă de 
gheaţă.

Crasna, numire topografică. 1) C., afluent al 
Berladului pe partea stângă (Rom.); isvoresce pe 
teritorul j.-lui Falciu şi formează în mare parte 
limita între j.Vasluiu şi Fălciu. 2) C., mănăstire 
şi moşie în Rom., j. GOij; dela C. derivă numele 
familiei Grăsnaru, din care găsim în seci. XVII 
pe mai mulţi membri, dintre cari: Mihail C., vel 
clucer, ctitor al (Jisei măn. C. la 1758. Măn. C. 
a fost zidită de cătră jupânul Dumitru Filişanul 
vel pitar la 1659, după cum se vede în pomelnic 
şi în 2 pisanii ale mănăstirii. In ea s’au înmor- 
mentat membrii familiei Fîlişenilor; iar la 1757 
s’a reparat, pierzând însă mult din architectura 
ei. Mănăstirea e aşezată aproape de satul C., între 
dealuri înalte, la poalele muntelui Muncel, cam 
4 ceasuri de Tîrgu-Jiu. 3) C. sau Isvoarele, m ă- 
năstire de călugări în Rom., j. Prahova, fun
dată la 1824 de Dinu Popa Radu Porlogea, care 
se călugări luând numele de Chesarie; are 9 că
lugări. 4) G., staţie de blfurcaţie pe linia ferată 
Berlad-Iaşi; de aici pleacă calea ferată ângustă 
la Huşi.

5) C., comitat, cândva de sine stătător, între 
comitatele: Solnocul de mijloc. Cluj şi Bihor, 
cu o suprafaţă de 19 349 mile8; acum împreună 
cu Solnocul de mijloc formează cott. Selagiu 
(v. ac.). Rîul principal e: C. şi Zelăul. 6) C., mică 
localitate în Trs., dă numele seu posiţiunii în
coronate cu uvrage de fortificaţie pasageră ce 
erau destinate a închide trecetoarea Buzeului 
(v. ac.). 7) C., protopopiat rom. gr.-cat. al die-*- 
cesei Gherla, în Trans., compus din 11 parochii 
matre cu 12,784 suflete. [—]

8) G. lui Uschi, comună rurală în Bucovina, 
căp. şi j. Storojineţ, formează parochie împreună 
cu C. Putnei, cu Huţa veche şi Huţa nouă; cu 
moşie boierească, are 1434 loc.; veche şcoală 
primară. Sticlărie în Huţa veche. 9) G. Putnei, 
comună rurală şi atenenţă parochială, cu moşie 
mănăstirească, în căp. şi j. Storojineţ, cu 1359 loc., 
(1075 ort., 219 mos., etc.) Sticlărie în Huţa nouă.

[Dr. I. G. Shiera.]
10) G.t comună în Valachia din Moravia, situată 

pe malul drept al riului Becrva. Ai’e 2131 loc. 
şi o fabrică de sticlă.

11) Crasnoila, comună în Galiţia, distr. Kossow;
are preste 800 loc. In timpurile vechi a fost lo
cuită de Români. • [T. T. B.]

Crâsnic, sfetul bisericii, serritor bisericesc, care 
îngrijesce de curăţerria bisericii, a requisitelor 
sacre, şi servesce pe preot la hturgie.

Crăşoveni, v. Căraşoveni.

Craspedote, meduse cari se deosebesc de me- 
dusele acraspede fiirrd-că siint provecjute cu un 
muşchiu circular, velum, şi sunt produse de cătră 
hydrozoari, (polipi lip.siţi de teniole, cu gonade 
exodermale).

Crassula L., (botan.) gen din fam. Crassula- 
ceelor, cuprinde vr’o 120 specii de plante sub- 
frutescente mai rar erbacee cărnoase, mai toate 
originare din Africa australă, puţine din Abes- 
smiasauHinialaja; florile albe, rosee sau ruşii, mai 
rar galbene sunt dispuse în cime ramificate, ca
licele cu 5 lobi mult mai scur’ţi decât corola. 
Dintre numeroasele .specii ale acestui gen exotic 
multe se cultivă prin florării reci, ca plante deco
rative, aşa sunt: C. acutifolia Lamk., G. lactea 
Alt., C. lycopodioides Lamk., C. marginalis 
Ait., etc. [Z. C. P.]

Crassulaceae, (botan.) familie de plante dico- 
tyledonate-calyciflorae erbacee sau subfrutescente, 
mai adese cărnoase (suculente), ce cuprinde vr'’o 
400 specii, cari cresc mai cu samă în regiuirile 
temperate şi calde ale giobulrri; frunzele alterne 
sau opuse, adesea în rosetă siint groase şi căr
noase; florile regulate, hermafrodite, foarte rar 
unisexuale, dispuse în cime axilare sau terminale; 
fructul este compus din mai multe folicule poli- 
sperme. Dintre cele 14 genuri ale acestei familii 
menţionăm pe: Grassula L., care a dat numele 
familiei. Rochea DC., Sedum L. şi Semper- 
vivum L., acestea amendoue sunt representate 
prin mai multe specii .şi în părţile rroastre. Multe 
Grassulacee se cultivă ca plante ornamentale.

[Z. C. P.]
Crassus, porecla unei ramure din ginta Licinia, 

de origine plebeiarră. Cei mai îrrseinnaţi membri 
au fost L. Licinius G., în 659 a. R. consul, se 
lupta contra populaţiunilor din Alpi, în 663 sus
ţine propunerile lui Marcus Livius Drusus. Juris
consult şi orator. *!■ 663. A avut în Roma prima 
casă ornată cu columne de marmoră. P. Lici
nius C. Mucianus, în 623 consul şi pontifice 
maxim, j- 623 în lupta contra lui Aristonikos, 
fiul natural al lui Eumerres II. Cel mai bogat om 
din timpul fraţilor Gracchi. P. Licinius G., ge
neral al lui Caesar. Cel mai vestit din toţi M. 
Licinius Q., triumvirul, fiul lui Puhlius G., n. 
115 a. Chr. In 87 partisan al lui Sulla în Spania 
şi Africa, de unde vine în Italia şi decide bătălia 
dela Poria CoUina. In timpul proscripţiunilor, cel 
mai lacom răpitor, a adunat avere colosală (aproape 
40 mii. lei) şi a scârbit chiar pe Sulla. Pr'etor 
în 683 învmge pe Spar-tacus! Sprijinesce pe Ca- 
tilina în mod acoperit. 694 formează cu Caesar 
şi Pompeius prunul triumvirat. In 699 consul şi 
a primit provincia Syria pe 5 ani. In 700 merge 
în Syria şi pradă templele. In 701 bătut Ia Kar- 
rhae de Par-ţi, fu prins prin tradare şi ucis, iar 
capul i-s’a umplut cu aur din ordinul regelui 
Orodes. [I- S. F.]

Crataegus L., (botan.) gen din fam. Rosaceelor. 
trib. Pomeelor, cuprinde vr’o 65 specii de mici 
arbori sau arbuşti, rustici mai adesea spinoşi, ce 
cresc prin regiunile temperate ale emisferei bo
reale ; fmuzele alterne lobate saupinatifide; florile 
odorante albe rosee sau roşii; fructul comestibil 
este o dmpă ovală sau globuloasă, mică, roşie 
sau neagră, mai rar galbenă. In păi’ţile noastre 
cresce G. Oxyacantha L., numit vulgar P ăd u ce 1, 
Mărăcine, G. monogyna Jacq. şi C. nigra W.
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Kit Multe specii şi varietăţi din genul C. se cul
tivă prin grădini ca plante ornamentale aşa sunt; 
C. coccinea L., G. flava Ait., C. mexicana Mos- 
cino, G. orientaîis Lindl., C. Oxyacantha L., etc. 
Fructele de G. Oxyacantha L. sunt înti’ebuinţate 
în unele părţi spre a face prin fermentaţiune 
un liquer alcoolic; iar din causă că sunt adstrin- 
gente ar pute fi întrebuinţate spre a combate 
diareele uşoare. • [Z. C. P.]

Crater, orificiul în formă de pălnie, prin care 
ie.s materiile amncate de vulcan. Posiţia sa, în 
general, este centrală. Materiile cari îl compun 
sunt lavele şi alte sfărmătiui de roce. Forma
ţiunea sa se datoresce unor ridicări de păraent, 
produse sub acţiunea unei împingeri verticale, 
lucrând asupra imui singur pimct. (C. de ridicare.)

Crătinţa, v. Cătrinţa.
Cravată, legătur'ă de gât făcută din stofă sau 

din înătasă, îirodată sau legată într’o fundă.
Creangă, loan, scriitor rom., n. 1 Mart. 1837 

îrr satul Hrmrrrle.şti, Rom., j. Neamţu, din părinţi 
ţerani; după ce- înveţâ să cetească, să scrie şi 
să cânte drn psaltichie, pe la dascălii din satul 
sou, din Broşteni şi din Tîrgul Neamţului, începu 
să se pregătească pentm preoţie mai ântâiu la 
caticbetirl din Fălticeni şi apoi (1855—1859) la 
seminarul Socola din Iaşi. Servesce apoi ca diacon 
la deosebite biserici din Iaşi, şi după absolvirea 
şcoalei rrormale VasUe Lirpu ajunge şi institutor 
la şcoala din Sărărie (Iaşi). Dar fiind surprins de 
protopop împirşcând cioare de pe cmcea bisericii, 
şi mai târziu purtând pălărie ca preoţii din Buco
vina şi Trs., prinresce mai multe pedepse, cari 
îl disgustă de diaconie şi îl îndeamnă să se facă 
iarăşi laic. Remâne institutor, cu excepţia unei 
scurte suspendări din carrsa »răspopirii«, până 
la moarte, 31 Dec. 1889. A murit drntr’im atac 
de epilepsie, boală de care suferea de mai mrrltă 
vreme. începe să scrie de pe la 1876 pentru 
»Coirvorbiri literare», unde i-s’a recimoscut ta
lentul chiar dela început, şi unde şi-a publicat 
mai toate scrierile. Aceste sunt poveştile: Soacra 
cu trei nurori. Capra cu trei iezi, Dănilă Pre- 
]»eleac, Pimgnţa cu doi bani. Fata babei şi fata 
moşneagului. Povestea porcului. Povestea lui Stan 
Păţitul, Ivan Turbinca, Povestea unui om leneş. 
Povestea liri Harap Alb, apoi Amintiri din co
pilărie, anecdotele: Moş Nichifor Coţcanrl, loan 
Roată şi Unirea, loan Roată şi Vodă Cuza, Cinci 
pani. Popa Dutffi. In colaboraţie cu alţi institutori 
a pubHcat şi câteva scrieri didactice: Noua me
todă de scriere şi cetire, Inveţătorul copiilor 
(carie de cetire), Geografia şi Harta judeţului 
Iaşi, etc. C. poate fi socotit ca cel mai mare 
prosator român, în ori ce cas, ca cel mai adârrc 
cunoscetor al limbii adeverat românesci, în acelaşi 
timp ca cel mai curat şi mai nealterat tip al 
ţeranului român, vesel, hazliu, satiric şi meşter 
la vorbă, ajuns la cirnoscinţa de carie şi înzes- 
ti'at cir sentimentul ariei. Poveştile sale, şi cu 
deosebire Harap Alb, sirnt adevărate mărgăritare, 
atât din punct de vedere literar cât şi folcloristic, 
deoarece deşi sunt întocmite şi concentrate şi 
nu în detestabila stare în care se găsesc cule
gerile de poesii şi poveşti populare cu pretenţii 
sciinţifice din ultimele timpuri, sunt totuşi opera 
unui adeverat ţeran româir şi îrr acelaşi timp a 
unui mare artist. Producerile sale proprii: Amin
tiri din copilărie şi mai ales Moş Nichifor Coţcartrl

sunt bucăţi neperitoaje tocmai prin reflectarea 
notelor caracteristice ale neamului nostru. In ce 
privesce limba, C. e cel mai însemnat scriitor 
român. Ediţii; I la Şaraga, Iaşi; H la CarolMiiller, 
Bucuresci, de o mică valoare, fiind-că îngrijitorul 
ei a schimbat cuvintele ce nu le înţelegea. (Cf. 
»Conv. Ht.«, XXin, p. 981.; «Familia», XXXH, 
p. 277.)

Creanţa, drept în contra unei persoane; cre
ditorul are facultatea de a cere ca debitorul sa 
dea un lucru, să facă un fapt oarecare sau să se 
abţie de a face. C.-le sunt: chirografare, hipote- 
care sau privilegiate (v. ac.) Codul civil dă cre
ditorilor facultatea de a pune în lucrare drepturile 
şi acţiunile debitorilor lor, în numele acestora, 
şi de a cere revocaţiunea actelor făcute de ei 
în frauda dr-epturilor lor. Aceasta este consequenţa 
principiului, după car-e cine se obligă consacră 
tot patrimoniul seu la achitarea datoriei sale, atât 
patrimoniul present cât şi cel viitor.

Creasta, în zoologie numirea unei excrescenţe 
pieloase, colorată variat, ce se vede pe capul co
coşilor veritabili.

Creasta-cocoşului, numirea vulgară a plantelor 
Leonurus Cardiaca L. şi Celosia cristata L. (v, ac.)

Creaţianism, (lat.) teoria metafisică, psicho- 
logică şi dogmatică, care faţă cu traducianismul 
(v. ac.) şi cu generaţianismul (v. ac.) învaţă re
lativ la om, că numai trupul este din concep- 
ţiunea fisică a părinţilor, iar sufletul se crează 
direct de cătră Dcjeu şi se împreună cu trupul 
atunci când în pântecele mamei acela este deajuns 
desvoltat pentru ca să-l poată primi. Ca teorie a 
fost formulat de cătră Lactanţiu şi a fost totdeuna 
vederea constantă a bisericei grecesci. Dintre 
şcolastici cei mai mulţi au împărtăşit această 
vedere. C. este profesat şi de cătră biserica re
formată. [PI.]

Creatina, substanţă cu compos. C4 H8 Na O*, 
care se găsesce în carnea animalelor vertebrate 
şi se poate extrage, tratând carnea cu apă rece. 
Corp cristalisat, gr'eu solubil în apă, insolubil în 
alcool şi în eter. Cu aci(}i dă săruri.

Creatinina, substanţă cu composiţia C4H7 Ns O; 
se face din creatina încălzită cu acicji minerali. 
Ea nu se găsesce în car-ne, se găsesce însă în 
urina omului, în cantitate de 0-6 gr. până la l-3 gr. 
în 24 oare. Corp cristalisat, solubil în apă şi în 
alcool. Cu aci(]i dă săruri.

Creaţiunea, facerea lumii. Religiunea creştină 
învaţă, că lumea a fost creată de Dumnezeu din 
nimica. Originea şi-o are lumea dela Dum
nezeu, care a creat materia primă şi legile, sub 
acţiunea cărora s’a format lumea până ce a ajuns 
la perfecţiunea ei actuală. Formarea lumii 
se explică în mai multe feluri. După Laplace 
(sistemul fi sic), pământul la început a fost o 
nebulosă în stare gazoasă, care în urma recelei 
continue s’a condensat şi după secoli nenumeraţi 
a ajuns în starea fluidă incandescentă, volumul 
i-s’a micşorat şi, ca ori care fluid, prin rota- 
ţiune a căpătat formă sferică, şi recindu-se 
mereu s’a format în jurul lui o scoarţă tare. 
Sistemul chimic susţine, că la început un lichid 
ţinea în stare de soluţmne toate elementele sub
stanţelor minerale, cari în urma presiunei şi a 
combinaţiunilor cliimice au devenit solide. Am
bele sisteme cu contraZic Scripturei, după care 
la început era chaos. Acesta a fost periodul
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dintre crearea materiei prime până la începerea 
celor şese 4ile ale creaţiunii, în cari s’au făcut 
pe rând lumina, firmamentul, despăi’ţirea apoi 
de uscat, soarele, luna şi stelele; animalele în- 
notătoare şi paserile; animalele de pe uscat şi 
în urmă omul. Aceasta este ordinea C.-ii, care 
este ordinea cronologică şi consună pe deplin cu 
descoperirile sciinţei moderne. [Dr. I. Radu.]

Crfeche, o instituţiune, în care se păstr-ează şi 
se îngrijesc, în timpul ^ilei, copii mici până la 
vrrsta de doi ani, ale căror mame lucrează în 
afară de casa lor în o fabrică. C. se instalează 
cu deosebire în centre indirstriale şi în apropiere 
de fabrici. Copilirl e adrrs dinrineaţa, când mama 
merge la lucrar, şi e luat seara, când ea părăsesce 
fabrica. Mama, al cărei copil e sugar, vine în 
timpul 4ileii când e repaus la lucru, şi îşi alăp
tează copilul, de altfel e hrănit cu lapte, iar copii 
mai mari şi cu supă, bulion, păpară, etc. C. sunt 
opere de binefacere şi sCmt rntreţimrte sarr sub
venţionate de stat, comrmă, fabrici şi persoane 
caritabile. In rmele C. se percepe o taxă mică, 
altele sunt gratuite. C., ca să dee resultate bime, 
trebue să funcţioneze în condiţiimi igienice din 
toate pimctele de vedere: a edificiului, a instala- 
ţiimii, a curăţeniei, a hrăuirei şi a supraveghierei 
maladielor infecţioase. Un medic trebrre să le visi- 
teze (jilnic. Cea ântâi C. a fost înfiinţată de Fi iţii in 
Marbeau la 1844, acum există în toate ţerile, 
chiar în China. In Bircuresci s’a format o socie
tate pentru a înfiinţa C. [V. Irner-wol.j

Creclunescu, George, protopop rom., n. 1837 
în Sat-Chinez (Banat); ca profesor de limba rom. 
la gimn. din Tinrişoara a iniţiat (cu apelul dela 
4 Aug. 1866) înfiinţarea »Alirmneului român« din 
Timişoara. 1870 ales referent şcolar al consist, 
aradan, iar 1873 protopresbiter al tractirlui Belinţ, 
unde a lucrat mult pentru înfiinţarea şi înaintarea 
corurilor de plugari, -j* 25 Dec. 1894.

Crecy-en-Ponthieu, oraş în Francia, depai't. 
Somme, 1359 loc. (1891), renumit prin învin
gerea Englezilor sub Eduard III asupra Fran
cezilor sub FiUp VI (26 Aug 1346), în urma 
căreia Calais fir luat de Englezi.

Credâ, G. Sigm. Fr., medic german, ginecolog 
celebru, n. 1819 în Berlin; 1852 fîr numit di
rector al şcoalei pentru moaşe în Berlin, 1856 
prof. de obstetrică în Lipsea, f 1892. Opere; 
sKlinische Vor-trâge uber Gebuiishilfe«, (2 voL); 
»Die Verhiitung der Augenentziindimg der Neu- 
geborenen«, (1884); »Gesimde und kranke Woch- 
neiinnen«, (1886).

Credentia, (Credentiales UtteraeJ, (lat.) cre- 
denţional, creditivă, scrisoare de acreditare dată 
de autoritatea supremă unui supus al serr pentru 
legitimare şi sigirranţă; s. e. C. imui agent di
plomatic.

Credeu, mărturisirea credinţei, simbolul de cre
dinţă al creştinilor, în înţeles mai larg manife
starea principiilor, ori a convingere! religioase, 
politice, etc. v. Simbolul credinţei.

Credinţa, termin prin care cineva îşi arată 
pariea de adever ce o are în sufletul seu, inde
pendent de ori ce probă, ce se poate aduce pentru 
sarr contra lui. Acest fel de adever, care for
mează conţinutul credinţei, are numai o valoare 
individuală, chiar dacă el îrr sine poate ave şi 
o valoare generală. De aceea credinţa variază dela 
individ la individ. Sunt însă şi acte de credinţă.

cari sunt împărtăşite de o mare mulţime de in- 
di\i(ji; în acest cas C. e compirsă dintr’un com
plex de simţiri şi gândiri comune tutirror acelor 
indivieji, şi e sinonim acu religiune, lege. In această 
din urmă accepţiune are şi înţelesul special al 
imui tot de afirmări proprii unei religiuni, — de 
dogmă (v. ac.) [Dragomirescu.]

Credit, încrederea ce au oamenii între dînşii 
şi pe temeiul căreia imirl poate da altuia mărfuri 
sau bani, pe simpla îndatorire, că va plăti costul 
lor într’un termen convenit. (P. S. Aureliau). 
Cel ce are încredere în promishuiea făcută, se 
nirmesce creditor, iar cel ce se împrarnută de
bitor; ceea ce datoresce uniri este datoria, iar 
ceea ce o să aibă de luat celalalt, poarfă numele 
de creanţă. Titluri de C. sunt înscrisuri, prin 
cari se constată daraveri de împrumut de bani 
sau de lucruri evaluate în bani. (Princiiralele 
sunt: biletul la or’din, şi la purtător, trata, titluri 
de rentă, acţiuni, obligaţiuni, scrisuri fonCiare, 
cecul, warantele, etc. v. ac.) Foloasele C.-lui 
sunt: că împiedecă sterilitatea capitalurilor exis
tente şi face posibilă întrebuinţarea lor, prin ce 
favorisează economia şi spiritul de întreprinderc 
şi realisează solidaritatea mimcii şi a capitalului.

Formele C.-lui — după destinaţiune — sunt 
C. public, cel ce se face statului de cătr'ii parti
culari, sau C. privat, ce şi-l fac particularii între 
sine ori li-se face lor de cătră stabilimentele de 
credit. El se împarfe în C. personal, când se 
face unei persoane numai pe temeiul încredere!, 
fără altă garanţie, şi în C. real, când se acordă 
pe temeiul imor garanţii asupra averii debito
rului. Când această garanţie este un'imobil, C. 
se numesce hipotecar. Se mai deosebesce: G. 
imobiliar sau fonciar (identic cu C. hipotecar), 
care se acordă unui proprietar, servind ca ga
ranţie o moşie sau casă, şi G. mobiliar, când se 
întemeiază pe un înscris, jre probitatea şi sol
vabilitatea împnunutatului. El se subîrnparfe în 
G. comercial, când se raportează mai ales la 
afaceri comerciale, G. industrial, când privesce 
transacţiuni ale industriei manufactoare, şi G. 
agricol, când face operaţiuni privitoare la ex
ploatarea moşiilor. Acesta se deosebesce de C. 
fonciar prin aceea, că se acordă întreprinijetornlui 
de cultură (proprietar ori arendator1), iar C. fonciar 
nimrai proprietarului. (V. şi mai jos).

Gredit în contabilitate se numesce partea 
dela dreapta a unui Cont (v. ac.) A credita un 
cont însemnează a trece în cont o transacţiune 
pe partea creditului.

Gredit mobiliar şi Institute de credit, v. Banca.
Creditul agricol. Agricultura, ca şi industria 

şi comerciul, avend nevoie de C., diferite feluri 
de instituţiuni au fost create în acest scop. Dintre 
aceste au dat resultate mai bune cele basate pe 
cooperaţiune. Mutualitatea atât de bine organi- 
satăde Schulze-Delitzsch în Germania, între micii 
comercianţi, micii întrejrrinrjetori şi între lucră
tori, graţie băncilor populare de el înfiinţate, a 
fost aplicată, cu mici modificări, în acea ţeară, 
între micii jiroprietari şi micii cultivători de 
cătră Reiffeisen. Aceste din urmă bănci au adus 
servicii considerabile populaţimiilor agiicole şi 
după ce s’au înmulţit în Germania, ele au fost 
introduse în Italia, în Austria, în Ungaria. în 
Francia, etc. In România legea din 8 Iunie 
1881 a înfiinţat casse de C. agr. în fiecare judeţ
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cu scopul de a procura agricultoiilor şi indu
striaşilor agricoli români sumele necesare între
prinderilor lor. In intenţhmea legiuitorilor aceste 
casse trebuia cu vremea să devină asociaţiuni 
alcătuite din membri agiâcultori numai, şi pentru 
aceasta până la completarea capitalului de cătră 
acţionari statul avansa doue treimi, iar judeţul o 
treime din capital. Aceste casse de C. agr. nu au 
dat însă roadele dorite şi piln legea din 29 Maiu 
1892 s’a înfiinţat im smgul• aşezământ pentru în
treaga ţeară cu sucursale în fiecare judeţ. Ca
pitalul acestei instituţiuni este de 20 milioane, 
versat întreg de stat. * Creditul agricoU nu face 
decât următoai'ele operaţiuni, aniune prevăzute în 
lege: 1) Impnumită cu amanete pe vitele, pro
ductele şi instrumentele agricole, cât şi pe pro
ductele şi instnimentele industriale, derivate ale 
agriculturii; 2) face avansiu’i sătenilor pentni 
cumpărarea de vite, seminţe şi instnimeute agri
cole ; 3) pidmesce în cont-curent sau în deposit 
economiile agricultorilor sau industrialilor agri
coli; face avaiLsuri aceloraşi persoane pe efecte 
juiblice naţionale sau alte valori garantate de 
statul român; împmmută locuitorilor simiele ne
cesare pentru stabilirea lor în comunele formate 
din nou pe pămenturile vândute lor în loturi de 
cătră stat. Impnunutul făcut de o persoană fie 
printr’un contract, fie prin mai multe, nu poate 
îi mai mare de o miie lei şi maximum de do
bândă, ce C. agr. poate percepe, este de 10 la 
sută. C. agr. împnunută pe termine variând dela 
3 luni la 3 ani după natura operaţiunilor. Vitele, 
seminţele şi instiuinentele agricole cimiperate cu 
bani avansaţi de C., nu pot fi înstrăinate sau 
amanetate altor persoane nici urmărite decât 
după integrala achitare a datoriei şi a dobânzilor. 
Afară de aceasta, prin derogaţie dela codul civil, 
amanetul remâne în păstrarea celui care se îm- 
pmmută şi el se consideră ca efectuat în pu
terea convenţiimii şi dela data înscrisului de îm
prumutare.

Operaţiunile C.-lui agr. au fost destul de în
semnate în anii 1895 şi 1896; în 1897 însă ele 
s’au i'estrins din causa greutăţilor, ce întimpiuă 
sătenii |)ână să li-se acorde sumele, de cari au 
nevoie. Nu poate fi îndoială că şi dobânda este 
prea mare, căci ea în general este de 12 Ia sută, 
deoarece când creanţele nu se regulează la termin, 
ele siint supuse la plata imei dobândi de în- 
târejiere de 2 laJ*Sută preste dobânda legală. Când 
spiritul de asociaţiime se va întinde şi la sate, 
atunci se vor înfiinţa prin firea lucinrilor ade
văratele casse de credit agricol, cari produc re- 
sultate uimitoare în diferitele ţări.

Operaţiuni de C. agr. mai face, deşi uu ex
clusiv, * Banca agricolă* din Bucui’esci, înfiin
ţată prin legea din 1 Apiilie 1894 cu un capital 
do 12.212,500 lei, împărţit în 24,425 acţiuni 
ă 500 lei; ea întreprinde operaţiunile unnătoare: 
ijuprumuturi pe gagiu; avansuri pe producte; 
împnunuturi pe efecte publice şi scompt de efecte 
de comerciu. La 31 Dec. 1897 B. agr. şi-a în
cheiat bilanţul cu simia de 38.326,993 lei; fondul 
de reservă se ridică la 56,041 lei, iar profiturile 
anului 1897 au fost de 439,800 lei. Mişcarea ope- 
raţimiilor dela 1 Ian. până-la 31 Dec. 1897 a fost 
următoarea; împnmmturi pe gagiu 6.718,792 lei, 
avansuri pe producte 28.065,109 lei, avan.suri pe 
efecte publice 199,730 lei, scompt 18.297,473 lei,

cassa a presentat la întrări 102.884,068 lei, iar 
la ieşiri 102.440,550 lei.

Creditul fonciar, C. acordat unui proprietar de 
imobile, sei’vind acestea ca garanţie pentru suma 
împrumutată. Prima încercam de a înfiinţa sta
bilimente de Cr. f. se făcu în Silesia (1769), la 
propunerea comerciantului Biiring din Berlin, ]ie 
basa asociaţiunii proprietaiilor, cari cu moşiile 
lor garantau solidar obligaţiunile (»Pfandbriefe«, 
V. Scrisuri fonciare), ce se emiteau pentru îm- 
pramutuiile contractate de fiecare asociat. In 
E o mâni a s’a fundat pentm primaoară în Mol
dova, de cătră o societate de capitalişti străini, 
im institut de Cr. f. sub denumirea »Banca Mol
dovei», care făcea şi alte operaţiuni şi ale cărei 
privilegii au fost întărite la 7 Maiu 1856. Această 
întreprindere însă nu a reuşit. De abia după 
20 ani, din iniţiativa unor proprietari fruntaşi, s’a 
votat şi promulgat la 17 Apr. 1873 o lege pentru 
înfiinţarea unui institut de credit fonciar, basat 
pe principiul asociaţiunii proprietarilor împm- 
mutaţi şi a sohdarităţii lor pentru împrumutuiile 
acordate. După promulgarea legii şi a statutelor 
s’a instituit im comitet, la al cănii apel s’au 
înscris 136 proprietari cu cereri de împrumu
tare pentm 5.913,372 lei şi cu proprietăţi în 
valoare de 26.146,425 lei. Astfel s’a creat la 
13 Iun. 1893 »Prima societate de credit fonciar 
român din Bucui’esci».

* Creditul fonciar* (rural) are un consiliu 
compus din 8 membri, un preşedinte, un vice
preşedinte, un director şi un subdirector, iar gu
vernul numesce un comisar pe lângă societate. 
Ultimul bilanţ dela 31 Dec. 1897 s’a încheiat cu 
suma de 331.606,715 lei efecte şi 242.112,993 lei 
numerar. Valoarea totală a împrumuturilor rea- 
lisate dela înfiinţare şi până la 1 Ian. 1898 se 
ridică la 321.043,700 lei. Datoria proprietarilor 
a atins suma de 228.816,940 lei. Valoarea scri
surilor fonciare rurale în ciiculăţiune este de 
228.194,906 lei. Capitalul social se ridică la 
suma de 4.906,500 lei, iar fondul de reservă la 
4.060.500 lei. Scrisurile fonciare rurale dau o 
dobândă de 5%.

Creditul fonciar urhan^m Bucuresci, so
cietate formată de cătră proprietari de imobile 
urbane, şi înfiinţată la 1875, de asemenea se 
ocupă cu operaţiuni de credit fonciar. Capitalul 
social este de 2.666,660 lei şi fondul do reservă la 
1 Ian. 1898 era de 2.355,390 lei. Bilanţul dela 31 
Dec. 1897 s’a încheiat cu suma de 128.962,928 lei. 
Datoria împrumutaţilor la aceasta din urmă dată 
era de 118.383,529 lei şi scrisurile fonciare ur
bane aflate în circulaţiune representau o valoare 
de 119.527,200 lei. Dobânda, ce societatea acordă 
la scrisurile sale, este de 5°/o-

C. fonc. ui’b. din I aşi s’a constituit la 1881 şi a 
emis scrisuri fonciare în valoare de ca. 20 mii. lei.

Gredner, Hermann, geolog germ., n. 1841 în 
Gotha, 1864—68 întreprinse călătorii prin re
giunile est. şi centrale ale Americei de nord în 
scopul studiilor sale geologice; 1870 prof. în 
Lipsea, dela 1871 director al institutului geologic 
saxon. Ser.: «Elemente der Geologie», (7 ed. 1891) 
şi numeroase lucrări asupra rapoartelor geol. din 
Germania şi America de nord, cum şi asupra 
chestiunii glaciale.

Cree, (pron. Cri; Nebigav), ramură din se
minţia indiană Algonkin; locuiesce în Dominion
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of Canada, la vest şi sud dela Baia Hudson; se 
ocupă parte cu agricultura, parte cu venatul.

Creek, (pron. Cric; Maskoki), seminţie indiană 
nord-americană, dela 1838 colonisată în teritorul 
indian, pe partea stângă a rîului Canadian; nu- 
meră 14,000 capete şi se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor.

Creer, (v. adnexa) organul, recte complexul de 
organe, cari represintă sediul conducetor al multi
plicităţii funcţiimilor vitale şi intelectuale. Propriu 
(Jis C. e compus din trei organe sau regiuni deo
sebite: C. mare sau enceMul, cerebelul sau C. 
mic şi mMuva prelungită sau bulbul rahidian. 
Fiecare regiime are o topografie specială, com
plexă, compusă la rândul ei dintr’o serie de alte 
regiuni, în paite bine limitate de anatomişti, dai1 
ale căror funcţiuni fisiologia de abia începe să le 
cimoască. întreg C. e înveluit de 3 membrane, 
numite meninge (Dura mater, arachnoidea şi pia 
mater) şi ocupa cutia osoasă formată de craniu; 
printre aceste membrane plutesce lichidul numit 
cefalo-rabidian, care joacă un rol important din 
pimctul de vedere al circulaţiei cerebrale. Ca 
structură C. se poate împărţi în doue regiuni: 
scoarţa cerebrală şi basa C.-lui. Prima regiune 
e constituită dintr’o substanţă numită cenuşie, 
iar cea de a doua, regiunea cea mai profundă, 
din substanţa numită albă.. In meduva spinării 
această disposiţie e inversă: substanţa albă ocupă 
periferia. Scoai'ţa cerebrală se compune din pimct 
de vedere histologic dinti,’im muner însemnat 
de zone, cuprincjend celule nervoase în mare 
muner, de construcţii din cele mai diferite şi 
mai complicate. Presenţa marelui numer de ce
lule nervoase dovedesce rolul important al acestei 
regiimi din punctul de vedere fimcţional; din 
scoarţa cerebrală pleacă toate fibrele nervoase, 
ce rîuresc întregul nostm organism ducend exci
taţiile actelor «voluntai'e, ideaţiei, etc. şi tot aici 
se termină firele neiToase ce aduc impresiile din 
lumea exterioară, sensaţiile transmise de simţuri. 
E lesne deci de priceput importanţa scoarţei ce
rebrale, care a atins maximul ei de desvoltare 
la om. De când Fritsch şi Hitzig în 1870 desco
periră pe suprafaţa scoarţei cerebrale anumite 
regiuni excitabile prin electricitate, aşa numitele 
centre corticale motore şi sensoriale, 
s’a înmulţit înrt’un numer considerabil topo
grafia fiecărui centra, fixându-se mai precis şi 
mai în legătură cu fenomenele corelative funcţio
nale. Feirier şi Munk sunt de citat în ceea ce 
privesce centrele sensoriale corticale, preciun 
Fritsch şi Hitzig pentru cele motore. De câţiva 
ani Flechsig a introdus în dinamica cerebrală o 
nouă concepţie şi deci o nouă nomenclatură; el 
admite în plus existenţa unor centre de asociaţie. 
Suprafaţa externă a scoarţei cerebrale e ondu
lată de creţuri şi curbe, caii poartă numele de 
circumvoluţiuni cerebrale; maximul de desvol
tare al acestor circumvoluţiuni îl presintă C.-ul 
omului (v. mai jos). C. e compus din doue h em i s- 
f e r e bine distincte, mai mult sau mai puţin si
metrice, legate înti’e ele prin regiimi şi cordoane 
nervoase bine delimitate topograficesce. Meyneii 
celdintâiu a presentat o schemă generală, de atunci 
clasică, a tuturor acestor conexiimi din variata 
şi delicata topografie cerebrală. După cum hemis- 
ferele cerebrale sunt sediul fimcţiimilor intelec
tuale, fiecare regiime, începend dela ganglioni dela

basă până la meduva prelungită, presidă la i-ândul 
ei la îndeplinirea unor anumite funcţiuni, aşa 
cerebelul e sediul coordinării mişcărilor corpului, 
meduva prelungită a centrelor reflexe şi a cen- 
tralui respirator, etc. Integritatea hemisferelor 
cerebrale implică integritatea inteligenţei (Flou- 
rens, Goltz); ablaţiunea totală a hemisferelor 
aduce distrugerea actelor consciente şi voliţionale. 
Aşa o broască fără hemisfere poate îrmota, când 
e aruncată în apă, sări când e aţiţată; mişcă
rile consciente sunt dispărute, cu toate aceste 
mişcări complicate sunt executate, ca înnotatul, 
mersul, excitaţia venind numai din afară, (Longet, 
Flourens, Lussana, Yulpian). Greutateaencefaluliii 
e de o importanţă capitală, o strinsă legătură exi
stând între inteligenţă şi greutatea lui; e de citat 
această legătură şi pentra volum. Greutatea ab s o - 
Iută a creeralui nu poate deloc a servi apreţierii 
inteligiiiţei; Aristotel a observat aceasta de mult 
şi cercetările contimporane au adeverit aseiţiimea 
lui. E vorba de o greutate relativă; greutatea 
corpului şi talia individului fiind de ţinut în samă 
în piimul rând. în aceste condiţii greutatea re
lativă cea mai mare o presintă C.-m omului; în 
termin mediu ea este dată de autori ca fiind 
egală cu 1358 gr. pentra bărbaţi (encefalul) şi 
cu 1220 gi’. la femei (Bischoff). Dăm aci pentra 
a pute seiTÎ drept comparaţie şi câteva cifre 
aretând greutatea encefalică a câtorva capete 
ilusti'e: Cuvier a avut 2231 gr., SchiUer 1785 gr., 
Tourguenef 2012 gr., Gaus, matematicianul ce
lebra 1492 gr., Byron 2238 gr., etc. (Cf. D. 
Ferrier, Le cerveau, trad. din englezesce; Fran- 
cois Franck şi Pitres, articolul Cerveau, din Dict. 
des Sciences. Med. (Dechambre); Ch. Bastian, 
Le cerveau, organe de la pensee, 2 voi.; Fi'an- 
Qois Franck, Les fonctions motrices du cerveau; 
Juies Soury, Les fonctions du cerveau, 2 ed 92. 
Aidicolele magistrale ale lui Juies Soury din 
Diction. de Physiologie al lui Ch. Pichet, precum 
şi acele ale lui Manouvrier şi Charles Pichet 
referitoare la C. din aceeaşi publicaţie, [articolid 
cerveau] voi. LI fasc. 2 şi 3, voi. EI fasc. I, 
pag. 547 până la sfîi-şit, 1—57).

Greerul mic sau Cerebelul e organul coordo- 
naţiunei mişcărilor corpului; legăturile lui cu 
massele ganglionare centrale îl fac mai apt, 
crede Landois, pentra îndeplinirea acestei func
ţiuni. Flourens, prin experienţele lui, remase 
celebre, asupra extirpaţiunilor C.-lui mic la po- 
rambei, a demonstrat, că în el residă proprie
tatea coordonării mişcărilor voluntare. Schiff crede, 
că cerebelid nu prin el însuşi şi nu el presidă 
la coordonarea mişcărilor corpului, ci e im fel 
de organ care alimentează toate acţiimile muscu
lare. Lussana şi Morganti îl consideră chiar ca 
sediul simţului muscular. Luciani, imul din-aii- 
toiii cari au studiat mai îndelimg şi mai de aproape 
C. mic, conchide că «cerebelul gradează foiţa 
mişcărilor volimtare, măresce energia musculară 
în timpul repausului, accelerează ritmul incita
ţiilor motrice şi fusionează diferitele excitaţiiini 
astfel ca să dea loc la o excitare continuă* (Lan
dois). Un fapt e incontestabil şi anume, că 
mişcările coordonate, mai ales volimtare, sunt 
sub dependinţa C.-lui mic. Gali, cunoscutul fre- 
nologist, localisa aici «dragostea fisică«; nici un 
fapt sciinţific nu vine în sprijinul concepţiei fre- 
nologistice a lui Gali. (Cf. Courmont, Le cerv'elet
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et vses fonctions, 1 voi. 8°, 1891, Alean.; StiUing
B. , Neue Untersuchungen iiber den Bau des 
kleinen Qehims des Menschen, 1878, (un atlas de 
36 tabule însotesce lucrarea;^Luciani, Funzioni 
del cerveUetto e del cervello; A. Thbmas, Le cer- 
velet. Etude anatomique, clinique etphysiologique, 
1897. Steinheil, Paris.)

Gircumvoluţiunile cerebrale. E o legătiu'ă 
strinsă între desvoltarea intelectuală şi presenţa 
urnii numer mai mare de Circ. cerebrale; se pare 
că aceste cute oferă avantagiul existenţei unei 
mai mari cantităţi de substanţă nervoasă într’o 
anumită regiune. După Duret influenţele fisice 
ar fi căuşele provocătoai'e ale circumvoluţiunilor, 
ca între altele de pildă resistenţa craniului. La 
vertebratele inferioare hemisferele sunt netede, 
ca s. e. la paseri, pesci, broasce, etc.; cânele 
presintă deja ceva mai multe. Elefantul are un
C. acoperit de foarte multe circumvoluţiuni. TJrrii
autori air observat acest aspect al scoarţei cere
brale chiar la unele insecte, deci la inveriebrate, 
remarcabile însă prin desvoltarea instinctului lor. 
Din contră în caşuri excepţionale animale f o arie 
neinteligente au hemesferele cerebrale mai mult 
sau mai pirţin circirmvoluţionate, ca s. e. boul. 
(Landois). Aceste caşuri ce se întâlnesc uneori 
şi la oameni de o inteligenţă deosebită sunt însă 
rari; creerii oamenilor remarcabili observaţi şi 
studiaţi până acum, într’im mod general au întrat 
în regulă admisă. Bine înţeles această desvol- 
tare e în rapori cu activitatea funcţională a in- 
dividuhri trăind, rapori mai mult sau mai puţin 
stabilit; aşa Gambeta, cunoscutul om de stat 
francez, avea circumvoluţiunea frontală stângă 
foarte desvoltată în rapori cu circumvoluţiunile 
celorlalte regiuni, acea regiune fiind sediul loca- 
lisat al limbagiului articulat. Dela 1861 de când 
P. Broca a localisat în piciorul celei de a treia 
circuvoluţiune frontală stângă facultatea linrba- 
giului ariiculat, doctrina localisărilor cerebrale, cu 
toată oposiţia ideilor vremurilor şi spiritului doc
trinar, a avut un mers triumfal; o serie din circum- 
voluţiimile cerebrale îşi au topografia şi func
ţiunea tot aşa de bine definite ca şi circumvo
luţiunea lui Broca. (Cf. Ch. Pichet, Struct. des 
circirmvol. cerebr. four. d’Anat, et physioL, 1878; 
Franşois Franck, Fonctions motrices du cerveau; 
Luciani et Tambrrrini, Centri psico-mot., 1878; 
Lugaro E., Sirlia genesi delle circonvolrrzioni ce
rebrali e cerebelftuia. Riv. di patol. nerv. e ment., 
1897, 97.) [Vaschide.]

Creioane, nisce firicele formate din pulbere de 
grafit amestecat cu lut şi cu apă, puse în formă, 
uscate, încălzite în cuptoare şi aşezate în îm
brăcăminte de lemn de Jimiperas virginiana sau 
de Cedrela odorata. C. cu mină colorată se fac 
din diferite substanţe colorante. C. de cerneală 
mai conţin pe lângă grafit şi hrt, colori de ani
lină, cari se fixează pe hârtie prin udare. Primele 
C. s’au fabricat în Anglia la 1664 din grafit 
curat ferestrăit, la 1726 în Stein lângă Niirnberg. 
Conte şi Hardtmirth în Viena inventară la 1795 
prelucrarea prrlberei de grafit. Centre de fabrica- 
ţiime; Niiinberg (Faber), Francia (Paris) şi Viena 
(Hardtmuth).

Creizenach, 1) G., Mih., savant ovi-eu, n. 1789 
în Mainz. Ca rabin şi prof. s’a nisuit a propaga 
idei moderne şi a purtat o grea lirptă literară 
contra ovreinrei veche-ortodoxe. t 1B42. Scrierea

sa principală e: »Schulchan Aruch oder encyclo- 
paedische Darstellung des Mosaischen Gesetzes», 
(4 voi., 1833—40).

2) C'., Wilh. Mih. A., istoric german, n. 1851 
în Franefurt 1/M; 1875 docent privat în Lipsea, 
dela 1883 prof. în Cracovia. Lucrările sale sunt 
de domeniul istoriei teatrului: »Buhnengeschichte 
des Goetheschen Faust«, (1881), »Die Schauspiele 
der engl. Kom6dianten«, (1889).

Crema, (franc. Creme), caimac, smântână, sau 
mâncări de aspectul smântânei, gătite din lapte, 
oue, vin, etc. C. se mai numesc şi hcherurile 
fine, incolore şi foarte dulci. Figurat; ce e mai 
brm, mai ales.

Crema —, v. şi Chrema.
Cremaţiune, v. arderea mor-ţilor.
Crematoriu, cuptorul în care se ard morţii, el 

este obicinuit încungiurat de im templu în care 
se săvîr’şesce cerenronia funebră cu respectul 
datorit remăşiţelor omenesci. Cuptorul însuşi, 
destinat a reduce corpul în cenuşe, fără dos- 
voltare de odoaru, de fum, fără pericol pentru 
igiena publică, este construit după principiul 
cuptoarelor metalurgice şi al cuptoarelor de ars 
porţelan, în care atmosfera se rncălcjesce la cel 
puţin 1200° C. C.-le cele mai întrebuinţate sunt 
cele din Milan şi din câteva alte oraşe itaUane, 
din Paris şi din Gotha. (v. ari. Arderea morţilor.)

Cremene, (silex flintj, varietate de calcedon, 
galbenă, roşietică până bnmă închisă, formează 
noduri şi plăci sau intercalaţiuni în calcar'ele 
cretacice dirr nordul Europei, din Carpaţi, etc. 
C. conţine în general ceva calcar şi resturi de 
diatome. C. se întrebuinţa în sticlărie, pentru 
pusei, etc. Astăzi nu mai are nici un rol.

Cremenea, canal al Drmării vapoarelor în Rom., 
j. Brăila; se desparte de aceasta îrr j. Ialomiţa, 
trece în j. Brăila pe p arie a stângă a Dunării 
vapoarelor, imindir-se cir canalul Munuşoaia la 
hotanrl de nor-d al corn. Beriescii de sirs, de unde 
se desparie iarăşi de Dunărea vapoarelor, dar 
apucă pe partea dr’eaptă, unindu-se cu canalul 
Pasca; continuând tot pe paiiea dreaptă, aproape 
de hotarul corn. Viziru, se imesce iarăşi cu Du
nărea vapoarelor; acest canal formează cu Du
nărea vapoarelor ostrovul C., limg de 14 km.

Cremer, 1) G., lacobus Jan, novelist olandez, 
n. 1827 în Arnheim şi •)* 1880 în Haag. A scris; 
»Betuwische Novellen* (novele dela ţeară, 1856), 
câteva romane mai mari şi piese dramatice. 2) 
G., Ghristoph los., jurualist şi politic german, 
n. 1840 în Bonn. La începirt a fo.st junralist 
ultramontan; ca redactor al «Germaniei» a cer
cetat 1874 armata Carliştilor în Spania. 1875 de
putat prusian, ca membru al centrului; dela 1882 
conservator. A scris; Aus dem Karlistenlager, 
1895; Eru'opa, Rirs.sland u. die orient. Frage, 1876.

Cremieux, Isaac Adolphe, (pron. Cremio), 
advocat şi politic franc., de origine ovreu, n. 1796, 
j* 1880 Febr. 10. Cimoscut mai ântâi ca aperator 
al Saint-Simoniştilor, 1842 depirtat, 1848 membru 
al guveruului provisor şi ministru de justiţie, sus
ţine pe Ludovic Napoleon contra lui Cavaignac. Sub 
imperiu liniscit, 1869 ales deputat în Paris. In 
1870 membru al guvernului apei’ării naţionale 
şi ministru de justiţie, primul seu act; încetăţe- 
nirea Ovreilor din Algeria. Devotat lui Garnbetta, 
se retrage în 10 Febr. 1871. Fondatorul vestitei 
«AUiance Israehte universeUe». [I. S. F.]
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Cremometru de Ghevalier, un tub gradat de stiolă 
în care se pune laptele să stea Uniştit pentm 
a se alege smântână din el şi pentm a se pute 
determina untul. C. nu este exact şi resultatele 
date de el trebuesc luate cu mare precauţiune, 
fiind-că urcarea globulelor de unt în sus depinde 
de multe cii'cumstanţe, linişte, căldură, etc.

Cremona, pmv. ital. în Lombardia, 1778 km8., 
cu 324,204 loc. (1890). Capitala G., situată lângă 
Po, are 31,083 loc.; residenţă episcopească şi 
catedrală frumoasă zidită 1107—90 cu un tuni 
de 121 m. înalt, baptisteriu renumit. In antichi
tate C. era vestită pentm amfiteatrul seu, mai 
târcjiu pentm violinele de C.

Cremona, Luigi, matematic ital., n. 7 Dec. 1830 
în Pavia. A luat parte la resboiul din 1848/9 
până la eliberarea Veneţiei. A studiat sciinţele 
matematice la univ. dinPavia, iar după ce a absolvat 
a fost profesor de gimnasiu în Cremona şi Milano, 
apoi de universitate în Bologna, de technică în 
Milano şi Roma. E însemnat pentru lucrările 
sale din sfera geometriei proiective şi a staticei 
grafice. Lucrarea sa despre feţele de gradul al 
treilea a fost premiată de academia din Berlin. 
A scris o mulţime de opere.

Cremor, prescurtat din Cremor-tartari, (Piatra 
de vin) e bitartratul de potasiu. El se scoate din 
vasele în cari a stat vinul şi se găsesce sau în 
drojdii sau depus pe păreţii vasului. Servesce la 
prepararea acidului tartric (v. ac.) [V. C. B.]

Crenat, (botan.) organ, s. e. fmnză, ale cărei 
margini au dinţi rotunji sau obtuşi, separaţi piin 
scobituri ascuţite.

Crengărire, tuşinare, mod de folosire al unor 
lemne foioase, (salca, gorun, frasin, plop, eto.) a 
căror coroană şi crengi se taie la un an sau doi 
cu scopul de a produce pari de vie şi de gard 
ori nutreţ de fmnză.

Crenneville, general austriac, v. Folliot de C.
Creodonţi, familie însemnată de mamifere fosile 

din giupa terţiară, premefgetorii Plantigradelor 
carnivore. Prin genurile Cynodon, Palaeonictys 
şi Dinictj1^ stau în legătură ou hienele, cânii şi 
pisicele de acji.’

Creol, (spân. Criollo), în înţeles larg individ 
de rassă străină, născut în ţeară; în înţeles 
restrins: individ niiscut în colonii din părinţi 
europeni. Limbi creolice, limbile formate din 
amestecarea limbilor romanice, sau olandeze şi 
engleze, cu limbile popoarelor autochtone din 
America, Asia sau Africa.

Creolina, substanţă ce re.sultă din destilarea 
huilei, este un lichid bnon-negru, cu miros de 
gudron. După ultimele analise ar fi un amestec 
de gudron şi de un săpim reşinos, conţinând ca 
principiu activ cresilolul. Se întrebuinţează în 
medicină ca antiseptic. [V. C. B.]

Greosol, substanţă chimică fiuidă, ce se află 
în păcura de fag şi în deosebi în Creosot (v. ac.). 
Fierbe la 220° C.

Creosot, o substanţă cuprinsă în gudronul ob
ţinut prin destilaţiunea uscată a lemnului, din 
care se şi extrage. Din punct de vedere chimic 
este considerat ca fiind constituit din creosol şi 
o carbură de hidrogen. C. se presintă ca un lichid 
incolor, cu miros particular de fum, gust ar4etor 
şi cu reacţiune neutră. La păstrare mai înde
lungată se roşesce. Fierbe la 200° C., are densi
tatea 1'04—1'08 la 15° C. Este după provenienţă

mai mult sau mai puţin solubil în apă. O solu- 
ţiune apoasă se numesce în farmacie *Aqua 
Kreosoti*. C. se întrebuinţează ca antiseptic şi 
caustic în tratamentul dinţilor stricaţi, precum 
şi la conservarea cămurilor. El este şi toxic.

[M. P.]
Crepături şi falii (geol.). In multe rânduri 

scoai^a pămentului a fost supusă eforturilor me
canice, cari au dat nascere la crepături. De ase
menea cutremurile de pământ au efectul de a 
produce C. Când straturile de pământ sunt în
trerupte prin o C., ai cărei păreţi sunt dislocaţi, 
adecă un părete a stat în loc, iar celalalt a alu
necat în jos sau în sus, astfel că straturile de 
aceeaşi natură şi etate nu mai corespund unele 
cu altele, atunci acea C. se numesce falie. In 
mişcarea aceasta de alunecare păreţii C.-ei pot 
remâne în contact, şi atunci avem o falie în
chisă, sau lasă un spaţiu mai mult sau mai puţin 
mare, şi atunci se numesce falie deschisă.

Crepe, (crep), ţesătură uşoară, uşor încreţită, 
foarte subţire, in fir de lână sau de mătasă. C. 
alb sau colorat se folosesce pentru toalete de 
dame; C. negru se poartă în bande sau voaluri 
ca semn de doliu (zăbranic).

Crepis L., (botan.) gen de plante erbacee din 
fam. Compositelor, trib. Cichoriaceae, foarte în
rudit cu Hieracium, de care se distinge piin 
achene atenuate sau rostrate; cuprinde vr’o 130 
specii din emisfera boreală, dintre cari puţine, 
ca C. rubra L., se cultivă în grădini ca plante 
oinamentale. La noi cresc mai adese: C. rhoea- 
difolia MB., C. setosa Hali. f., C. biennis L., 
G. tectorum L., ş. a., prin semănături şi fânaţe.

[A. Pr.]
Crepiiaţiune, unul din simptomele cardinale ale 

fracturii oaselor.
Crepuscul, G. seral, (amurg), lumina ce soarele 

respândesce pe pământ după apusul lui, şi G. de 
dimineaţa sau auroră (zori) lumina ce el res
pândesce înainte de resăritul lui. C. de seară se 
termină când începem a vede stelele de a 6-a 
mărime la zehith, şi începe C. de dimineaţa când 
ele dispar. In climatele noastre C. serei se sfîr- 
şesce când soarele se află la 17° sau 18° sub 
orizon, iar C. dimineţei începe când el se află 
la o distanţă mai mică de orizon, din causă că va
porii din atmosferă, precipitaţi în timpul nopţii, 
se află la o înălţime mică. De altmintrelea aceste 
calcule siînt numai aproximative, starea aemlui 
influenţând foarte mult aceste fenomene.

Crepusculari, fluturii cari nu sbor, nici diua 
nici noaptea, ci la crepuscul. (Cf. Dr. N. Leon, 
Contribuţiuni asupra fluturilor crepusculari din 
România, Archiva societăţii sc. Ut. din Iaşi, 1892.)

Crescendo, (ital.) crescând, termin de expre- 
siime întrebuinţat în musică şi indicând o cre- 
scere în intensitatea simetului sau a unui şir de 
sunete, sau mai bine d'8 trecerea gradată dela 
piano la forte şi fortissimo. E adese înlocuit prin 
semnul ce se pune deasupra sau dedesuptul 
notelor, la cari se rapoartă. E unul din efectele 
cele mai întrebuinţate şi cele mai puternice. 
Cuvântul C. are ancă o semnificaţiune, ]-apor- 
tâudu-se la o parte însuşi a unei composiţiuni. 
ProcedeurUe compositorului constau în desvol- 
tarea unor formule armonice în posiţiuni din ce 
în ce mai sonore, în adaugerea gradată de in
strumente mai resunătoare, până isbucnesce un
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tutti în foi*tissimo. Cătră sfîrşitul seclnlni trecut 
s’a dat numele de C. la doue specii de clavire, 
construite la Berlin. [T. O.]

Crescenţia, eroina unei vechi legende germane. 
C., soţia împ. Dietrich, învinuită pe nedrept cu 
adulterin, este aruncată în Tibru; scapă însă şi 
eu ajutorul sf. Petru vindecă pe soţul ei de lepră.

Crescentius, loannes, capul unei puternice 
familii patriciane din Roma, care în seci. X s’a 
j)us în fruntea fracţiunei patriciane inimică îm- 
peraţilor germani. Membrii familiei C. au avut 
mare influenţă şi asupra papilor.

Crescenzi, Pietro, agronom ital., n. pe la 1235, 
f 1320. El a publicat o lucrare importantă asupra 
agriculturei, întitulată: Opus ruralium commo- 
domm libri XII, tipărit la A.ugsburg 1471, în 
care tratează despre starea agriculturei în anti
chitate şi până în seci. XII.

Crescere la plante. Plantele în stare de viaţă 
activă îşi măresc corpul şi-şi adaugă noui membre. 
Această C. a lor e datorită asimilărei, ce se pe
trece în protoplasmă, dacă corpul plantei e lipsit 
de membrană, sau turgescenţei (v. ac.), când el 
are o membrană. Dacă C. e egală de jur îm- 
prejuml corpului, acesta va ave forma sferică; 
iar dacă e mai mare într’o direcţie, s. e. în cea 
longitudinală, corpul va fi ca un fir lung liber 
sau unul din capete e fixat, devine o basă şi în
cetează de a crcsce, celalalt fiind un vîri de C. 
Când C. e mai mare în direcţie transversală, 
corpul plantei se turtesce, sau im membra oare
care devine lat. Se deosebesce: G. terminală, 
când nonele formaţiuni apar la vîrf şi se succed 
în şir spre basă; G. intercalară, când nouele 
formaţiuni se aşează imdeva între cele existente, 
ori elementele sufer o alungire posterioară for
mării lor; C. în grosime (toate ţeseturtle se- 
cimdare din tulpini şi rădăcini dela diverse plante); 
G. limitată şi G. ilimitată, etc. C. e funcţiime de 
timp (durată), anotimp, de variaţiime diuraă, trans- 
pi raţiune, etc. La plantele superioare se poate 
mesura cu auxanometru (v. ac.).

Grescere îd înţeles pedagogic v. Educaţiune.
Crescet, mijlocul păi-ţii superioare a capului ome

nesc. Din C. se impară perii în diferite direcţiuni.
Creslau, Curosvanciul, cancelarul şi episcopul 

Vladislaviei (Polonia). Fu unul din acei sfetnici 
ai regelui Albert, cari încercau să-l întoarcă 
dela planurile sale perfide împotriva lui Ştefan 
cel Mare (1498): de a împărţi Moldova cu re
gele Ungariei.

Cresol, parte constitirtivă a gudronuliri de căr
buni de piatră, cristale fără coloare, cu miros de 
phenol, cu care seamenă mult. Cu acidul azotic 
dă dirritro-cresol, care vine în comerciu ca coloare 
galbeiră Victoria, orange de anilină, surogat de 
safran. Trinitro C. servesce ca material explosiv 
la bombe (Cresylit).

Crestei, Cristei, Cârsteiu (Crex pratensisj, 
pasei-e băltăreaţă din fanr. Eallidelor, penele brune 
de pe spate cu mărgini galbene închise, iar cele 
din aripi sniit de coloare roşie închisă; gâtul şi 
pieptul superior cerruşirr; albă pe foaie; ciocul 
sirr-roşietic; picioarele sirrii. Lrurg. totală: 29 cnr.; 
lung. arip. 14 cm.; lung. cocjii 2 cm. Petrece prin 
bălţi stirhoase şi fenaţe băltoase, rrutrindu-se cu 
irrsecte, viermi şi serrrinţe de iarbă. [V. B.]

Creştin, cel care cr-ede îrr legea instituită de Isus 
Chri.stos; prin extensirme, im om oarecare (de

obiceiu când omul e bun şi nevinovat). Gre^tinesc, 
în conformitate cu religiunea creştină; prin ex
tensiune: drept, cum se cuvine, clar ca să fie 
pe potriva şi înţelesul ori cărui creştin.

Creştinătate, totalitatea ţerilor şi naţiunilor 
creştine. Astărji se numeră până la 300 milioane 
de creştini pe suprafaţa globului.

Creştinism, sau Christianism, religirmea cre
ştină. C. avea ca doctrine principale, pe lângă 
profunda credinţă, că IsusChristos e firii luiDcjeu, 
întrupat în om, pentru a ibăvr omenirea de pă
catul original, botezul, simbolul căinţii şi iertării, 
şi dna cea de taină, cuminecătura, simbolul unirii 
credincioşilor cu fiul Domnului. Idea nouă adusă 
de C., şi care avii puterea de a grupa câţi mai 
rirulţi oameni împrejurul purtătorilor ei, fu idea 
egalităţii tuturor în faţa Dumnezeului prea înalt, 
de unde dispreţul tuturor bunurilor lumesci şi 
tendenţa de a câştiga, prin credinţa profundă, prin 
umilitate, curăţenia sufletului şi iubirea aproa
pelui, împărăţia cerului. Această idee expusă cu 
focul celei mai adeverate convingeri şi în forma 
cea mai simplă şi mai isbitoare de Christos, veni 
ca o binefacere în sufletul lumii de pe atunci, 
sdrobită pe de o parte sub picior-ul de aramă al 
asupritorilor romani, iar pe de alta putrezită, 
enervată de satisfacţia plăcerilor, al căror farmec 
nu-1 mai simţeau. Această idee se prinse aşa de 
puternic de sufletul celor cari erau îndestiil de 
pregătiţi, că le dădură for’ţa de a învinge, ei cei 
slabi şi umiliţi, pe cei care erau semeţii puternici 
ai lumii.

Dar C. nu remase pur şi o mulţime de secte 
născură îndată. Astfel avem dintr’im început:
1) ludeo-creştinismul, care adora fiinţa lui 
Christos, dar nu-i înţelegea adânca idee, pe care 
o adusese în lume. ludeo-creştinii practicau mai 
departe mosaismul şi credeau în revenirea din 
nou a lui Christ, spre a resbuna suferinţele po
porului lui Israil. Din această direcţie a C. a 
ieşit Apocalipsul şi a doua epistolă a lui lacob.
2) C. paulinian şi elen, isvorit din înveţă- 
turile sfântului Pavel. El nu punea atât preţ pe 
practica religioasă, cât pe credinţa adâncă şi sin
ceră în Christos şi în rnvierea lui. Credinţa nu 
se capetă, ci se dă prin graţia lui DurnneZeu.
3) C. sfântului Petru care ţinea mijlocul 
între rigorismirl extern al iudeo-creştinilor şi 
între rigorismul de consciinţă al sf. Pavel, şi putu 
deveni doctrina majorităţii. Din această direcţie 
avem Faptele apostolilor şi .se puse basa 
bisericei romano-catolice. Mai puţin importante 
în privinţa direcţiei fmrdamentale .sunt sectele: 
a) Nazareenii sau Ebioniţii cari negau divi
nitatea lui Christ; b) C. ioanic, care îşi face 
apariţia în evanghelia dela loan, şi caro are 
preocupări metafisice; c) gnosticismul, sub care 
nume se cuprind o mulţime de sisteme cosmo
gonice, în cari basa o face în mod nrai mult sau 
mai puţin clar idea trinităţii Tatăl, Fiul şi Sfârrtirl 
Duch, la care se adaugă per\sonificările unor ab- 
tracţii ca: inteligenţa, prudenţa, înţelep
ciunea, forţa, etc.; d) manicheismul, care vrea 
să altoiască C. pe urmele ideii vechi persane a 
luptei dintre cele 2 principii ale binelui şi râului, 
represerrtate prin Orrnuzd şi Ahrirrran. In afară de 
aceste secte, şi pe mesrrra ce creştinismul se 
desvoaltă, se nasc o mulţime de conti'overse în 
privinţa relaţiutrii dintre Tatăl, Fiirl şi Duchul .sfânt;
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aceste controverse sunt resolvate de concilii, 
cari se compun din toţi representanţii deosebitelor 
biserici creştine, şi cari toti la un loc represintă 
biserica (ecclesia), ortodoxia catolică. Cei caii 
au alte păreri sunt consideraţi ca eretici. Astfel 
avem: arianismul, nestorianismul, eutichismul, etc. 
(v. ac.) Biserica remâne una şi nedespărţită până 
in 867, când se produce schisma între biserica 
orientului sau ortodoxă şi între a occidentului 
sau catolică. Aceste doue biserici se desvoaltă 
acum fiecare în parte, avend mişcările şi sectele 
lor proprii. Cele mai însemnate însă simt cele 
ale bisericei catolice şi caii isbucnesc cu toată 
puterea în vremea reformei (seci. XVI): lutera- 
nismul, calvinismul, protestantismul, presbiteiia- 
nismul (v. ac.), atunci iau nascere. [D.]

Crestomaţia, v. Cbrestomathia.
Creta, (ital. Candia, neogrec. Kriti, turc. Kirid\ 

insulă în Marea Mediterană, situată în faţa Mării 
Egeice, 8618 km2, cu 280,000 loc., în cea mai 
mare parte Greci, între cari în sud-vest sfa- 
kioţii, iubitori de libertate, şi mai puţini Turci 
(Mohamedani). Insula e mimtoasă, în partea de 
mijloc piscul cel mai mare e Ida (2456 m.), dela 
acesta spre vest se întind munţii Madaras, iar 
spre est munţii Lasithi. Solul abia de jumetate 
e cultivat. C. e bogată în păduri de olivi, apoi 
vin, bumbac, mătasă, etc. Clima e blândă şi 
sănătoasă. Industria şi comerciul stagnează, mai 
ales şi din causa stărilor nesigure pe insulă şi 
frecările aproape continue între creştini şi Mo
hamedani. Capitala e Candia (v. ac.). Portul prin
cipal e Canea (v. ac.). In timpurile străvechi pe 
această insulă era regatul înţeleptului Minos, 
avend numeroase oraşe (Kydonia. Knosos, etc.), 
la 67 a. Chr. ajunse sub Romani, apoi pe rând 
sub Greci, Arabi, iarăşi Greci, Genovezi, Yene- 
ţiani, dela 1668 sub Turci; 1858 apoi 1866—68 
înverşunate lupte ale Grecilor pentru indepen
denţă, sprijiniţi şi de Grecii de pe continent; 
asemenea 1896/7 o nouă rescoală, care a dat 
ansă la resboiul între Grecia şi Turcia. In urma 
atâtor lupte puterile europene au intervenit să 
li-se dea Cretanilor oarecare autonomie.

Creta, un calcar marin fin, pămentos şi moale, 
de origine zoogenă; C. e formată principal de 
teste de foraminifero (Rotalia, Planulina, etc.), 
de cocolite, Rhabdosfere, etc. C. albă se găsesce 
în senonianul Angliei de sud la Dover, pe insula 
Wight, şi dela Bovey (Devonshire) până în Nor
folk, în cott. York şi Lincoln, etc., în Francia 
în depart. Pas de Calai s, Oise, Somme, Aisne, 
Aube, etc., pe insulele Rugen, Seeland, Moen, în 
împrejurimile oraşelor Aachen şi Mae.stricht, etc. 
(V. şi calcar.)

Cretacic, sistemul C., formaţiune geologică, 
ce se află deasupra sistemului iurasic şi sub grupa 
terţiară; este ultima divisiune a grapei secundare. 
Se numesce astfel pentru prevalenta ivire a cretei 
albe în regiunile ce s’au explorat primadată. C. 
se compune din o serie de straturi varii; într’o 
ţeară el e format din cretă şi gresii vercji, cenuşii 
şi roşii, în alta aproape exclusiv din gresii şi 
în alta din calcare compacte sau din calcare 
margoase, din calcare dolomitice, conglomerate, 
uăsipuri şi uliă. In privinţa zoologică C. pre- 
sintă doue tipuri; C. de nord şi C. de sud. (î. se 
divide în seria s. C. inferior şi seria s. C. su
perior. C. infer. se subdivideîn: etagiul Wealdian,

et. Neocomian, et. Golt; C. superior se subdivide 
în: etagiul Cenomonian s. creta verde, et, Tu- 
ronian s. creta margoasă, et. Senonian s. creta 
albă şi et. Danian s. creta de Meistricht.

Creţeanu, George, mai ales cimoscut ca poet, 
n. 1829 la Bucuresci, -|- 1887. După studii ju
ridice făcute la Paris, întră la Bucuresci în ma
gistratură, unde ajunge şi remâne până la sfîr- 
şitul vieţii membru al Cu^ii de cassaţiune. In 
1859 şi 1862 este pentru câteva luni ministru 
de justiţie şi de culte. Preţuite sunt poesiile sale, 
în ultima publicare împreunate sub titlul «Patrie 
şi libertate®. (Buc., 1879.)

Creţeni, com. rar. în Rom., j. Vâlcea, compusă 
din 4 căt. cu 1841 loc. (Dicţ. geogr. 1893); are 
4 biserici şi 1 şcoală mixtă. Ocupaţia principală 
a loc. e cultura viilor.

Creţesci, com. rur. în Rom., j. Fălciu, com
pusă din 2 sate cu 1377 loc. (Dicţ. geogr. 1893); 
are 2 biserici, 1 şcoală şi o staţie de cale ferată.

Cretineau-Joly, Jacgues, istoric frc. şi (jiarist 
ultramontan, n. 1803 în Fontenay (Vendee); 1837 
director la «Europe monarchique®. f 1875 în 
Paris. Opere: Histoire de la Vendee militaire, 
(4 voi.); Histoire religieuse, politique et litteraire 
de la compagnie de Jesus, (6 voi.); Memoires du 
Cardinal Consalvi, (2 voi); Bonapaiie, le con
cordat de 1801 et le Cardinal Consalvi, (1869), etc.

Cretinism, o boală endemică în văile profunde 
şi angliste ale multor ţeri muntoase (şi în munţii 
ţeiilor române), caracterisată prin degradaţiunea 
fisică şi morală, prin oprirea desvoltării orga
nismului, mai ales a sistemului nervos. Cretinii 
au obicinuit statura mică, capul turtit, inteli
genţa slabă, simţurile imperfecte, ei sunt în ge
neral murdari. Mulţi cretini sunt şi guşaţi, dar 
guşa endemică nu este totdeuna însoţită de C. 
Căuşele C.-lui nu sunt cunoscute, se pare că apa 
de beut joacă un rol în producerea lui. Din câte 
100,000 loc. sunt în regatul român 36, în Bu
covina 44, în toată Austria cisleithană 68 cretini.

Cretio, flat.J în dreptul roman declaraţiune 
apriată a eredelui că primesce moştenirea (adire 
hereditatem), spre deosebire de primirea tacită 
(pro herede gestio).

Cretonne, (franc.) creton, pânză trainică, a cărei 
bătătură e de cânepă cu urzeală de in. Sunt C. 
albe şi colorate'.

Cretu, Grigorie, n. 1848 în Tîrgu-Neamţului. 
Numele de familie ar fi trebuit să-i fie Robu, 
care însă s’a înlocuit cu porecla C., dată de că
lugării dela mănăstirea Neamţului imui frate mai 
mare cu perul creţ. Inveţăinentul secundar l-a 
terminat îa Iaşi, iar cel superior în Bucuresci. 
A fost profesor de limba română şi latină la se- 
minariile din Roman şi Huşi, iar de 16 ani ocupă 
aceeaşi catedră la liceul Mateiu Basarab din ca
pitala regatului. A publicat câteva studii filolo
gice destul de apreţiate în «Convorbiri literare®, 
an. IX; «Columna lui Traian®, an. IV, şi mai ales 
în «Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filo
logie®, an. III. Acum publică «Lexiconul slavo- 
român® al lui Mardarie Cozieanul din 1649, cu 
note, indice românesc complet şi studiu, pe cari 
le editează Academia. A scris o lucrare întinsă 
asupra celui mai vechiu codice al limbei române, 
descoperit tot de dînsul în 1871, vestitul «Apostol 
dela Voroneţ® (Bucovina), cum şi o altă opei'ă 
asupra a vr’o 400 de etimologii, prepară o ediţie
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critică a cronicei lui Urecliia, după manuscriptele 
cele mai vechi. Posede una din cele mai fru
moase biblioteci particulare de cărţi, manuscripte 
şi documente românesci şi slavone. Dînsul mai 
are meritul de a fi adunat în curs de 3 decenii, 
prin şcolarii sei dela Huşi şi Bucuresci, cea mai 
mare colecţie de literatură populară din ţeară.

Creţulescu, v. Kretzulescu.
Creus, Caho de C., promontoriul cel mai estic 

al Spaniei, în prov. Gerona.
Creuse, depart. în Francia, ţinutul Marche, 

5005 kma. şi 284,060 loc. (1891); capitala Gueret; 
îşi are numele dela rîul C., afluent al rîului 
Vienne, 235 km. lung.

Creuset, vas pentm topirea metalelor, v. şi 
Furnal înalt.

Creusot, Le, oraş în depart. franc. Saone-et- 
Loire, cu 18,467 loc. (1891); mari mine de cărbuni 
şi fabrici de maşini, cele mai mari fabrici de fier 
şi oţel din Francia.

Creve-coeur, (franc. pron. crev-cor), rassă de 
găini cu im moţ mare şi o creastă cu doue coarne. 
Coloarea penelor este neagră cu un luciu verzui sau 
venet. Greutatea cocoşului este de 3-5—4-2 kgr. 
Găinile ouă anul întreg. Puii cresc mari în 8 luni.

Creveta, fgammarus), crustaceu cu capul garnit 
de patru antene, trăiesce în mare, dar unele specii 
se găsesc şi în apele dulci.

Cri —, V. şi sub Chri — şi Cry —.
Cricău, comună mica în Trans., cottul Alba- 

inferioară, cu 1380 loc. Români; produce vin bun.
Cricetus, v. Ciuriciul.
Cricket, joc naţional englez cu bile; se joacă 

de doue partide cu câte 11 inşi, deci cu totul 
de 22 persoane. Regulele acestui joc sunt com
plicate şi multe; se joacă cu multă pashme în 
Anglia întreagă.

Cricovul, 1) G. dulce, rîu în România, isvoresce 
din j. Dâmboviţa, întră în j. Prahova prin corn. 
Valea-Lungă, şi dela cat. Băltiţa în jos formează 
în parte hotarul de vest al judeţiilui până la 
versarealui în Ialomiţa, aproape de corn. Poenarii- 
Bui'chi, 2) C.-Podgoria, plasă (sub-pref.) în partea 
de est a j. Prahova. Pămentul ei este deluros, 
câmpos şi puţin muntos spre noixl. Are şi puţurt 
de petroleu. Locuitorii se ocupă cu agricultura, 
econ. vitelor, cultura viei, fabr. ţuicii şi lemnăria. 
Residenţa subprefectufei e în Urlaţi. 3) C.-sărat, 
rîu în partea de (est a j. Prahova, isvoresce din 
împrejurimile conu Sângeru, primesce păraele 
Lopatna, Ovida, Sărăţeliil, Chiojdeanca, Valea- 
Cucului şi Ceptureanca şi se varsă în rîul Pra
hova lângă Adâncată. In cursul seu pune în 
mişcare multe mori şi pive.

Crihin, numele vulgar al unei varietăţi culti
vate de Prunus insititia L. (v. ac.).

Crillon, familie franceză, un ram al vechei 
seminţii piemonteze Balbes. Dintre membiii ei 
siint vrednici de amintire: Louis des Balbes 
de Berton de G., n. 1541 şi f 1615 în Avignon. 
A luat parte în luptele religionare contra Hu- 
genoţilor şi contra Turcilor; a petrecut pe Enric 
de Anjou în Polonia. (Of. Montrond, Histoire du 
brave C., 1874). Louis, duce de C., cunoscut prin 
«Memoh'es® (1791) de conţinut militar, n. 1718; a 
luptat în resboiul polon şi în resboiul de suc
cesiune^ austriac, în resboiul de 7 ani, apoi 
trecut în serviciul Spaniei. 1796. PamiHa C. 
s’a stins cu Mărie Gerard Louis Felix Rodigue

des Balbes Berton, duce de C., (1782—1870), 
pair franc., plin de moderaţiune şi respect faţă 
de constituţia ţerii.

Crima, în general ori ce violare a legilor mo
rale, religioase ori civile; ori ce infracţiune cul
pabilă, în oposiţiune cu contravenţiunile (v. ac.) 
In înţeles mai restrins: clasa I de infracţiuni 
pedepsite de legea penală. In R o m. C. sunt 
judecate de curtea cu juraţi şi se pedepsesc cu 
muncă silnică, reclusiune, detenţiune sau de- 
gradaţiune. In U n g. C., afară de cele săvîrşite 
pe calea presei, se judecă de judecătoriile ord. 
şi se pedepsesc cu moarte, robie, închisoare de 
stat, temniţă, închisoare şi amende. V. art. Delict 
şi Infracţiune.

Crimea, peninsulă în Rusia sud., numită şi 
peninsula Taurică, sitnată întie Marea Neagră 
şi Marea Azovică şi aparţinătoare guvemamen- 
tului Tauria; cu uscatul este legată în partea 
nord. prin strimtoarea de păment dela Perecop; 
se mărginesce la est cu Marea Azovică şi cu 
strimtoarea de mare Kerci; întinderea ei este 
de 25,727‘2 km,!.; coastele peniusulei formează 
sinuri numeroase şi mai multe porturi bune 
(Kerci, Feodosia, Balaclava, lalta, Sevastopol şi 
Eupatoria). Marginile sud. sunt muntoase, (munţii 
laila cu piscul Ciatir-Dag, înalt de 1519 m.), 
bogate în localităţi, mănăstiri, grădini, etc. şi 
cu vegetaţiune subtropicală; în partea nord. sunt 
stepe deşerte cu solul săros-argilos şi multe la
curi cu apă sărată. RîurileţSalgir, Alma, Oacia, etc.) 
nu sunt navigabile. Capitala e Simferopol. Dela 
1441 formă C. partea principală din chanatul tă
tăresc de C.; 1475 ajunse sub suzeranitatea tur
cească ; 1783 fu încorporată la Rusia; 1854—55 
fu teatrul resboiului crimeic.

Resboiul Crimeii, sau oriental, resboiul purtat 
la 1853—56 între Rusia de o parte şi de alta 
Turcia şi aliaţii sei: Anglia şi Francia, cărora 
li-se ataşă în Ian. 1855 şi Sardinia; el fu pro
vocat de rivalitatea Rusiei şi a Europei apusene 
în ceea ce privesce stăpânirea asupra peninsulei 
balcanice sau de aşa numita chestiune orientală 
(V. ac.). Pe ia 1853 echilibrul european ameninţa 
să fie distrus prin influenţa crescândă a Rusiei 
în Orient; în acel an ambasadorul rus. la Con- 
stantinopole, principele Mencicoff, pretinse dela 
Poartă garantarea drepturilor bisericii orient, din 
imperiul otoman prin o convenţiune, care avea 
să statornicească protectoratul Rusiei asupra 
acestei biserici; pretensiunea aceasta a fost re
tuşată de Poartă, iar Rusia prin un corp de ar
mată sub comanda principelui Gorciacoff ocupă 
la 3 Iulie 1853 principatele române, ceea ce era 
o încălcare învederată a posesiunilor Sultanului 
şi a tratatelor, cari regulau soartea celor doue 
ţeri. Anglia şi Austria, în nisuinţa lor pentru 
menţinerea păcii între ambele imperii rivale, 
sfătuesc pe Poarta să nu privească ocuparea prin
cipatelor de Ruşi drept un casus belii, ci închi
nând ochii asupra acestui fapt duşmănesc să ur
meze înainte calea negocierilor; negocierile di
plomatice însă nu duseră la nici un resultat, şi 
astfel Poarta, îmbărbătată prin puterile mari
time: Anglia şi Francia, cari după nesuccesul 
diplomaţiei aşteptau în fiecare moment isbucnirea 
ostilităţilor şi în urmare deteră ordin flotelor lor 
să între în Dardanele, declară Rusiei resboiu 
în 4 Oct. 1853. Neurmând Gorciacoff provocării
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de a deşerta principatele, Omer paşa trecu în 
13 Oct. un corp de armată preste Dunăre la 
Calafat; flota unită a aliaţilor întră în 23 Oct. 
în Bosfor; în 30 Nov. flota rus. întră fără veste 
în portul Sinope şi nimicesce o flotă turcească, 
ce ancora acolo. Acest act şi refusul Eusiei de 
a deşerta principatele, provocară ruptură defini
tivă între aceasta şi cele doue puteri apusene 
şi astfel declară şi ele Rusiei resboiu în 27 Mart. 
1854. La Dunăre se luptă Turcii cu succes în 
ti Ian. 1854; în 23 Maiiie Ruşii trec Dunărea 
sub comanda lui Paskewici şi străbat Dobrogea 
până la Valul lui Traian, dar după asediarea 
zădarnică a Silistriei şi la întrevenirea Austriei 
în Iulie 1854 se retrag din principatele rom., 
iar teatrul de resboiu aliaţii îl străpun în Crimea 
cu scopul de a ocupa Sevastopolul şi a nimici 
flota rusească din Marea Neagră. In 14 Sep- 
tembre 1854 aliaţii debarcă la Eupatoria pe penin
sula Crimea, bat în 20 Septembre pe Ruşi sub 
comanda lui Mencicoff la Alma şi în 28 Sept. 
sub comanda lui Canrobert şi Lord Raglan ajung 
înaintea Sevastopolului. La 9 Oct. începe ade- 
veratul asediu, în decursul căruia Mencicoff în
cearcă în doue rânduri despresurarea cetăţii, odată 
pe drumul dela Balaclava (25 Oct.) şi a doua oară 
cu mult mai mari puteri pe podul dela Inkermau 
(5 Nov.); iarna de o deosebită asprime, ce urma 
(1854—55), o folosiră puterile beligerante pentru 
a se întări în posiţiile lor; în 2 Mart. 1855 
moare ţarul Nicolae; cu sosirea primăverii re
încep duşmăniile; generalul Canrobert, coinan- 
dantul şef al expediţiunii, este înlocuit cu Pe- 
lissier; în 9 Apr. 1855 se continuă bombardarea 
cetăţii, pe care Ruşii în 9 Sept. o deşertară, 
după ce mai ântâiu nimiciră tot materialul de 
artilerie şi-şi cufundară corăbiile; în 10 Sept. 
cetatea este ocupată de aliaţii întăriţi de mai 
nainte prin trupe auxiliare sarde sosite sub co
manda lui La Marmora. Cu aceasta resboiul în 
Crimea, exceptând câteva lupte neînsemnate, se 
sfiişesce. O acţiune analoagă celei din Crimea 
şi deodată cu aceasta puseră la cale puterile 
aliate (Anglia şi Francia) contra Rusiei în Marea 
Ostică, fără de a fi ajuns însă resultate hotă- 
ritoare, cum n’au ajuns nici prin expediţiunile 
mai mici întreprinse în 1854 şi 1855 în Marea 
Albă şi Oceanul Pacific. Acţiunea Turcilor în 
Asia mică începută contra Ruşilor în 28 Oct. 
1853 se sfîrşi cu desastrul Turcilor la Koruk- 
Dere (5 Aug. 1854) şi cu ocuparea Karsului (Ar
menia) de trupele rus. sub Murawiew (28 Nov. 
1855). La finea an. 1855 sorţii resboiului stau deci 
nehotăriţi, se fac cele mai întinse pregătiri pentru 
continuarea lui, când deodată tratatul de Paris 
(v. ac.) pune capet ostilităţilor; acesta este încheiat 
la 30 Mart. 1856 şi ratificat la 27 Apr. aceluiaşi an. 
Acest resboiu costase pe Ruşi la 630,000 vieţi onie- 
nesci şi aproape la patru miliarde fr.; Francia pier
duse 95,000 oameni şi la 1,660.000,000 fr.; Anglia 
22,000 oameni şi 1,885.000,000 franci; Turcia 
35,000 oameni şi 765.000,000 fr. (Of. A. D. 
Xenopol, Ist. Rom. VI; Kinglake, Invasion of 
the Crimea, [9 voi., London, 1863—68]; Du 
Casse, La Crimee et Sebastopol de 1853 ă 1856, 
Paris, 1893.) [nt.]

Criminalitate, natura lucrului criminal, a crimei. 
Chestiunile de (3. au fost vecinie discutate, totuşi 
leghe modeme sunt stabilite pe credinţa în li

bertatea morală a omului şi în respunderea mo
rală. Astăzi unele şcoale de ciiminahşti caută 
a areta C. ca un fenomen patologic, care nu se 
întâhiesce decât la nisce fiinţe degenerate, reu 
constituite. Şcoala lui Lombroso, care susţine 
aceste teorii, a creat o nouă sciinţă sub numele 
de anihropologie criminală, pentru a studia fe
nomenele de C.; această sciinţă este foaite ata
cată şi foaite primejdioasă, căci ea înfăţişează 
C. ca o fatalitate.

Crin, umilele vulgar al plantelor: LiUiuii Mar- 
tagou L. şi Lilium candidum-L. (v. ac.). C. alb = Li- 
liumcandidum L. C. galben = HemerocaUis flavaL. 
(v. ac.). C. /ewMÎwi = HemerocaUis flava L. (v. ac.).

Crinoide, echinodermi în formă de disc sau de 
cupă, (de floare de crin), provecjuţi cu braţe ar
ticulate garnite de prelungiri (pinule). Trăiesc în 
mare fixate de stânci piin ajutorul miei codiţe 
calcaroase.

Crinoline, (franc.) o stofă ţesută din per de 
cal (citn). Tot C. se numesc şi rochiile cu cer
curi, ce le purtau odmioară damele.

Crinum L., (botan.) gen de plante din fam. 
Amaryllideelor, trib. Amarylleae, foarte înrudit 
cu Amaryllis (v. ac.), de care se distinge prin 
florile sesile sau subsesile, cu tubul periantului 
lung. Cuprinde ca. 60 specii tropicale şi subtro
picale ; din causa florilor lor frumoase, albe sau 
roşii, dispuse în umbele, multe din ele se cultivă, 
ca C. asiaticum L., C. longiflorum Herb. ca 
plante subrustice, majoritatea preponderantă însă, 
ca C. angustifolium R. Br., C. bracteatum Willd., 
C. giganteum Andr., G. undulatum Hook., ş. m. a., 
ca plante exclusive de floi'ării. [A. Pr.]

Criofor, (aducătorul de frig), instrument des
coperit de "Wollaston; e compus din doue ba
loane de sticlă unite prin un tub tot de sticlă. 
Un balon conţine apă în cantitate mai puţină 
decât volmnul lui, iar restul aparatului e plin cu 
vapori de apă şi goht de aer. Supuneud balonul 
al doUea recirii prin contact cu mi refrigerant, 
vaporul de apă ce el conţine se face licMd, iar 
parie din apa conţinută în balonul dintâiu eva- 
porisează pentru a umple golul produs prin va
porul condensat, ceea ce produce o .substragere 
de căldură aşa de mare din restul apei, încât 
aceasta înghiaţă.

Criolita, mineral, fluorura de almniniu şi sodiu; 
monoclin; de coloare albă, cenuşie, galbenă. Se 
găsesce la Miask în Ural, Pikes Peak în Colo
rado; gisementul cel mai important e cel dela 
Evigtok în Gronlanda de sud. C. e foarte între
buinţată pentru fabricarea aluminiului şi a săpu
nurilor, în industria sticlei, etc.

Cripta, încăpere obscură, galerie, capelă sub
terană în catacombe, mide se aşezau trupurile 
mariirilor în secolii primi ai creştinismului. Mai 
târejiu ridicându-se biserici pe mormintele unor 
martiri, creştinii au început să construiască sub 
biserici capele subterane şi galerii pentru a aşeza 
acolo osemintele persoanelor mai distinse. Atfi se 
ejice C. ori ce zidire subterană destinată pentnr 
înmormântarea membrilor rmei familii ori cor- 
poraţiimi.

Criş, afluent pe stânga al Tisei în Ungaria, 
se nasce din împreunarea celor 3 Crişuri: C. re
pede, C. negru şi C. alb.

1) Crişul repede isvoresce din munţii Biho
rului în partea vestică a cortului Cojocna, spre
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sud-est dela Huedin, şi după un curs de vr’o 
2i) km. se unesce cu nul Sebeş, iar mai în jos 
cu Drăganui, trece apoi în cottul Bihor piin o 
vale ângustă şi romantică, iasă la şes, trece 
])G la Oradea mare şi se împreună cu celelalte 
Crişuri unite. Lungimea lui e de 288 km.

2) Cricul negru isvoresce în partea sud-estică 
a cortului Bihor în apropiere de Băiţa (Portale) 
şi curgend cu multe cotituri în direcţie vestică se 
varsă în Crişul alb. Lungimea lui e de 258 km.

3) Crişul alb isvoresce la marginea nordică 
a cortului Hunedoarei lângă Bulzesci, curge pe 
la Brad şi Baia de Criş spre nord-vest, şi dela 
împreunarea sa cu Crişul negru curge, în alvie 
caiialisată, până la împreunarea sa cu Crişul re
pede. Lungimea lui e de 303 km.

Crişul unit îşi ia direcţia spre vest făcend 
multe cotituri pe şes până ce la Ciongrad se 
varsă în Tisa. Lungimea Crişului unit e de 273 km. 
Cursul lui e neregulat, ţermurii băltoşi, expuşi 
la dese exmidări.

Crisa, (grec. krisis, decidere), în medicină: 
schimbare repentină în decursul unui morb, sau 
spi'e însănătoşare sau spre moarte; se manifestă 
în scăderea temperaturii febrile la normal sau 
sub noi'inal. Morbi, cari decurg cu o scădere cri
tică a temperaturii, sunt: pneumonia, febra in
termitentă, etc. (v. şi Lysis).

Crise economice, o preturbaţiune în mersul 
general al transacţiunilor, o afecţiune care băntue 
ţerile în cari creditul este desvoltat. Se deose
besc C. industriale, C. comerciale şi monetare 
şi C. de bursă. Căuşele principale a C.-lor econ. 
sunt: un exces în producţiune, abusul credi
tului, etc.; iar efectele lor: pierderi însemnate 
şi în unele împrejurări completa ruinare a multor 
stabilimente comerciale şi industriale. (Cf. Idieru, 
Stud. de econ. politică şi finanţe, 1566. Buc., 1895.)

Crişan, George, recte Marcul, n. 1733 în 
comuna Vaca, iobagiu al statului în Cărpeniş, a 
fost căpitan în rescoala agrară a ţeramlor ro
mâni, cunoscută sub numele: »rescoala lui Horia«, 
dela 1784. C. a fost prins prin 9 ţerani sub con
ducerea preotului gr.-or. din Căi5)eniş, Popa Moise, 
şi a celui din Lupşa, Popa Simion, cari puseseră 
jurăment a nu se odichni, până nu-1 vor prinde. 
După ce C. a fost ascultat de comisiunea insti
tuită anume de cătră împăratul losif II, s’a 
spânzurat însuşi în temniţă cu curelele dela 
opinci; cu toate "‘Aceste sentinţa s’a pronunţat 
prin comisarul regesc contele lânkovits, preşe
dinte la numita comisiune militară, asupra ca
davrului lui C şi s’a executat. Capul lui C. s’a 
pus în ţeapă în Căi'peniş (aici omorîse el pe 
bătrânul preot gr.-or. Popa Todor numit şi Avram, 
pentru că n’a vrut să spună ţăranilor, aşa precum 
pretindea C., că împăratul ar fi dat mandat ca 
să omoare pe toţi Ungurii). Trapul lui C. s’a 
tăiat iu patra părţi. O parte a trupului s’a pus 
în ţeapă în Abrud, a doua la Bucium, a treia la 
Brad, a patra la Mihăleni.

Crişan, loan, Dr., profesor rom., n. 1853 în 
Şard (Trans.), f 1893. A studiat în «Institutul 
teol.-ped.« din Sibiiu, iar la 1876 fu trimis cu 
stipendiu la Lipsea, unde a luat doctoratul 
în filosofie la 1880. Dela 1883/4 profesor la, 
ipstitutul teol. ped. din Sibiiu. Asociaţiunea Tran
silvană l-a ales bibliotecar 1882, secretar II1887 
şi director la şcoala civilă de fete a Asociaţiunii

1891. Scrieri: 1) Beitrâge zur Geschichte der 
Mrchlichen Union der Romănen in Siebenbiirgen 
unt. Leopold I. Hermannstadt, 1882; 2) Cu N. 
Putnoky, Gramatica limbei magh. Sibiiu, 1894, 
ed. III; 3) Dr. C. şi N. P., Carte de cetu’e magh. 
Sihiiu, p. I, ed. II, 1895, p. II în 1886; 4) C. 
şi N. Putnoky, Toldy, Naraţiune poetică de Arany 
Jânos, cu adnotaţiuni şi vocabular. Sibiiu, 1890; 
6) Dicţionar maghiar-român. Budapesta, lucrat 
de C. şi editat de Putnoky 1895. [Dr. P. Ş.]

Crişana, numire dată mai înainte ţinutului din 
Ungaria situat între Mureş şi Tisa de o parte. 
Maramureş şi Transilvania de altă parte; nu
mirea şi-a luat-o dela rîul Criş.

„Crişana", societate de economii şi credit în 
Brad (Trans.), fundată la 1891. Capital social 
fl. 22,600 în 452 acţii â 50 fl.

Crisbav, (Krisbach), comună mare în Trans., 
cort. Braşov, cu 1691 loc. Români şi Maghiari, 
cari se ocupă mult cu cultura poamelor, ce ex- 
portează până prin Germania. In apropiere sunt 
ruinele unei cetăţi vechi.

Crişceatec, comună rar. şi parochie, cu moşie 
boierească în Bucovina, cap. Coţman, j. Zastavna; 
are 1171 loc., (915 ort., 24 cat. şi 232 mos.); 
şcoală piimară. Mai nainte era aici un schit mă
năstiresc. Din causa neînţelegerii călugăiilor între 
sine fu părăsit; dar aretându-se pe la (Jiua sf. 
Evang. loan, la isvorul unde stătuse schitul în
chinat acestui sfânt, lumină ieşind dm el, se zidi 
acolo de călugărul Benedict împreună cu mai 
mulţi rezeşi din Răpujîneţ, o biserică, la care 
peregrinează şi astăzi mulţi creştini pioşi pentru 
şcăpare, piin credinţă, de morburile de cari sufer. 
(Cf. Onciul Is., Fondul rehgionar gr.-or. al Buc. 
Cernăuţ, 1891, pag. 57, § 20.)

Pr. I. G. Sbiera.]
Crişcior, (magh. Kristyor), corn. mică în Ung., 

cort. Bihor, la pasul spre Turda-Arieş. In anale 
apare la încep. seci. XIII ca residenţa voivodilor 
români din Zarand. Are 182 case, cu 1290 loc.. 
Rom. gr.-or. Teritorul: 10,101 jug. cat., muntos, 
produce puţine cereale. [-j-]

Criso —, V. Chry,so —.
Crispat, (botan.) Crispus; organe cari la uscă

ciune sunt sgârcite, mototolite; s. e. perii de pe 
scufia rmor muşchi, frunzele multora din ei când 
sunt uscate, etc.

Crispi, Francesco, om de stat ital., n. 4 Oct. 
1819 în Ribera (SicUia), a îmbrăţişat cariera de 
advocat. 1848 ia parte la revoluţiunea din Pa- 
lermo, apoi e deputat şi ministra de resboiu al 
regimului provisor. După suprimarea revoluţiunii 
fuge în Francia, 1860 ia parte la expediţiunea 
lui Garibaldi în Siciha şi organisează administra- 
ţinnea provisoră a Sicihei, pregătind anexarea ei 
cătră Italia. In 1861 ales deputat, 1876 presi- 
dent al camerei, 1877 ministru de interne, este 
însă silit să abdice după câteva luni în 1878. 
Dela 1887 din nou ministru până la 1895, când 
îşi dă dimisiunea în urma catastrofei cunoscute 
a trupelor ital. în Abesinia şi a abusurilor dela 
Banca Romana.

Crispin şi Crispinian, doi tineri nobili din 
Roma, au predicat evangelia în Galia, unde se 
susţineau pe sine şi ajutau pe alţii prin măiestria 
călţunăritului; au suferit martiriu în Soissons pe 
timpul împ. Dincleţian. Ei se venerează ca pa
tronii călţunarilor.
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Crist—, V. Christ—.
Cristal, un corp ce presintă o formă regulat 

geometrică; e terminat cu feţe plane, cari 
tăindu-se doue câte doue formează muchi sau 
creste; iar când mai mult de doue feţe se taie 
într’un punct, atunci se formează un colţ sau 
un unghiu solid. In ori ce C. se pot închipui 
că există mai multe hnii drepte, cari unesc di- 
veree elemente ale C.-lui şi cari se numesc axele 
C.-lui. In ori ce C. există o axă principală 
şi axe secundare. Aceste axe pot fi de diverse 
grade de simetrie (v. ac.) [V. C. B.]

Cristale la plante. Diferite substanţe minerale 
se găsesc cristalisate în interionU celulelor ve
getale sau la suprafaţă, ori în interiorul mem
branei lor. Mai des se întâlnesc celule în in
terior cu C. (celule (}ise idioblaste) în scoaiţa 
tulpinii şi rădăcinilor. în frunze, în bulbi. Sub
stanţele minerale pot fi: sulf (la Alge şi Bacterii 
din apele sulfuroase); siliciu (în paie de grâu şi 
alte graminee, tulpini de Equisetum, valve de 
Diatomee); carbonat de calciu (la Myxomycete, 
în frunze de urzică, Ficus); oxalat de calciu, cel 
mai des, fie în C. isolate de formă octaedri cu 
basa pătrată, sau gmpate în macle (druse), (s. e. 
în fmnze de Begonia, rădăcini de Rhubarba, etc.); 
ori C. tot de oxalat de calciu, dar de formă prisme 
rombice oblice foaiie alungite şi grupate în mă
nunchiuri, în total numite raphide (fnmze de 
viţă, scoai’ţă de Dracaena, etc.)

Cristal de stâncă, mineral, varietate de quarz 
care se presintă în cristale transparente şi in
colore. Ele se găsesc mai cu samă pe crepături 
în şisturi cristaline, gneissuri şi graniţe. O. ter- 
]ninate şi foarte fnimoase se găsesc în marge şi 
în marmore în Maramureş (diamante de M.) şi la 
Carrai'a. Se întrebuinţează pentru instrmnente 
optice, în bijuterie şi ca piatră de ornament.

Cristalin, unele coi^puri cari deşi nu se pre
sintă sub forma de cristali isolaţi, totuşi nu sunt 
nici amorfe, ci se presintă compuse din o mul- 
ţinie de cristali, aranjaţi în mod cu totul nere
gulat şi pe cari îi putem recunoasce mai bine 
sfărmând corpul în bucăţi. Se ()ice că aceste cor
puri au o structură cristalină. [V. C. B.]

Cristalisaţia. Când im corp trece din stare li
chidă în stare solidă, se pot întâmpla doue caşuri: 
sau că moleculele se aranjază în mod neregulat 
şi atunci şi corpul nu are formă regulată şi se 
4ice amorf; sau că trecerea făcendu-se cu în
cetul şi în anumite condiţiuni de temperatură şi 
atunci coipul ia o formă regulată geometric, de- 
punendu-se sub fonnă de indivic|i numiţi cristali. 
Sunt mai multe mijloace, prin cari un corp poate 
cristalisa: corpurile solubile în vr’im lichid, crista- 
lisează prin disoluţie; altele prin topire şi 
recire lenta; altele prin sublimare. Infine 
sunt o mulţime de corpuiî, cari deşi sunt amorfe 
în condiţiuni ordinare, pot cristalisa în annmite 
condiţiuni. [V. C. B.]

Cristalografia, partea mineralogiei care se ocupă 
cu studiul cristalelor. Toate formele cristaline se 
împart în şese sisteme, cari sunt: sistemul cubic, 
pătratic, ortorombic, exagonal, clinorombic şi tri- 
clinic. Studiul acestor forme se face după mai 
multe metode: metoda franceză sau a lui Levy, 
în care se deduc formele secundare din formele 
principale, prin tăieturi aplicate pe diversele ele
mente ale cristalului; metoda germană sau a lui

Nauniann, în care se formează solidele prin apli
care de feţe, cari ating axele la diverse distanţe; 
metoda engleză sau a lui Miller, numită şi me
toda proiecţiunilor, se refei'ăj; mai ales la nota- 
ţimiea formelor presupuse proiectate pe un plan. 
Tot în C. se studiază şi calculele cristalografice, 
prin cari se determină sistemul şi forma căror 
apai*ţine un cristal. [V. C. B.]

Gristaloid, (botan.) G. proteici, sunt substanţele 
albuminoide de reservă din plante. Cristalisează 
în sistemul exagonal regulat; dar, pentru că cu 
apă aceste cristale se umflă şi unghiurile lor nu 
sunt constante, s’au numit C. Se întâlnesc în 
grăunţii de aleuronă (v. ac.), în chromatophori, 
în cytoplasma celulelor din riiberculul de cartofi, 
în nucleu, în solzii de pe tulpina de Muma-Pă- 
durii, în coipul Ciupercilor şi Algelor, etc. Sunt 
insolubili în apă, solubili în săruri de alcali şi 
au toate reacţimiile unor albuminoide.

Cristea, Nicolae, protopop rom.,n. I834în0cna- 
Sibiiului (Trs.) A studiat teologia în Sibiiu, de 
unde 1861 a fost trimis la miiv. din Lipsea; 1863 
prof. supl. de teologie în Sibiiu; 1865 redactor 
al «Telegrafului Român*, care foaie a condus-o 
până la 1883, când a fost silit a se retrage dela 
conducerea ei; 1870 prof. def. de teologie; 1873 
asesor consistorial. C. a înfiinţat «Reimiunea so- 
dalilor români din Sibiiu* în 1867, fiindu-i pre- 
sideiit până la 1897. Ca membru în comitetul na
ţional a fost condanmat în procesul Memorandului 
la 8 luni închisoare de stat. Scrieri: «Despi'e sim- 
ţeminte*, »La ţintă*, (1895). [Dr. P. Ş.]

Cristelniţa, vasul de botezat, un vas de metal 
sau de lemn pe trei picioare. Pe marginea lui, 
în o parte, este aşezat un sfeşnic cu trei lumini. 
In vasul acesta se toarnă apă, se sfinţesce şi în- 
tr’însa se cufundă şi se botează copiii, v. Baptistei1.

Cristeiu, pasere, v. Crestei.
Cristesci, 1) C., corn. rur. în Rom., j. Bo

toşani, compusă din 2 sate: C. şi schitul Oră
şeni (Maicele); are o suprafaţă de 5892 ha. şi 
o populaţie de 2092 loc. (Dicţ. geogr. 1895); 
2 biserici şi o şcoală mixtă. Loc. se ocupă cu 
agricultura, prăsirea vitelor şi cultura viilor. Sat. 
de residenţă C. are singur 1997 loc.

2) C., com. rur. în Rom., j. Suceava, udată 
de rîul Moldova; se compune din sat.: C., He- 
resci, Homiţa, Moţea şi Boureni, cu 5425 loc. 
(Dicţ. geogr.. 1894); are 6 biserici şi un schit 
Boureni (v. ac.) şi 2 şcoale mixte. Satul de re
sidenţă numeră singur 2000 loc.; aici staţio
nează o companie de infanterie; se mai găsesce 
aici şi o fabrică de spirt.

Cristian, 1) G., (germ. Grossau, magh. Kerese- 
tenyssigetj, comună mare în Trans. cott. Sibiiu, 
cu 2779 loc. (1891) Saşi şi Români, staţiune a căii 
ferate, postă şi telegraf. 2) G., (germ. Neustadt, 
magh. Keresztenyfalva), comună mare în Trans., 
cott. Braşov, cu 2604 loc. (1891) Saşi şi Români; 
biserici încungiurate cu ziduri; fabrică de spirt.

Cristian —, v. şi Christian —.
Cristof —, V. Christoph —. Gristofoi-a, v. 

Actaea.
Cristofori, Bartolomeo, factor de clavire ital., 

n. 4 Maiu 1655 în Padua, f 17 Mart. 1731 în 
Florenţa. C. a fost adeveratul inventator al pia
nului modern, căci el a avut cel ântâiu idea de 
a înlocui bucăţile de pană dela capătul tastelor 
clavecinului prin ciocănaşe, cari putând fi lovite
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mai tare sau mai slab, puteau da şi o varietate 
în intensitatea sunetului obţinut, de unde nu
mele dat noului instrument. Invenţiunea lui C. 
a fost dată la lumină la 1711 în »Giornale dei 
letterati d’Italia«. [T. C.]

Cristur, (magh. Keresztur), numiri de loca
lităţi în Ungaria şi Trans., de comun însoţite de 
un ati'ibut. Mai însemnate; 1) Cristurul secuiesc, 
comună mare înTrs., cott. Odorheiu, cu 3153 loc. 
Secui; judecătorie cercuală, oficiu de dare; gim- 
nasiu unitar, preparandie de stat; staţiune de 
cale ferată, postă şi telegraf. Industrie renumită 
de site şi cutii de lemn. 2) C. sârbesc, comună 
mare în Banat, cott. Torontal, cu 2677 loc. Şerbi 
şi Magh.

Critagon, principe bulgar, numit şi Mortagon 
sau Omoriag. V. Omortag.

Criteriu, semnul după care cnnoascem adeverul; 
prin extensiune, semnul după care cunoascem că 
uiî fapt oarecare face sau nu parte dintr’o cate
gorie hotărîtă de fapte (C. speculativ); semnul 
după care se cunoasce moralitatea unei fapte e 
im C. moral.

Critic, ca adj. primejdios, dar în sens mai 
precis şi fiind vorba de ceva trecător; scrutător, 
avend puterea de a deosebi răul de bine, trai
nicul de supeificial, etc.; judiţios; cârtitor.

Critic, ca subst. cel care se ocupă cu scini- 
tarea faptelor şi lucrăi'ilor oamenilor. C. literari, 
artistici, istorici, filologici, etc. (v. Critica). Cel 
care e pornit spre critică, spre apreţieri de
favorabile.

Critica, 1) arta de a scruta faptele şi lucrările 
oamenilor. Sensuri speciale: G. artistică, literară 
care scintează şi apreţiază operele de artă şi de 
literatură; opera literară, care conţine resulta- 
tele acestei scrutări şi apreţieri. G. istorică care 
caută să deosebească mărturiile false de cele ade
vărate, cu ajutorul cărora se poate reconstitui tre
cutul omenirii. C. filologică care caută să stabi
lească versiunile adevărate ale texturilor antice 
precum şi înţelesul adevărat al acestor versiuni. C. 
filosofică, (v. şi Cristicism), care scrutează siste
mele filosofice, arătând legătura şi valoarea le
găturii dintre deosebitele lor păi*ţi, precum şi 
adevărul ce conţin. G. generală (v. Criticism). 
G. biblică, care cercetează cu ajutorul filologiei, 
istoriei şi literaturei valoarea de autenticitate a 
cărţilor sacre, ^ţv. Spinoza, Richard Simon, Rei- 
inarus, Strauss, •Renan). 2) Apreţiaţiune defa
vorabilă. [D.J

Criticism, sistem filosofic inaugurat de Kant 
în seci. XVIII. El critică fundamentul cunos- 
cinţelor noastre şi arată până unde se pot în
tinde şi ce valoare au. Stabilesce, că din cele 
trei facultăţi ale sufletului nostru: sensibili
tatea, inteligenţa şi raţiunea, cea dintâiu 
ne dă materialul cunoscinţelor, iar cea de a 
doua ne face să stabilim, prin ajutonil catego
riilor, relaţiunile dintre deosebitele elemente 
ale acestui material, ne dă adecă forma lor. 
Din elementele empirice ale sensibilităţii şi din 
formele intelectuale ale inteligenţei resultă în
ţelegerea noastră adevărată despre lume. Cât 
se întind afirmările inteligenţei, care dă formă 
materialului empiric, cu atât se întinde şi ade
vărata noastră cunoscinţă. Prin urmare specu- 
laţiunile raţiunii asupra existenţei lui Dum- 
nedeu, asupra libertăţii şi nemuririi sufletului. 

Enciclopedia română. Voi. II.

cu cari, până la Kant, se ocupa filosofia dog
matică, jnetafisica tradiţională, n’au nici o valoare. 
Astfel C. iTiineazâ metafisica. Dar tot aşa de 
puţină valoare au afirmările scepticismului şi 
sensualismului. C. demonstră în adevăr, că acele 
categorii ale inteligenţei, cari pun legături între 
cunoscinţe, sunt nisce proprietăţi inherente, 
apriori şi deci imutabile ale inteligenţei; prin 
urmare adevărul există, ori ce ar (jice scepticii, 
tocmai din pricina acestor afirmări apriori ale 
inteligenţei noastre. Pe de altă parte tot C. de
monstră, că nu e adevărată afirmarea sensualis
mului care susţine, că toate cunoscinţele noastre 
provin din sensibilitate, adecă din totalitatea sen- 
saţiunilor, pe cari ni-le dau obiectele externe. 
Aceste sensaţiuni sunt numai un material bmt, 
fără consistenţă şi fără înţeles, şi nu iau valoare 
de cunoscinţă decât când li-se aplică formele de 
timp, spaţiu, causalitate, etc., adecă acele ca
tegorii apriorice şi imutabile ale inteligenţei, 
cari se revelă- odată cu experienţa, dar cari 
există înainte de experienţă, apriori, în in
teligenţa omenească. Astfel C. pune stavilă şi 
scepticismului şi sensualismului.

Imutabilitatea formelor apriorice ale inteli
genţei întemeiază valoarea sciinţei, pe care Comte 
(v. ac.) mai în urmă căuta s’o sistematiseze în 
filosofie po si ti vă. Dar C., ruinând speculaţiu- 
nile raţiunii şi arătându-o incapabilă de a stabili 
vr’un adevăr, nu lăsă în ruină şi ideii e, pe cari 
eu voise atâta timp în zadar să le stabilească, ci 
le edifică din nou, dar pe altă basă. Ceea ce nu 
se poate stabili prin raţiunea teoretică, ce 
caută să d e m o n s t r e, se poate edifica prin ra
ţiunea practică ce numai arată. Această raţiune 
practică se revelă în activitatea omului, iar 
această activitate nu se exercită, fără să dea pe 
faţă oarecari realităţi, cari postulează la 
rândul lor pe altele. Astfel, s. e. sentimentul 
obligaţiunii (imperativul categoric), de 
a face sau a nu face ceva, şi care e absolut 
nedespărţit de activitatea noastră, e de aşa na
tură, că nu poate fi cu nici un preţ conceput 
fără idea absolutei libertăţi. Un om, care nu 
se simte absolut liber, nu se poate simţi el prin 
el însuşi obligat. Şi dacă e o realitate simţul 
obligativităţii, trebue să fie o realitate şi simţul 
libertăţii. Şi astfel adeverul, pe care nu l-a putut 
demonstra raţiimea teoretică fără să ca4ă în an
tinomii (V. ac.), (căci afirmarea libertăţii contra
zice categoria causalităţii), raţiunea practică ui-1 
arată. Şi tot aşa cu idea nemuririi sufletului şi 
a existenţei lui DumneZeu. [Dragomirescu.]

Criton, Atenianul, filosof, asculta pe Socrate 
împreună cu cei patru băieţi ai sei; desvoltâ în- 

j veţăturile măiestrului într’o scriere compusă din 
şeptespreZece dialoguri. Numele lui fu imorta- 
lisat printr’unul din cele mai interesante dialo
guri ale lui Platon. (Cf. G. Dem. Teodorescu, 
Ist. filos. ant.)'

Criuleni, tîrguşor în Basarabia, j. Orlieiu, în 
parte fiind proprietatea vechilor boieri moldo
veni, în parte a rezeşilor. Poporaţiunea abori
genă e.ste românească, restul Ovrei veniţi din 
Rusia, în total ca la 2000 loc. C. face comerciu 
cu lemne şi ipsos, transportând această marfă 
sau spre Chişineu sau pe Nistru înspre Dubasari.

Criveţ, vent aspru şi impetuos, care suflă despre 
mează-noapte preste România, (AquUo la Latini.)
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Criveţ, după mitol. poporală română e per- 
sonificaţiunea vântului C. Poveştile române arată 
familia întreagă a lui C. Sila Samodiva trimite 
pe Fet frumos, ca să-i aducă una din cele trei 
4ine, fetele C.-lui. O soră înşelată de o moaşă 
cere dela fraţii ei, ca să-i aducă pe sora C.-lui. 
Alin şi Dafin căutând pe doamna Chiraliua, tre
cură pe la locuinţa C.-lui, unde mama sa, o 
babă sbârcită, îi îndrepta la sora ei, »mama vân
tului turbat* şi la sora lui, »mama vântului de 
primăvară*. Mama C.-lui 4>ce lui Afin şi Dafin, 
că i-ar primi în casă, dar i-e frică, că va veni 
fiul ei şi pe amândoi îi va face sloiu de ghiaţă. 
Astfel C. e personificaţiunea vântului rece, cu 
ger, care face multe stricăciuni în România.

[Atm.]
Criveţile, com. mr. îii Rom., j. Ilfov, cu 1695 

loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 1 biserică şi 1 şcoală 
mixtă; ocupaţiunea loc. este agricultura.

Crivina, 1) C., com. mr. în Rom., j. Pra
hova. Se compune din doue cătune; C. şi Fî- 
narii cu 900 loc. agricultori. C. are preste 1000 
capete de vite, o şcoală cu un înveţător şi o bi
serică. C. staţie a căii ferate române, pe linia 
Bucuresci-Ploiesci între halta Prahova şi gara 
Periş, la 20 km. spre sud de Ploiesci. Dela 
această gară şi până la Buc. linia ferată e dublă. 
2) C., com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, si
tuată pe marginea Dunării, cu 2000 loc. (Dicţ. 
geogr. 1894); are 1 biserică şi 1 şcoală mixtă. 
Ocupaţiunea loc. este agricultura, prăsirea vi
telor şi pescuitul.

Croaţia şi Slavonia, regat, parte constitutivă 
a ţerilor coroanei ungare, compusă din regatele 
Croaţia şi Slavonia şi din fostul confiniu militar 
croato-slavon. Graniţa spre Ungaria o formează 
rîul Drava şi Dunărea, la sud Sava o desparte 
de "Serbia şi Bosnia, de cea din urmă în parte 
Unna; în, partea sud-vestică e spălată de Marea 
Adriatică (Quarnero, Quarnerolo); la vest se măr- 
ginesce cu Fiume şi ţinutul lui, apoi cu Car- 
niolia şi cu Stiria. Partea resăriteană (Slavonia) 
în preponderanţă e şes roditor, iar partea apu
seană (Croaţia) e mai mult muntoasă. Munţii 
principali sunt la nord-vest Ivanciţa (1061 m.) şi 
Kalnic (645 m.), prelungirea acestora spre sud-est 
Bilo (294 m.), la mijloc munţii Papuk (958 m.), 
în pai'tea estică lângă Dunăre se ridică munţii 
Fruăka gora (Vrdnik) (539 m.) In. partea sud- 
vestică între Culpa, Unna şi Adriatica se întind 
ramuri de ale Alpilor, purtând aci numele de 
Capela (v. ac.) mare (1533 m.) şi mică (1280 m.), 
Pljeşiviţa(1657 m.), iar lângă mare Vele bit (1753.); 
între aceste şiruri de munţi se află un platou steril 
cu caracter de Karst (v. ac.). Rîurile mai în
semnate sunt: Dunărea (pe un mic parcurs), 
Drava, Sava şi afluenţii cestor din urmă: Culpa, 
Unna, Lonja, Ilova şi Bosut, care nu e decât 
un braţ al Savei. Clima C.-ei e foarte diferită; 
la şes şi în ţinutul dealurilor e asemenea cu 
cea din sudul Ungariei, în partea sud-vestică 
însă clima aspră a Kai'stului contrastează mult 
cu cea domoală a ţermurului mării, nude fruc
tele sudice sunt familiare. Dintre vânturi sunt 
vestite bora, care e rece şi vine dinspre uscat 
spre mare causând adesea catastrofe, apoi si- 
r o c c o, fierbinte, vine dinspre sud-vest dela mare 
spre uscat. Producte: fier, aramă, cărbuni, lignită, 
uafta, plumb, etc.; cereale, păduri multe de fag

şi stejar, pomi şi vii, lângă mare fructe sudice ; 
dintre animale se prăsesc cai, catâri, asini, vite 
cornute, oi, porci şi capre; prin păduri se află 
căprioare, iepuri, vulpi, ui'şi, etc.; la ţermurii 
mării sunt numeroase viperele veninoase; apele 
siint bogate în pesci, ete. Teritorul ţerii e de 
42,535 km9., din care partea cea mai mare e 
cultivat. Numerul locuitorilor în 1891 a fost 
2.186,410, în partea cea mai mare (880/0) croato- 
serbi, restul de diferite naţionalităţi; după reli- 
giune 71°/0 rom.-cat., 260/0 gr.-or., restul gr.-cat., 
augustani, helv., unitari, etc. Analfabeţi între 
bărbaţi 60°/0, între femei 73°/o. Industria e re- 
strinsă mai mult numai la oraşe; ţerănimea îşi 
acopere mare parte a trebuinţelor sale din in
dustria de casă. Instrucţiei industriale servesc 
mai multe şcoale speciale, cercetate de 4019 elevi. 
Comerciul se face mai ales cu cereale, lemne, 
vin şi alte producte; centrele comerciului sunt 
oraşele. Instrucţiei comerciale servesc şcoalele 
comerciale şi de marină. Interesele industriei 
şi comerciului le promovează 3 camere industr. 
şi comerc.; apoi mai multe bănci şi casse de 
pă.strare. Comunicaţia se face pe şosele, cari 
au lungime de 4711 km. şi pe drumurile de 
fier, cari au lungime de 1491 km.; o însemnată 
parte a transportului o provede navigaţiunea pe 
Dunăre, Drava, Sava şi Culpa, apoi navigaţiunea 
maritimă dealungul ţermurilor mării. Instruc
ţiunea se face în 1279 şcoale poporale şi civile, 
4 preparandii, 4 şcoale economice, 65 .şcoale in
dustriale şi comerciale, 6 şcoale de artă, 17 şcoale 
medii, 3 seminarii şi 1 universitate. In C. este 
academia sud-slavă, înfiinţată la 1861, museu 
naţional-croat, museu de industrie şi artă, pi
nacoteca lui Strossmayer, biblioteca archiepisco- 
pală (100,000 voi.), etc. In C. apar 51 foi croato- 
sârbesci şi 6 foi germane. Constituţia: raportul 
între C. şi Ungaria, pe basa sancţiunii pragmatice, 
e regulat prin legea pactului din 1868 (art. XXX), 
întregită şi modificată în parte prin legi ulte
rioare. Legislativa e dieta ţerii, compusă din 
158 deputaţi; în dieta Ungariei C. trimite 40 de
putaţi. Administraţia autonomă a ţerii cuprinde 
afacerile interne, de culte şi instrucţie publică 
şi justiţia, în celelalte stă sub ministeriul Un
gariei. In fruntea administraţiei autonome a C.-ei 
stă un han, numit de regele. Ţeara e împărţită 
în8comitate: Belovar-Criş, Lika-Krbava, Modrus- 
Fiume, Puăega, Sirmiu (Sriem), VaraMin, Viro- 
vitica şi Zagreb (Agram). Capitala ţerii e Zagreb 
(Agram).

Istoria. Croaţii au imigrat în ţeara locuită acji 
de ei pe la 634—638; în seci. X formară un 
regat independent, care cuprindea în sine şi 
părţi din Bo.snia, Dalmaţia şi Herţegovina. 1091 
C. fu cucerită de Ungaria, 1527 ajunse sub 
Habsburgul Ferdinand I. O parte a C.-ei fîi 
cucerită în seci. XVI de Turci pe un timp. 
1809—13 ţinutul din dreapta Savei făcea parte din 
imperiul francez. După mai multe fase 1868 C. 
fu subordinată coroanei sf. Ştefan, regulându-so 
raportul dintre C. şi Ungaria prin art. XXX 
1868, revidat la 1873. 1881 desfiinţându-se con- 
finiul militar, teritorul acestuia fu încorporat C.-ei. 
— Cât pentru limba croată v. Slavice limbile.

Croazea, (frc. croise), ţesetură cu firele încru
cişate. Se ţese atât din bumbac alb sau vărgat 
în diferite colori, cât şi din mătasă.
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Croccia, (baculus subalarisj, un băţ provecjut 

deasupra cu mănunchiu, cât presintă foniia de 
cruce "T') servesce ca razim pentru credincioşi, 
când asistă la cultul divin, în unele biserici din 
Orient. C’. se pune subsuoară. (Cf. Macri, Hiero- 
lexicon, Venetiis, 1765..) “

Croceina, nume sub care se înţeleg mai multe 
niateiîi colorante roşii sau ecarlate, făcend parte 
din grupa Azoicelor. [V. C. B.]

Crochet, (rom. cârlig), la fortificaţiuni: înco- 
voituia la capetul unei linii de apropiere; ser- 
vescc ca scut contra focului. In C. se pun gar- 
dele de anfiladă ale inimicului, se stabilesc de- 
[)ositele de mateiiale, etc.

Crochiu, desen făcut în câteva trăseturi su
mare, schiţă care înfăţişează prima idee a ar
tistului.

Crocidolit, un mineral cu aspectul asbestului, 
de coloare gri-albastră; ca composiţie e un si- 
licat de sodiu şi de fier. Se găsesce colorat şi 
galben în Africa de sud şi (sub numele de ochiu 
de tigru) se întrebuinţează în bijuterie.

[V. C. B.]
Crocidura,gen din ordinul Insectivorelorţv. ac.), 

7 cm. lung, cu botul ascuţit; seamenă cu şoarecii.
Crocina, Polychroit^ QH H70 028, v. Crocus
Crocodil, animal, familie a ordinului Emydosa- 

urieuelor, cu 5 genuri: gaviahi, crocodilii, osteo- 
laemii, aligatorii şi caimauii. Au corpul lungit 
ca al şopârlelor, cu scuturi osoase pe spate, 4 
picioare puternice, scurte, cu ghiare, coada tur- 
tită-vertical. Fălcile cu dinţi conici ascuţiţi. C. 
ti'ăiesc mai ales în apele rîurilor, pe uscat fes 
ca să se sorească şi să-şi depună ouele, cari 
seamenă cu ale gâscelor. Pe uscat umblă greu, 
şi se mişcă greu din causa imobilităţii verte- 
brelo]' dela grumazi. Se nutresc cu pesci şi 
animale mici de uscat, pe cari le vânează în 
amurg şi noaptea. Trăiesc numai în zonele calde, 
în fluviile mari, ca în Nil, Gange, Mississippi, ş. a. 
Cele mai însemnate specii siint; gavialul (Ga- 
vialis gangeticus), C. de Nil (Crocodilus vul- 
gai'is), C. uriaş (Cr. robustus) lung de 10 m.. 
Aligatorul chinezesc (Aligator sinensis), Al. din 
Mississippi (Al. mississippiensis), Gaimanul 
(Caiman niger), ş. a.

Crocoisa, (Crocoit, Beresit), mineral, chromat 
dc plumb; se presintă în cristale monocline 
galbene. C. e rară; se găsesce la Beresowsk, 
Nişni Tag'il, pe'^ltasula Luzon, etc.

Crocus L., (botan.) gen de plante din fam. 
Irideelor, trib. Sisyrinchieae, caracterisat prin 
bulb tunicat, spată monotloră, cu tubul perian- 
tului lung şi stilul cu râmi cuneaţi, numai la vîrf 
stigmatoşi. Cupiînde preste 60 specii mai ales 
mediterane, câteva şe extiud până în Europa şi 
Asia centrală. Din causa florilor mari de toamnă 
sau primăvară, purpuriu, venet, albastru, galben 
sau alb colorate, se cultivă la noi în grădini: 
G. nudiflorus Sm., C. reticulatus MB., C. spe- 
ciosus MB., G. susianus Ker., ş. a. In ţerile 
noastre cresce prin poieni, s. e. C. iridiflorus 
Heuff. «brânduşa de toamnă® — după exte
rior asemenătoare cu planta de aceeaşi numire 
poporală: Colchicum autumnale (v. ac.) — C. 
Heuffelianus Herb. «brânduşa de primă- 
vară«, ambele în regiunea montană, ultima şi 
în cea alpină; G. moesiacus Ker. «brânduşa 
galbenă de primăvară® în regiunea infe-

rtoară, ş. a. Stigmatele dela C. sativus L. (v. ilusti-.), 
originar din Estmediterana, servesc la prepararea 
«şofranului®, ce conţine polychroit, folosit în 
medicină ca stomachic şi emmenagog, în technică 
spre a colori galben, etc. Floarea constă din 
perigonul cu gât barbat, 6 partit, olongat-cam- 
panulat, din 3 stamine şi un pistil de lungimea 
perigonului, care la vîrful lui poartă stigmatul 
3 paiăit (c). Bulbul (a, b) de mărimea nucilor, e 
format din doue etaje, acoperit cu fibre fine (tu
nică, d). [A. Pr.]

Crofters, mici arendaşi de pământ în Scoţia. 
Legea dela 25 Iunie 1886 i-a transformat într’un 
fel de arândaşi ereditari; ei nu pot fi alungaţi de 
pe moşie, câtă vreme îşi împlinesc condiţiunile 
de arândâ, dar le stă în drept a abdice proprie
tarului. Arenda o pot lăsa unui membru al fa
miliei. «Crofters Commission® îngrijesce de exe
cutarea acestei legi.

Crocu.s.

Croit, croială, însemnează modul de a tăia o 
stofă sau o pânză după mesură, ca să se poată 
oliţine rufe sau îmbrăcăminte potrivite. Există 
anumite patroane, precum şcoli şi sisteme de 
a croi exact rufăria şi îmbrăcămintea necesară.

Croitor, gornic[în Goi-]),capricorn fCer ainbyx), 
insect din fam. Cerambycidelor cu coarne lungi, 
ord. Coleopterelor. Ei se caracterisează prin an
tene foarte lungi. Dacă îi luăm în mână, fac un 
sgomot scârţăitor. Sunt insecte mari, frumoase, 
cu corpul lungit. Se nutresc cu materii vegetale 
(lemn) şi diu această causă sânt stricăcioşi. 
Cerambycidele au o mulţime de specii: C. moscat 
(Cerambyx moscatus), C. din stejar (Cerambyx 
heros), Gapricornul de casă (Lamia aedilis), 
Gapricornul de plopi, ploparul sau scripcarul 
(Saperda carcharias), ş. a.

Crom —, V, Ghrom —.
Cromatolisa, (termen introdus în terminologia 

sciinţifică de prof. G. Marinescu). O stare pato
logică a celulei nervoase, în cai‘6 elementele 
cromatofile ale substanţei celulare sunt reduse 
în granulaţiuni elementare; o stare diferită de

4*



52 Cromlech, — Cronologia.

C. ar fi. aeromatosa, când elementele cromatofile 
dispar cu totul. O adevărată C. nu poate fi decât 
provocată de procese patologice. Se găsesc cu 
toate acestea în unele centre nervoase elemente 
celulare, cari la prima vedere ar reaminti C 
(G-. Marinescu, Chromatolyse ă l’etat normal. 
Interni, des Biologistes, Nr. 14, 1898); ganglioni 
simpatici, ganglioni spinali şi coloanele lui Clark 
ar fi printre aceste contre nervoase. Prof. Mari
nescu, în mai multe publicaţiuni, a demonstrat, 
că atari stări departe de a fi stări de C., sunt 
normale; e la mijloc o stare specială a granu- 
laţiunilor, ce plutesc în substanţa acromatică 
fundamentală. [Vaschide.]

Cromlech, un soiu de clădiri megalitice, un 
fel de îngrădituri de diferite extensiuni, făcute 
din pietri mari necioplite, aşezate simplu sau 
împlântate în păment. Unii cred că C. au fost 
loc pentru cultul divin sau pentru adunări, alţii 
le ţin de cimiterii preistorice. Multe C. se află 
în Englitera, precum şi în alte părţi, unde mai 
sunt monumente megalitice.

Cromwell, Oliver, Lord-Protector al Angliei, 
descendent din casa C., n. 1599; posomorît şi 
trist. 1628 şi 1640 ales în parlament de oraşul 
Cambridge. Puritan fanatic, se distingea prin 
negligenţa exteriorului şi prin focul elocuenţei. 
In lupta dintre Carol I şi parlament organisează 
companii de soldaţi puritani »sfinţi. Coaste de 
fier», cari bat armatele invincibile ale regelui 
mai ântâiu la Maiston-Mcor, la Newbury (1644) 
şi apoi la Naseby (1645). Folosindu-se de certele 
din parlament C. remase capul armatei şi prin ea 
dictator în stat. Neînţelegendu-se în negocieri 
cu regele, decide execuţiunea lui şi potolesce 
cu cni4ime revoltele regaliste din ţeară. Merge 
în Irlanda şi nimicesce pe regalişti executând 
înfricoşat pe nenorociţii Irlandezi (1649), apoi 
în Scoţia la Dunbar. Poartă resboiul cu Olanda, 
disolvă parlamentul cu forţa, îşi face altul servil 
(Barebones Parliament). O nouă constituţiune 
îl proclamă »Lord-Protector« pe viaţă. Politică 
externă splendidă: tractate cu Olanda, cu Dane
marca, Svedia, luptă cu Spania în alianţă cu 
Francia, câştigă Jamaica şi Dunkerque, sprijin 
Yaldensilor, străşnicie înlăuntru şi nemulţămiri. 
Câştigase în 1657 dreptul de a-şi numi urmaşi 
şi numesce pe fiul seu Eicbard. f 3 Sept. 1658. 
Comparabil lui Ceasar şi Napoleon I. (Cf. Tli. 
Carlyle, Letters and Speecbes of Ol. C.; Guizot, 
Histoire de la republique d’Angleterre et de C.)

[I. S. F.]
Groncan, v. Corb.
Cronic, ceea ce durează mai îndelungat, s. e. 

morbi cronici.
Cronica, o scriere istorică care narează fap

tele an pe an. C. se apropie de anale, cu deo
sebirea că are o mai mare legătură între fapte 
şi un început de ex punere siste m atică cu reflexiuni, 
cu controverse şi chiar critică istorică. C. a pre
cedat istoria, şi este a doua treaptă o compu
nerilor istorice; prima fiind analele, a treia fiind 
istoria critică. Cronicar e scriitorul care înre
gistrează faptele aiujite sau ve^ute. Crecjemeutul 
ce se dă unui cronicar e subordonat isvoarelor 
de prima mână: inscripţii, documente, scrisori 
particulare, etc. In istoriografia română apar 
ântâiu analişti, ca Azarie călugărul, Eftimie 
egumenul şi Macai'ie episcopul; apoi cronicari o

samă şi în fine istorici ca N. Costin, D. Cantemir 
şi Şiucai.

Cronicele românesci sunt o sumă: începute 
a se scrie în seci. XV; limba în care s’au scris 
la început a fost slavonă, cum găsim textele 
cronicilor putnene, bistriţene şi moldo-polone. 
Cea dintâiu C. moldovenească e a lui Ureche 
vornicul (Grigoi’e), care vorbesce de faptele dom
nilor Moldovei dela descălecat până la Aron Vodă 
(1352—1594). A doua C. e a lui Miron Costin 
(v. ac.), care scrie istoria Moldovei dela Aron 
Vodă până la Istrati Dabija (1594—1662); N. 
Costin şi I. Neculcea continuă pe M. Costin; 
Neculcea se arată mult superior lui N. Costin 
în stil; iar acesta superior în erudiţie."D. Can
temir se încearcă în istorie; Etiaclii Cogălni- 
ceanu duce istoria Moldovei până la 1774. Iu 
Muntenia C.-le apar anonime; iar numele de C. 
Căpitanul convine la o parte numai din cronica 
dată pe numele seu. C. lui N. Milescu Cârnul 
(atribuită lui) face prima menţiune de Cuţo-Vlahi. 
Reflexiunile şi maximele istorice nu lipsesc din 
ea. Cea din urmă C. vrednică de amintit e a lui 
Zilot Românul, pseudonim sub care se ascunde 
St. Fănuţă, boier betrân, care a trăit până cătră 
1860.

Cronograf şi Cronoscop, instrumente pentru 
determinarea duratei sau a timpului ivirei unui 
fenomen. La C. pentni determinarea mişcării 
proiectilelor, doue creioane, reţinute de doi electro- 
magneţi, sunt aşezate la mică îndepărtare de uu 
cilindru, care face un numer anumit de înveifi- 
turi pe secundă, vîrfurile acestor creioane sc 
află pe aceeaşi generatrice a cilindrului, pe care 
se află întinsă o coală de hârtie. Circuitele electro- 
magneţilor, compuse din fire foarte subţiri, duc 
prin nisce cutii, din cari una, prin care trece 
circuitul celui dintâiu electromagnet, este aşezată 
în punctul unde urmează să treacă proiectilul 
la începutul experienţei, iar ceealaltă, prin care 
trece firul celui al doilea electromagnet, e aşezată 
îu punctul unde urmează să treacă proiectilul la 
sfîrşitul experienţei. Proiectilul plecând dela gui-a 
tunului rupe pe cel dintâi fir la trecerea lui prin 
cea dintâiu cutie şi creionul respectiv se apropie 
de cilindru trasând o linie, iar când proiectilul 
ajunge la a doua cutie rupe şi pe al doilea cir
cuit şi al doilea creion se apropie de cilindru. 
Distanţa între generatricele cilindrului, cari trec 
prin punctele unde au început a semna cele 
doue creioane, ne indică timpul cât a durat ex
perienţa. Unii înlocuiesc creioanele prin doue 
butelii de Leida, cari aruncă scântei la începutul 
şi la sfîişitul experienţei, scântei ce produc câte 
o pată pe cilindrul metalic.

Cronograma, representarea prin cifre latine a 
unei date oarecare, cari cifre sunt cuprinse în mai 
multe cuvinte, alcătuind de obiceiu un vers sau 
mai multe. S. e.: Regla SVCCVMbVnt pVgnaCIs 
LILIa gaLLI = 1525 (Bătălia dela Pavia), etc. C. 
s’a întrebuinţat mult prin seci. XVII în Ger
mania şi Ţerile de jos, şi mai ales în medalii, 
ţinend Ioc de dată. [O. L.]

Cronologia, sciinţa împărţirii timpului şi fixării 
evenimentelor istorice conform modului lor de 
succesiune. Penti’u îrapăi’ţirea timpului, omul s’a 
servit din cele mai vechi timpuri de mişcările 
corpurilor ceresc! şi şi-a format noţiunile de 4h 
lună, an (v. ac.). La numerarea anilor în timpii-
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iile vechi popoarele nu se serviau de eră, ci 
socotiau anii după magistraţii (consuli, arhonţi, 
regi) anului, în care s’a întemplat evenimentul, 
a cărui dată voiau să o fixeze. Brin seci. IV 
(îi’ecii au început să numere anii dela 776 a. Chr. 
(prima olimpiadă), iar Romanii mult mai târcjiu 
au început să-i numere dela fundarea. Romei 
(753 după Varro). De asemenea numerul (Jilelor 
dintr’un an varia la diferitele popoare. Egiptenii 
numeran 365 lăsând astfel aproape V4 care 
după 1460 ani face un an întreg, încât dnpă 
1461 ani civili se potrivia anul civil cu cel astro
nomic şi 1461 cu 1460 ani astronomici. Această 
potrivire între 1460=1461 coincidea cu apari- 
ţiunea lui Sirius (Sothis) şi perioda 1460=1461 
se chiema perioda sothiacă. Anul avea 12 luni 
şi luna trei decade cu 30 (ţile. piua şi noaptea 
se împărţia fiecare în 12 oare. Cele 5 (Jile, ce 
nu îutrau în luni, se adăugau la sfîrşitul anului, 
ca (Jile pe deasupra epagomene. Caldeienii au 
împrumutat dela Egipteni împăi’ţirea timpului, 
cu deosebirea, că împărţiau luna în septemâni 
şi sept. în 7 (ţile. Evreii începeau tjiua din seara 
celei precedente (precum o socotesce biserica 
noastră), socotiau trei părţi în noapte şi patru 
în (Ji- Anul lor avea 12 şi 13 luni, luna avea 
29 şi 30 ()ile. Grecii aveau 12 luni de 30 şi 29 (ţile 
cu adausul a trei luni de 30 (Jile la fiecare 8 ani 
şi al altor 3 cţile la fiecare 16 ani. Luua se îm
părţia în 3 decade. Romanii până la Caesar nu- 
iiierau 355 (ţile cu 12 luni de câte 31, 29 şi 
28 rjile cu adausul la fiecare doi ani după 23 Fe
bruarie de 22 ()ile odată şi 23 altădată, aşa că 
anul lor era mai mare cu o (Ji decât cel astro
nomic şi corecţiunile s’au făcut reu încât în 
168 a. Chr. 1 Ianuarie a căcjut la 15 Octobre. 
Caesar însărcina pe Sosigene din Alexandria să 
reguleze calendarul (v. ac.) aşa precum este în 
biserica oiiodoxă. Romanii începeau 4iua dela 
mie()ul nopţii şi o împărţiau în 24 oare. Calen- 
dai'ul iulian a fost corectat de papa Grigorie XIII. 
începutul anului a variat iarăşi la diferitele po
poare; Septembre (cum a remas în bisei’ica noastră). 
Martie, solstiţiul de vară, solstiţiul de iarnă, 
1 Ianuarie. Anul arabilor este lunar cu 12 luni.

[I. S. F.]
Cronometru, ceasornic foarte exact, destinat 

a măsura timpul până la fracţiuni de secunde 
C/bo şi chiar de secundă). Pentru a se pute 
face cetirile cu d^actitate C. are un levier, care 
apăsat într’o parte, pune în mişcare pe ară
tătorii lui în momentul începerii experienţei, 
iar tot prin apăsarea acelui levier în sens con
trar arătătorii se opresc la sfîrşitul exp(jrienţei. 
Apăsând apoi pe un buton, aşezat tot lateral cu 
C., arătătorii se trec din nou la zerul cadra
nului spre a se pute face o citire nouă. C. ca şi 
ori ce ceasornic de buzunar e pus în mi.şcare 
prin un balancier oscilant, la care sunt aplicate 
prin nisce bande curbe metalice de cornpensa- 
ţiuue nisce masse ce se apropie de axa balan- 
cierului când din causa dilataţiunii datorite căl
durii raza balancierului se sporesce, şi aeesta spre 
a evita întârzierile ce s’ar pute produce la 
arătarea timpului. Când din contră temperatura 
scade, massele suscitate se îndepăi'tează de axa 
balancierului şi compensează devierea masselor 
causate de micşorarea razei balancierului. Două 
C. aşezate pe aceeaşi placă metalică prin in

fluenţa acesteia merg de perfect acord şi se con
sideră ca compensate neregularităţile fiecăruia, 
deci sunt de preferat unui C. singur.

Crookesit, mineral, seleniură do taUu, argint şi 
cupru. Foarte rar; s’agăsitla Skrikerum (Svedia).

Croquet, joc cu bile, usitat mai ales în En- 
glitera. Se joacă de două sau mai multe per
soane pe un teren plan, pe care sunt întărite 
mai multe arcuri de fier în forma uuui para
lelogram, unui quadrat sau a unui optunghiu. 
Acea partidă câştigă, cărei îi succede mai ântâiu 
să lovească bila de lemn astfel ca să treacă prin 
toate arcurile fără ca să se fi greşit o singură 
lovitură.

Crosnes, comună în dep. Seine et Oise în 
Francia, cu 564 loc., aici s’a născut Boileau. 
După această comună se numesce un soiu de 
legume Stachys affinis, plantă din fam. Labia- 
telor, originară din China boreală. Ea posede o 
mulţime de rhizome subterane, cari se mănâncă 
ca sălată sub numirea de Crosnes de laponia.

Crotale, (lat. Crotalum), specie de castanete 
antice, fabricate dintr’un baston de trestie des
picat în două şi legat la un capăt. Scuturând 
instrumentul, cele două lame se lovesc şi produc 
o specie de clempănitură ulilisată pentru a marca 
ritmul dansului. Sub această formă instrumentul-' 
avea aparenţa uuui plisc de cocostârc. Platage 
e tot o specie de C. construite în lemn; numele 
de C. se mai dădea uneori instrumentului ce servia 
dirijorilor pentru a marca măsura cu piciorul, in
strument numit în special Scabellum. [T. C.j

Crotalus, numit şerpele sunător; gen de şerpi 
veninoşi, cu puţine specii, caracterisat prin un 
aparat aşezat la vîrful coZii şi compus din mai 
multe inele cărnoase. Acest aparat produce un 
sunet particular. C. durissus Daud. în America 
de nord şi C.horridus'Dau.ă. înDrasiliaşi Guayana.

Croton L., (botan.) gen de plante îndecomun 
lignoase din fam. Euphorbiaceelor, trib. Croto- 
neae, caracterisate-prin flori cu petale în racemi 
sau spice terminale şi ovar trilocular. Cuprinde 
vr’o 500 specii respândite în toate ţerile calde, 
cu deosebire în emisfera estică, dintre cari re
marcăm ca plante medicinale de importanţă: C. 
Tiglium L., originară din Estindia, din semenţa 
căreia se extrage »o 1 e i u 1 d e C r o t o n«, cel mai 
drastic purgativ; C. Eleuteria Benn. din Antile, 
ne dă »scoarţa de Cascarilla«, folosită mai ales 
la boalele aparatului digestiv. [A. Pi-.]

Croton, afluent pe stânga al rîului Hudson, 
în statul New-York (America de nord); din acest 
rîu pomesce apaductul C., care alimentează cu 
apă oraşul New-York.

Crotophon, numele unui telefon-receptor in
ventat de Spaulding din New-York.

Crotoy, Le, orăşel în depart. frc. Somme, cu 
1530 loc.; baie de mare, ruinele castelului, în 
care a stat închisă Jeanne D’Arc.

Crovu, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, si
tuată între rîul Argeş şi părăul Răstoaca; se 
compune din 4 căt. cu 3000 loc. (Dicţ. geogr. 
189()); are 2 biserici şi 1 şcoală mixtă. Loc. se 
ocupă cu agricultura.

Crowe, (pron. cro), Sir Joseph Archer, scriitor 
eugl., n. 1825 în Londra şi f 1896. S’a ocupat 
îndeosebi cu istoria artelor; a studiat şi pictura.
A publicat împreună cu Cavalcaselle: Early 
Flemish painters; History of painting in Italy,
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3 voi.; Life and times of Titian, 2 voi.; Ra- 
phael, his life and works, 2 voi.

Croy, familie veche respândită în Fi’aiicia, 
Gemania, Austria şi Olanda. C., Leop.Em. Ludw., 
principe de G.-Dulmen, general austriac, n. 1827 
în Berlin. A servit la început în armata prusiana, 
mai tar (Jiu a trecut la Austriac! ca oficier de cava
lerie ; 1886 numit inspector al cavaleriei, 1889 co
mandant al corpului de armată 9 din Josephstadt, 
1891 comis suprem al grajdurilor împărătesei.

Grozat, canalul G. sau Canal de Picardie, 
41 km. lung, în nordul Franciei, împreună rîurile 
Oise şi Somme; e construit 1732—38 pe spesele 
lui Anţoine C., cunoscut pentru preţioasele co- 
lecţiuni de obiecte de artă.

Crozet, insulele C., o grupă de mici insule ne
locuite ancă, în Oceanul indic; posesiune engleză.

Cruce, ca mijloc de pedepsire şi torturare a 
sclavilor uesubordinaţi, a captivilor belici şi a 
criminalilor mari, e veche la popoarele orientale, 
dela caii a trecut la Greci şi Romani. Probabil, 
că la popoarele vechi restignirea pe C. a oa
menilor era o jertfă, ce se aducea soarelui, ca 
la 4eitate. (Cf. Stockbauer, Kunsţgeschichte des 
Kreuzes, p. 2.) Forma C.-ei era diversă, la Greci 
şi Romani era în us C. în forma literei La 

' restignire sau se ridica condamnatul pe C., îm
plântată în pământ, şi legându-se de ea cu funii, 
se băteau cuie prin manile şi picioarele lui, aşa 
cât să străbată de ajuns şi în lemn, ori zăcea 
C. pe pământ şi numai după ce se lega şi bătea 
pe ea osânditul se ridica, şi împlânta. Probabil, 
că atât la mijloc, cât şi la picioare avea ceva 
racjim cel restignit, ca să nu i-se sfîrtice mâ- 
nile de greutatea corpului seu. Durerile causate 
prin frângerea oaselor, vinelor şi arterelor din 
mâni şi picioare erau înfiorătoai'e, ele cresceau 
cu cât nefericitul remânea timp mai îndelungat 
pe C. Cicero numesce pedeapsa aceasta extremum, 
summum,crudelissimum,taeterrimumsupplicium. 
(In ver. V, 64,165, 99,169.) Pedeapsa restignii’ii 
pe C. era şi cea mai ruşinoasă. (Cic. in ver. V, 
66; 5 Mos. 21, 23; 1 Cor. 1, 23. Arnobiu adv. 
gent. 1; 36.) Ca introducere servia flagelarea 
sau sbiciuirea delinquentului, ce se întâmpla la 
Romani în curtea pretomlui, legându-se nefe
ricitul de un stîlp: »I lictor, deliga ad palum« 
(Ldviu, 8, 7) era ordinul de flagelare; ea se făcea 
cu sbiciuri, provă(jute cu noduri, în cari era 
fier, nuiele ori bastoane. Flagelarea atât ej'a de 
crâncenă, cât Ulpianus scrie; că mulţi muriau 
sub durata ei, (1. 8 de poenis). Flagelatul, 
desecat de puteri şi plin de sânge, trebuia 
să-şi ia îndată C. spre a o duce la locul de 
supliciu, care de comun era afară de cetate 
lângă drum ; aici se desbrăca şi apoi se restignia. 
Delinquentul se lăsa adeseori să moară de dureri 
pe C., devenind âncă de viu pradă fierelor şi 
insectelor. Spre a grăbi moartea nefericitului 
i-se frângeau fluerile picioarelor, ori i-se da lovi
tura de graţie (percussio). Dacă voia cineva să 
înmormânteze pe cel mort pe C., i-se permitea, 
(Dig. 48, 24, 1), înainte de a-1 lua de pe C. însă 
se străpungea prin inimă, ca să fie sigură moartea. 
Nefericiţii, cari nu aveau pe nime, remâneau 
pe cruce pradă fierelor. Pedeapsa aceasta cru- 
delă a încetat în seci. IV al erei creştine, (v. 
Restignire.) (Cf. I. Gretser, S. I. De cruce Christi 
lib. 5. Ingolstadii, 1598; Just. Lipsius, De cruce

Antwerpiae, 1593; Rohault de Fleury, Memoire 
sur Ies instruments de la passion de N. S. I. 
Chr. Paris, 1870; Zestermann, Die bildl. Dar- 
stellungen des Kreuzes und der Kreuzigung, 
Programm der Thomasschule zu Leipzig, 1867 u. 
1868; Stockbauer, Kunstgeschichte des Kreuzes. 
Schaffhausen, 1870. [Dr. Is. Marcu.]

Cruce, simbolul extern al religiunei creştine, 
după C. pe care a fost pironit Isus Cliristos. Da
tina de a face semnul cnicii cu mâna a fost usi- 
tată âncă în seci. III. Cele dintâiu C., ce purtau 
corpul Mântuitoralui, s’au folosit în soci. V atât 
pe altare, cât şi la procesumi. Ca simbol bise
ricesc C. a ajims la im rol important în archi- 
tectura bisericească, iar prin cruciade a devenit 
emblema ordinelor bisericesc! şi lumesci.

Formele mai usitate au fost; C. grecească, 
cu 4 braţe de lungime egală (-j-), C. latină 
(Crux immissa), la care braţul de jos, trunchiul, 
este mai lung (f), C. andreană, de formă ple
cată (X), C. antonină, la care lipsesce braţul de 
sus (T), C. lotaringică, cu 2 grinzi paralele dea- 
cuimeziş, C. papedă, cu 3 grimji curmezişe, cele 
superioare mai scurte, C.patriarchală, cu2gi'in(Ji 
curmezişe, cea de sus mai scurtă, capetele şr vîrfirl 
în formă de trifoi, C. maltesă, crr braţe mai largi 
la capăt şi crestate la mijloc.

Cruce, numele mai mrrltor serbători. C. mare 
(Piua C.-ii, înălţarea C.-ii) 14 Sept.; C. mică, 
tăierea capului sf. loan, 29 Aug.

Cruce, (paleogr.), semn întrebirinţat âncă din 
seci. X ca semnătură. La începrrt foarte in
formă, servea pentru iscălitură capetelor înco
ronate. Transmiţându-se în decursul secolilor, s’a 
păstrat servind oamenilor fără carte în loc de 
semnare. Ea se face întretăiând o linie verti
cală trasă cu cerneala de o alta oiisontală. In 
Rom. s’a păstrat din vechime precedând iscăli
tura domnului, trasă do ordinar cu chinovar roşu 
.şi împodobită cu ornamentaţiuni şi flori. Mulţi 
din boieri iscălearr de aserrrenea. Obiceiul a remas 
aeji de a preceda nrrinele de o cruce pentru epis
cop! şi mitropoliţi, după cum în apus şi pentru 
nunţii apostolici.

Cruce, (herald.), semn de distincţiune, repre- 
sentând prin vechia ei formaţie, spada cu mâ
nerul ei. Sunt multe categorii de C., în forme 
diverse şi putând Ii de ori ce coloare, emaliu 
sau metal. Sunt oam 70 specii diverse. C. pro
vine în des. heraldic din reunirea »fascei« cu 
»pal«-ul. E o figură des întrebuinţată. Crucea de 
fier, ordin fundat în l813deFriderich\VilhelmIll 
pentru servicii însemnate, 3 clase de decoraţi. 
C. neagră, panglica neagră cualb. Mai multe ordine 
cu numele de »C.« în diferite ţeri. fO. L.]

Cruce, (musică) semn întrebuinţat în cifra- 
rea acordurilor, şi raportându-se la nota sensi
bilă. Unii autori pun semnul C. ca exponent 
pe lângă cifra latină III, indicând astfel acordul 
crescut. Germanii dau numele de C. (Kreuz) 
semnului numit diez. Dublă-cruce (Doppel- 
Kreuz) = dublu' diez. In muşica bisericei orien
tale C. (Stavros) indică locurile, undo cântăreţul 
trebue să respire. [T. C.|

Cruce, in Moldova asociaţie de câteva familii 
pentru a plăti darea cătră stat; în Muntenia se 
numia această asociaţie lude (v. ac.) sau modă.

Crucea roşie, Societatea. Perfecţionarea ai'- 
melor a înmulţit numerul celor răniţi pe câmpul
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de bătaie, ajutorul ce le poate da statul prin 
medicii militari este insuficient şi numai filan
tropia privată, orgauisată pentru acest scop, 
poate împuţina numerul răniţilor, cari mor pe 
câmpul de luptă fără ajutor. Societăţile C. K., 
formate în mai toate statele civilisate pe basa 
principiilor convenţiunii de Geneva, împlinesc 
această misiune umanitai'ă. Convenţiunea inter
naţională de Geneva, creată în urma impulsiunii 
lui Henri Dunant, şi încheiată Ia 22 Aug. 1864, 
a introdus în dreptul public european noul prin- 
ci])iu al neutralităţii acelora, cari se devotează 
ajutorului răniţilor. Societăţile C. R. se bucură dar 
în resboiu de neutralitate, ele sunt auxiliare ale 
serviciului sanitar militar şi nu mărginesc acti
vitatea lor în ajutorul exclusiv pentru cona
ţionalii şi pentru iuamicii în resboaiele naţiunii 
lor proprie, ci intervin cu o parte din foi'ţele lor 
şi în resboaiele altor popoare. Societăţile C. R. 
pregătesc în timpul de pace materialul de am
bulanţe, de trenuri sanitare şi de spitale, re
crutează şi formează personalul necesar: medici, 
surori de caritate, infirmieri voluntari. In res
boaiele pe mare neutralitatea C. R. se întinde 
şi asupra vaselor plutitoare, cari în timpul luptei 
sau după luptă adună pe navefracţi şi pe răniţi 
şi-i transpoartă într’o nave neutră sau într’o 
nave-spital. Organisaţiunea C. R. cerc imperios 
participarea femeilor la opera ei, ele cooperează 
în douc moduri: prin formarea de asociaţiuni 
patriotice de dame, -cari adună mijloacele şi pre
gătesc materialul pentru înzestrarea ambulan
ţelor şi spitalelor, şi în căutarea directă a bol
navilor. Femeile române, cu M. S Regina Eli- 
sabeta în frunte, au lucrat în amendoue modurile 
cu un succes strălucit în resboiul din 1877—78.

[I. Felix.]
Crucea de sus, com. rur. în Rom., j. Putna, 

compu.să din căt. Chicera şi Neicu cu 1631 loc.; 
are 2 biserici şi o şcoală mixtă. De aici se trage 
familia Catargiu. (V. şi Panciu.)

Crucer, monetă din valuta florinului; bătut 
pentru prima dată în Tirol seci. XIII (cu o 
cruce pe el) = ‘/loo A- = 2 fileri. •

Cruciade, expediţiuuile resboinice întreprinse 
de creştinii apuseni în seci. XI—XIII contra 
Moliamedanilor, spre a le lua Palestina cu mor- 
mentul lui Christos şi a uşura călătoria în acele 
locuri a credincioşilor creştini. In tot q.vu1 mediu 
obicinuiau creşfteii să meargă să se roage la 
mormentul lui Christos, dar jnai ales in seci. XI 
numerul peleiînilor crescuse prin respâudita cre
dinţă, că după 1000 ani are să vie Christos, că 
a sosit sfîrşitul lumii. Turcii însă, stăpâni bru
tali, nu tolerau pe pelerini, cum făcuseră Arabii, 
şi de aci plângeri între creştini şi succesul jiie- 
dicei călugăinlui Petru din Amiens. Nu numai 
credinţele religioase au determinat pe creştini, 
ci şi ambiţiunile politice ale regilor (mai ales 
uormanfii) şi papilor, consideraţiunile economice 
ale claselor de mijloc, dorinţa de comerciu a 
cetăţilor maritime şi chiar nevoia de a găsi pă- 
nieiit de locuit, căci Europa în acel timp şi cu 
agriculturade atunci era suprapopulată. De aceea 
papa Urbanus II a (}is în adunarea dela Clermont 
(1095), »pămentid, pe care-1 locuiţi, ace.ct păment 
închis de toate părţile de mări şi de munţi, este 
prea strimt pentru populaţiunea voastră prea 
numeroasă, este lipsit de bogăţii şi abia dă hrană

celor ce-1 cultivă. De aceea ve sfâşiaţi şi ve 
mâncaţi şi ve combateţi şi ve ucideţi unii pe alţii, 
încetaţi dar vrajbele şi luaţi calea sf. morment». 
Toată adunarea isbucnesce în strigătul »Deu.s Io 
volt, Deus Io volt« îşi coase fiecare semnul unei 
cruci pe umerul drept şi ia calea spre sf. mor
mânt. Primele cete, compuse din oameni fără 
căpeteiu de toate clasele şi vîrstele, erau con
duse de Petru din Amiens şi de cavalerul Valter 
cel sărac şi după ce pradă prin Ungaria şi sunt 
bătuţi de Bulgari trec în Asia şi sunt nimiciţi 
la Nicea (1096). Prima cruciadă regulată a 
plecat din Francia în cap cu Godefred de Bouillon, 
ducele Lorenei, şi cel mai perfect cavaler, cu 
fraţii sei Balduin şi Eustaţiu şi cu Hugue de Ver- 
mandois; la Constantinopole jură credinţă împă
ratului, apoi cuprind Nicea (1097), înving la 
Dorylaeum, încungiură Antiohia, dar sunt în- 
cungiuraţi după ce o cuprind şi nu scapă decât 
prin lancea minunată, care a străpuns coasta Mân
tuitorului şi pe care le-o arată un călugăr, în fine 
reduşi la mai puţin de o zecime ajung la Ieru
salim, îl cuprind şi pun rege pe Godefred (1099), 
după care a urmat Balduin (1100—1118), apoi 
Balduin 11(1118—1131)şiFulco (1131 până 1143).

A doua cruciadă a fost provocată de pierderea 
oraşului Edessa şi au luat parte la ea Conrad III 
împăratul şi Ludovic VII regele Franciei. Ger
manii au mers pe uscat şi au pierdut mai toată 
armata din" negligenţâ şi din viclenia Grecilor. 
Ludovic merse pe apă şi căută să cuprindă Da
mascul fără isbândă (1147—49).

In a treia cruciadă au luat parte Frederic 
Barbarossa, împăratul, Filip August, regele Fran
ciei şi Ricard Inimă de Leu, regele Angliei. 
Frederic a plecat pe apă şi s’a înecat în rîul 
Saleph. Cei doi regi încungiură cetatea Acea şi 
după ce o cuprind se ceartă pentru pradă, regele 
Franciei se întoarce în Europa, iar al Angliei 
poartă lupta cu Saladin până ce încheie o pace 
de scurtă durată şi revine şi el în Europa (1189 
până 1193).

A patra cruciadă condusă de Balduin de 
Flandra voia să cucerească Egiptul şi a cuceiăt 
Constantinopolea, desfiinţând pentru 57 ani im
periul bizantin şi înfiinţând imperiul latin cu 
Balduin împărat, care a fost prins de loniţă, 
regele Românilor şi Bulgarilor (1204).

In 1212 a plecat o armată de copii să ia 
Ierusalimul, cu cugetul că Dumnezeu va da 
copiilor ceea ce refusă bărbaţilor în vîrstă: toţi 
au murit. Andreiu II, regele Ungariei, a făcut şi 
el o expediţie fără succes în Siria (1217—1218).

A cincia expedifiune a făcut-o împăratul 
Frederic II şi cu toată vrăjmăşia papei a cuprins 
Ierusalimul din nou şi s’a încoronat ca rege, 
pacea însă n’a ţinut mult şi Ierusalimul a că^ut 
pentru totdeima (1228—1229).

A şesea şi a şeptea expediţiune au fost 
făcute de Ludovic IX cel Sfânt, regele Franciei: 
prima (1248—54) contra Egiptului fără succes, 
cea de a doua (1270) contra Tunisului, unde a 
murit însuşi regele.

In C. au murit milioane de oameni şi Palestina 
a remas tot în puterea necredincioşilor, totuşi 
acele resboaie au avut şi urmări bune: înmul
ţirea cunoscinţelor, ivirea de trebuinţe noui, im
port de plante şi arbori, decrescerea puterii 
feudale şi eclesiastice, crescerea puterii regale.
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crescerea comerciului şi a cetăţilor maritime; 
au oferit materie poesiei şi virtuţilor cavaleresc!.

[I. S. F.]
Cruciferae, (botan.) familie de plante dicoty- 

ledonate, thalamiflorae, erbacee, anuale sau pe
rene mai rar subfrutescente cu frunzele alterne 
simple, lobate; florile, dispuse de ordinar în ra- 
ceme, sunt hermafrodite, regulate cu 4 sepale 
libere, corola cruciformă cu 4 petale; sta- 
minele mai totdeuna 6, din cari 2 externe scurte 
şi 4 interne mai lungi (tetrady nam e); gyne- 
ceul este totdeuna dimer, ovaml bilocular din 
causa unei despă\’ţituri false; fructul este o si- 
liquă sau siliculâ de diverse forme, polispermă 
şi dehiscentă prin 2 valve, sau mai rar monos- 
permă şi indehiscentă; seminţele lenticulare sau 
globuloase fără albumen au un embrion curbat 
cu cotyledoanele oleaginoase. Această vastă fa
milie naturală are vr’o 172 genuri cu vr’o 1200 
specii, respândite prin regiunile temperate şi 
reci ale globului, mai cu samă însă în vechiul 
continent. După forma şi mărimea siliquei sau 
siliculei, după dehiscenţa sau indehiscenţa lor, 
după cum siliqua sau siliculâ este articulată sau 
nearticulată, după disposiţiunea seminţelor, după 
cimr cotyledoanele sunt acumbente, incumbente 
sau conduplicate, C. se divid în următoarele 10 
triburi: I. Arabideae, din cari menţionăm ge
nurile : Matthiola Br., Gheiranthus L., Nastur- 
tium Br., Barbarea Br., Arabis L., Carda- 
mine L., Anastatica L. II. Alyssineae: Lu- 
naria L., Alyssum L., Draba L., Cochlearia L. 
III. Sisymbrieae: Hesperis L., Sisymbrium L , 
ErysimumL. IV. Camelineae: Gamelina Crantz.

N V. Brassiceae; Brassica L. VI. Lepidineae: 
Capsella Moench., Lepidium L. VII. Thlas- 
pideae: Biscutella L., Thlaspi L., Iberis L. 
VIII. Isatideae: Isatis L., Neslia Desv., Bu- 
nias Br. IX. GaMlineae: Crambe L. şi în fine 
X. Maphaheae: Baphanus L., etc. Sucul acestor 
plante este apos, în general acru, conţine un 
oleiu volatil şi posede proprietăţi stimulante şi 
antiscorbutice. Multe dintre C. sunt cultivate 
pentru trebuinţele omului; varza, ridichea, mu- 
ştarul fac parte din această importantă familie.

[Z. C. R]
Crud, în înţeles propriu denotă, că un lucru 

este aşa după cum a ieşit din mâna naturii; apoi 
înseamnă necultivat, necrescut, preste tot ne
lucrat. In înţeles fig. translat, cnid este omul, 
care uu numai face pe deaproapele să sufere, 
dar află şi plăcere într’aceea, se bucură de su
ferinţa altuia şi află desfătare în ea.

Cru()ime, pornirea rea de a face pe alţii să 
sufere. Ea se poate arăta în gândiri, sentimente 
şi voinţe, în cuvinte şi lucrări şi se descopere 
ca lipsă de cuviinţă, de umanitate şi de nobili- 
tatea inimii.

Cruikshank, (pron. crucşenc), George, caricatu
rist şi gravor engl., n. 1792 în Londra, f 1878; 
renumit pentru caricaturile salo politice. Opere: 
»Squibs, or satirical sketches®, (1832); »The life 
in London is death«, (împreună cu fratele seu Ro- 
bert), Ilustraţiunile la romanele lui Dickens, etc.

Cruni, principe bulgar; a domnit de pe la 802 
până 815. Ocupă 809 Sofia stăpânită de Bizantini; 
811 bătu cumplit armata grecească, în care luptă 
perî însuşi împăratul Niceforus, din căpăţina 
căruia C. îşi făcu cupă de beut. 812 puse mâna

pe oraşul Mesembria şi asediă Constantinopolea; 
luând Adrianopolea făcu o mulţime de captivi, 
pe cari îi transplanta în regiunile dela nordul 
Dunării, i' repentin 815.

Crumpene, Grumpiri, cartofi, numirea vulgară 
a plantei Solanum tuberosum L., (v. ac.).

Crunţi, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, cu 
1198 loc. agricultori.

Crup, (Angina membranacea), inflamaţia pie
liţei mucoase a laringelui şi tracheei, caracte- 
risată prin producerea unei substanţe fibrinoase, 
care coagulează şi formează j membrane, ce îm
piedecă respiraţiunea, pot causa şi sufocaţiune. 
C. se ivesce pe timp umed şi rece, câte odată 
epidemic; atacă cu predilecţie copii de 2—7 ani. 
Simptome: temperatură urcată, tuşă insonoră, 
respiraţiune şuierătoare. Adese se sfîi'şesce cu 
moarte, causată de sufocaţiune .sau de opneumonie 
consecutivă. Terapie: injecţiuni de ser antidif- 
teric, cataplasme reci, vomitive, expectoranţii, 
inhalaţie de aburi sau alte remedii disolvante, în 
cas de sufocaţie tracheotomie.

Crupade, săritură înaltă a unui cal de manegiu.
Crupina Cass., (botan.) gen de plante anuale 

inerme din fam. Compositelor, trib. Cynaroideae, 
cu foi pinatisecte, bracteele capitolului subpa- 
leacee, flori purpurii şi achene îngroşate păroase. 
Cuprinde puţine specii mediterane, dintre cari 
una, C. vulgaris Cass., cresce pe la noi socială 
prin Ccâmpîi. [A. Pr.]

Crural, (med.) arteria şi vena crurală, nervul 
crural; arteria şi vena coapsei, nervul coapsei.

Crusca, (Accademia delta C., lat. Academia 
furfureorumj în Florenţa, v. Academia, (tom. I, 
pag. 16).

Crusenstolpe, Magnus lacob, publicist şi ro
mancier svedez, n. 1795 în lonkoping, f 1865 
în Stockholm. Mai ântâiu a păşit în publicitate 
cu novele romantice-istorice, apoi a editat cţiare 
câud oposiţionale, când guvernamentale. Mai po
pular s’a făcut prin publicarea 1838—65 unor 
schiţe şi anecdote drăgălaşe, în cari se ocupa 
cu chestiunile ^ilei; pentru atacuri vehemente 
asupra guvernului fu osândit 1838 la închisoare 
de fortăreaţă pe 3 ani. A publicat apoi romane 
şi scrieri istorice. O caracterisare a lui C. a 
publicat Ahnfelt, (Stockholm, 188U.)

Cruşevaţ, oraş în Serbia lângă Morava, capi
tala cerculîu C., (3255 kmil. cu 149,554 loc.); cu 
6681 loc. (1890). Până la 1389 C. a fost resi- 
denţa domnitorilor şerbi; din palatul extins al 
ţarului Lazar se mai văd nisce ziduri în ruine 
.şi un turn. Biserica din seci. XIV e şi ea aproape 
ruinată. Intre anii 1428 şi 1833 C. a stat sub 
stăpânire turcească.

Cruşevo, sau Cruşova, oraş cu 12,000 loc. în 
Macedonia, drum de şepte oare dela Monastir 
spre nord. Arămâuii formează âncă majoritatea 
locuitorilor, adecă 7000 suflete. Bulgarii 4000, 
Albanezii 800, dar numărul Arămânilor scade, 
fiind-că mulţi merg la Monastir sau în străinătate 
din causa nesiguranţei; dimpotrivă numărul Bul
garilor ci'esce mereu prin imigrare şi prin în
mulţire naturală. C. are un progimuasiu ară- 
mânesc cu 140 băieţi (1890) şi o şcoală de fete 
cu 60 eleve. La şcoala grecească sunt 900 copii, 
cei mai mulţi (550) Arămâui, iar şcoala bulgaia 
are 250 copii. Lucrul cel mai însemnat în C. 
este iconostasul la biserica principală, minunat
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lucru de mână. C. este patria lui Vangeliu Pe- 
ttescn, Taşu Iliescii, St. Ciorescu, cari ca scriitori 
arămâni şi buni patrioţi şi-au câştigat mari merite.

[G. W.]
Crusoe, Robinson, v. Robinson.
Crusta,coajă. G.lactea, eczem, boală con

tagioasă de piele la prunci. Din beşicuţele ce se 
fac pe cap şi "obraz se stoarce ume4eală ca lap
tele, se închiagă şi se face scoarţă. [St.]

Crustacee, (zool.) clasă numeroasă din tipul 
Artropodariilor; animale, cari cu ^uiţine excep- 
ţiuni trăiesc în apă. Corpul e format din mele"; 
au 4ece picioare articulate, cu cele posterioare 
iiinoată sau umblă, cele anterioare adese se 
termină în formă de cleşte, şi patru antene; 
speciilor vermiforme le pot şi lipsi picioarele în 
mare parte. Respii’ă prin branchii şi prin piele, 
care de obiceiu e tare ca o panţeră (în urma in- 
filtraţiunii cu substanţe calcaroase). Numai subor
dinul Cirripediilor sunt hermafrodite, toate cele
lalte au sexul deosebit. Se divid în ordinele; 
T Entomostrace: 1) Cirripedii, 2) Copepode, 3) 
Ostracode, 4) Brancliiopode sau Pliyllopode. II 
Mcdacostrace: 5) Arthrostrace, (3) Thoracostrace.

Cruveiihier, Jean, medic francez, n. 1791 în 
Limoges, 1824 profesor în Montpellier, 1836 în 
Paris. A fost timp îndelungat cel mai de frunte 
repi'esentant al anatomiei patologice în Francia. 
t 1874. A scris: »Essai sur l’anatomie patholo- 
gi(jue«, (1816); »Anatomie pathologique du corps 
liumain®, (2 voi., 1828—42), etc.

Cruz, 1) Ines de la Santa G., poetă spaniolă- 
americană, n. 16.ol lângă Mexico, *j' 169.5. Până 
la versta de 17 ani a fost damă de curte a vice- 
reginei din Mexico, apoi s’a retras în mănăstire, 
dedicându-se exclusiv studiului şi poesiei. A 
scris drame, în cea mai mare parte cu sujete 
religioase. A scris frumoase cântece în limba 
veche spaniolă, cari i-au câştigat renumele şi 
epitetul de »a zecea musă.« Operele ei compl. 
au apărut în Madrid la 1714 în 3 voi.

2) San Juan de la C., scriitor şi poet spân., 
n. 1542 în Antiveros, t 1591. A înveţat la 
iesuiţi, 1568 abate al mănăstirii carmelite din 
Mani-eo, 1579 fundă mănăstirea Vauza, 1585 
vicar al Andalusiei, 1588 definitor al ordului. 
Cu asprimea sa faţă de ord îşi câştigă mulţi 
inimici, cari îl închiseră în mănăstirea Ubeda, 
unde muri. Paparjgenedict XIII l-a ridicat între 
sfinţi. Operele complete au apărut mai âutâiu 
1619 în Barcelona sub titlul de »Obras«.

Cruzada, (spân.) = expediţie cruciată. Dare 
adunată 1509 de papa lulius II în Spania şi 
Portugalia pentru a purta resboiu în contra ne
credincioşilor.

Cruzado, bani în valoare de 400 reîs în Por
tugalia (1 C = 2‘13 coroane) şi Brasilia (1 C. 
= 108 coroane).

Cry —, V. şi sub Cri —.
Crypsis Ait., (botan) gen monotipic mediteran 

din fam. Gramineelor, trib. Phalarideelor, cu
prinde ierburi cu spicule, dispuse în capitul dens, 
fără glume dedesuptul articulaţiunei spiculelor. 
Unica specie C. aculeata Ait. ci^esce şi în părţile 
noastre, prin fenaţe umede .şi sărate; ea este 
cunoscută sub numirile vulgare de: Iarbă 
g h i m p o a s ă, G h i m p a r i ţ ă şi Iarba v ă t e - 
maturei. [Z. C. P.J

Crypte, (la plante); adâncături din grosimea 
unor organe, s. e. a frunzelor, comunicând cu 
exteriorul prin o deschidere strimtă sau lunga, 
ca un sghiab. Păretele intern al lor poate fi 
neted, ori unele celule de aci sunt prelungite în 
peri fG. pili fere); sau presintă ici-colea stomate 
CC. stomatifere). Pe faţa inferioară a frunzelor 
de Leandru sunt C. şi cu peri şi cu stomate. 
Rolul C. e mai cu samă de a regula transpira- 
ţiunea şi respiraţiunea.

Cryptobranchus iaponicus van der Hoeven, 
salamandră, ce trăiesce în apele laponiei; cu 
cap lat, ochi mici, piele brună mânjită şi aco
perită de nejei. Animal leneş.

Cryptogame, (botan.) grup foarte vast de plante, 
cuprimjend pe toate cele cari au modul de re- 
])i'oducere cryptogamic, adecă: aparate sexuale 
greu de observat (de aci şi numele C. = unire 
sexuală ascunsă); în ciclul complet de desvol- 
tare al lor, mai multe forme deosebite unele de 
altele şi în aparenţă cu totul distincte; ca ele
mente de multiplicaţiune au, aproape constant, 
pe acelea numite spori (de unde âncă numele 
de SporophyteJ. Formau în clasificaţia lui Linne 
a 24-a clasă, caracterisată prin absenţa florilor. 
A. L. de Jussieu le numia acotyledoane, iar A. P. 
de Candolle, vegetale celulare acotyledoane. A(ji 
toate C. sunt aşezate în următoarele divisiuni; 
Thallophyte{v. &Q.).tBryophyte[Muscinee{\. ac.)], 
ambele (Jise âncă şi C. celulare; şi Pteridopliyte 
sau C. vasculare (v. ac.), Biyophytele şi Pteri- 
dophytele împreună se numesc Embryophyte 
zoidiogame (Archegoniatae), grup strins legat 
cu Phanerogamele (v. ac.).

Cryptogame vasculare, Pteridopliyte, Gor- 
mophyte, plante cryptogame cu ciclul evolutiv 
deosebit în doue generaţiuni. Prima, cea sexuată, 
disă protlial (ooopliyt, gametophytj, provine din 
germinarea sporilor. Pe prothal, ce poate fi cu 
totul în aer, ca o lamă verde întinsă ])e substrat, 
pe faţa inferioară cu rhizoi(|i, ori e parte aerian, 
parte subteran, ca un tubercul saprophyt, sau 
e redus de tot şi închis în spor, se formează 
organele sexuale: maşcule, antherediile (v. ac.) 
şi femele, archegoanele (v. ac.) Din unirea unui 
anthcrozoid (v. ac.), format în antheridii, cu 
oosfera din archegon, iese oid. Acesta se des- 
voaltă în embrion pluricelular, ce devine apoi 
plantă adultă sau generaţiunea asexuată fspo- 
ropliyt). Planta adultă are corpul deosebit în 
cele 3 membre; rădăcină, tulpină şi frunză, ca 
formă şi structură asemenea cu aceleaşi membre 
dela plantele cu flori. In câte trele membre se 
găsesc fascicule vasculare (de unde le şi vine 
numele de C. v.) Pe frunzele obicinuite, ori pe 
altele diferenţiate (sporophylle), sau la subsuoara 
frunzelor, se produc sporii în nisce saci, numiţi 
sporangi. Sporii sunt începutul generaţiunei 
sexuate; ei pot fi de un singur fel (homo-, 
isospori) şi prin germinare dau prothale de re
gulă monoice, deşi uneori pot fi dioice, sau de 
doue feluri, unii mici, microspori, ce dau doar 
piothale mascule (cu antheridii) alţii mari, ma- 
crospori, ce dau numai prothale fejuele (cu 
archegoane). In al doilea cas C. v. sunt hete- 
rosporee. C. v. actuale sunt aşezate în 3 clase: 
Filicinee (v. ac.), Equisetinee (v. ac.) şi Lyco- 
podiacee (v. ac.) Prin C. v. se face trecerea dela 
Cryptogame la Phanerogame. In timpii geologici
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au fost mai numeroase şi mai mari C. v. ca cele 
de a^i. Unele din aceste forme stinse se alătură 
do acele ale claselor actuale; altele compun 
grupe deosebite, (s. e. Sxjhenophyllee) fără repre- 
seutanţi actuali.

Cryptomeria Don., (botan.) gen de plante din 
fam. Coniferelor, ti-ib. Taxoideae, cu foi lineare 
faloate şi bracteele conului la vîrf cu 5 dinţi 
valitji. Cuprinde o mică specie: C. japonica Don. 
originară din laponia şi China, cultivată în o 
serio de varietăţi ca plantă rustică sau subrustică.

[A. Pr.]
Cryptophthalmus, (med.) monstru, la care re

giunea ochiului e acoperită cu piele, în dosul 
căreia se află un bulb incomplet desvoltat.

Csaba, (magh.J 1) C., numire topografică. 
(B6kcs-C., V. Bichiş).

2) G., vechiu nume niagh. de persoane (Cliaba, 
Choba, Ceba, Soba) ocură mai ântâiu în actul de 
întemeiare a abaţiei din muntele Pannoniei pe 
timpul sf. Ştefan. 3) G., tradiţiune, o parte din 
ciclul tradiţiunilor bunice păstrate la Maghiaiî. 
C., fiul lui Atila, ajunge la ceartă cu fratele seu 
Aladăr din causa moştenire!. Cearta se termină 
prin resboiu. Lupta deci()etoare se întâmplă la 
Sicambria (Buda veche) şi se sfîrşesce cu în
frângerea totală a lui C., care se refugiază cu 
Hunii sei în Grecia. O parte a acestor Huni s’a 
retras în munţii Ardealului, şi se crede că ar 
li străbunii Secuilor de acji. C. a remas 13 ani în 
Grecia, apoi s’a rentors în Scitbia.

Csăk, 1) C7., Mateiu, crescătorul Reg. ung. 
Ladislau-Cuinanul, partisan al regelui Ştefan V 
împotriva lui Bela IV. Dela 1270—76 voivod 
al Transilvaniei; la 1278 conduce lupta dela 
Marcheg; 1278—83 palatin, -j- 1283 sau 1284. 
2) C., Petrii, fratele lui Mateiu. S’a distins în 
resboaiele lui Ladislau-Cumanul; dela 1275—91 
a ocupat mai de multe ori demnitatea de palatin.

la sfîi'şitul seci. XIII. 3) C., Mateiu de Trencin, 
n. cam pe la 1260, fiul lui Petru. A fost cel 
mai vestit cavaler brigant sub domnia familiei 
de Anjou. A domnit cu putere aproape regească 
în păi^ţile numite ţeara Mâtynş.

Csăkovăr, numirea magh. a comunei Ciacova 
(v. ac.).

Gsăky, 1)6'., Niculae, 1396—1402 comite supr. 
al cottului Tijniş, a primit în schimb pentru po
sesiunile sale din Bereg, comuna Csăk (Ciacova). 
Dela 1401—1403 şi dela 1415 până la moai'te 
(1426) vfiivod al Transilvaniei. 2) G., Ladislau, 
1426 comite suprem al cottului Bifior şi Solnoc. 
Dela 1427—37 voivod al Ardealului. El a înfrânt 
rescoala ţeraniloi- la 1437. 3) C., Ştefan, (j-1605). 
general în armata lui Mihaiu-Viteazul, după ce 
acesta ocupase Tj'ansilvania. La 1599 îl pără- 
sesce pe Mihaiu-Viteazul şi aţiţă pe Secui la 
rescoală împotriva lui. La 1601, când Sigismund 
Bathori reocupă tronul Transilvaniei, C. şi Moise 
Szckeiy comandau armata împotriva lui Mihaiu- 
Viteazul şi Basta, dar fură învinşi la Gimislău 
3 Aug. 1601. 2) C., Albin, conte, n. 10 Apr. 
1841 iu cottul Scepuş. Dela 1857 comite supr. 
al cottului Scepuş. 1888—94 ministru de culte 
în cabinetul Szapăry şi AVekerle. El a dat cu- 
uo.scuta ordinaţiune din 26 Febr. 1891 despre 
botezarea acatolicilor. A conlucrat la crearea 
legilor despre i-ecepţiunea Ovreilor, libertatea 
religionară, căsătoria civilă şi matriculele civile.

C. a întrodus reforme şi pe terenul instrucţiunii 
publice. Limba grecă s’a decretat studiu fa
cultativ în şcoalele medii; sub el s’a adus legea 
despre asilele de copii. El a reorgauisat con
siliul scol. regnicolar şi a ridicat prin lege leafa 
îuveţătorilor poporali la minimul de 300 tl.

CsallâkSz, cea mai mare insulă a Dunării; apar
ţine cottelor Pojon, Komărom şi Gyor; începe 
din jos de Pojon, unde se ramifică Dunărea, şi 
are o lungime cam de 80 km., lăţime de 15—30 km. 
Solul e foarte productiv; locuitorii se ocupă cu 
agricultura, pomăritul şi legumăritul. Esundările 
dese ale Dunării fac multe stricăciuni. Pe insula 
aceasta, afară de partea numită Gsilizkoz, sunt 
aprope 140 comune, cu 85,000 loc. Localităţi 
mai însemnate: Guta (7088 loc.), Duna-Szerda- 
hely (4453 loc.), Nagy-Megyer (3241 loc.) şi 
Bos (2643 loc.)

Csanăd, v. Cenad.
Csănki, Desideriu, istoric maghiar, n. 1857. 

Se ocupă în deosebi cu istoria Ilunyarjilor. Ser.: 
Geografia istorică aUugariei pe timpul Uunyafjilor, 
1890; Curtea lui Matia I.

Csănyi, Ladislau, n. 1790 în Csâny, cottul 
Zala. A luat parte în revoluţiunea din 1848/9. 
Ca comisar guvernial în Transilvania a comis 
multe cruzimi. In Apr. 1849 a fost chiemat de 
Kossuth la Debreţin ca ministru de comunicaţie. 
A construit calea ferată Solnoc-Debreţin. După 
capitularea dela Vilagoş a fost prins de Ruşi 
şi spânzurat în Pesta la 10 Oct. 1849.

Csărda, crişmă sau han pe lângă drumurile 
mari de pe pusta Ungariei. Csărdăs, joc naţional 
maghiar. Numirea aceasta abia pe la miji. seci. 
acestuia a folosit-o pentru prima dată baronul 
Bela AVenckheim.

Csăvolszky, Ludovic, publicist magh., n. 1841. 
Dela 1867 colaborator la 4iarLll »Hon«.apoi la 
»Ellenorft; 1872 a fost ales deputat; 1874 înfiin
ţează fjiarul »Baloldal«, numit apoi »Egyetcrtcs«.

Csemegi, Garol, jurisconsult magh., n. 1826 
în Csongrad. A luat parte în revoluţia din 1848/9; 
după 1867 întră în ministeriul de justiţie con
silier de secţiune, apoi secretar de stat. El este 
autorul codului penal ungar. La 1879 preşe
dinte de senat la Curie. 1878 decorat cu ord. 
Sf. Ştefan, 1882 cu titlul de consilier intim.

Csengery, Antoniu, scriitor şi politic magh., 
n. 2 Iun. 1822 în Orade. 1845 - 1849 conduce 
foaia centraliştilor »Pesti Hirlap« împreună cu 
bar. Sig. Kemeny; 1850—1860 a scris operele: 
Oratori şi bărbaţi de stat maghiari, (1851); Istoria 
Angliei dela lacob II încoace, trad. după Ma- 
caulay (1853—54); Studii istorice (1857); Cartea 
poporului maghiar, (1854—56); Istoria univor.sala 
populară, (1854), ş. a. La înfiinţarea şi condu
cerea reuniunii agiîcole şi a institutului de credit 
foueiar a avut un rol însemnat; 1861—1878 de
putat. A lucrat alăturea cu Deăk şi Audiâssy la 
încheierea pactului dela 1868. C. a fost unul 
dintre căpeteniile partidului Deâk-ist. 1857—1865 
a coudus revista »Budapesti Szeinle®. Academia 
magh. la 1858 l-a ales membru ordinar şi notar; 
1871 preşedinte al II. t 1880 în Pesta.

Csepel, insulă, v. Cepei.
Csermo, com. în Ung., v. Cermei.
Csernâtony, Ludovic, publicist maghiar, n. 1823 

în Cluj. Pe timpul revoluţiunii secretarul lui 
Kossuth; 1860 ia parte la expediţiunea lui Gări-
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baldi. 1867 se reîntoarce în patrie şi este ales 
deputat. A colaborat la r|iaml *Hon«, a condus 
foaia ^Ellenor*, iai- dela încetarea acesteia e re
dactor Ja aNeinzebf.

Csik, V. Ciuo.
Csikâs, (magh) stăvar, păzitor de herghelie, 

păstor de cai.
Csiky, Gregoriu, autor dramatic magh., n. 1842 

în Pankota (Arad); până la 1878 profesor de 
teologie în Timişoara, apoi se duce la Pesta şi 
se d^ică cu totul literaturii. La 1875 câ.ştigă 
Ijrenuni Teleki ca comedia ^Profeţie^ (Joslat), 
iar la 1877 cu trag. »Janus^. In 1878 comedia 
»Ellenăllbatatlan« (Iresistibilnl) e distinsă eu ma
rele premiu Kaiăcsonp de 4(>0 galbini, Sw;ie- 
tatea Kisfalndy şi Academia magh. îl aleg 
membni. A scris o mulţime de drame cu sujet 
din viaţa socială, s. e. Proletarii (Proletârok); 
Sărăcie lucie (Czifra nvomorusăg); Marta Bo- 
zdthi; Lege eternă; Familia Stomfay; Punctul 
negiTi; Nora, Bunica, ş. a. Comedii şi farse: 
Mukânyi, Kâviâr, Filip cel Bun, ş. a. A tradus 
în limba magh. tragediile lui Sophocle şi co
mediile lui Plautus. A mai scris novele şi ro- 
inanuri.

Csokonai, Vitez Mik., poet magh., n. 1778 
în Dobriţin; a studiat teologia şi apoi a fost pro
fesor la colegiul ref. din Dobriţin, dar venind 
în colisiune cu superiorii sei, a fost dimis. A 
petrecut apoi la curtea unor protectori, înde
letnici ndu-se cu poesia. C. trebue considerat ca 
unul dintre întemeietorii literatnrii magh. j 1805. 
A scris poesii lirice, şi s’a di.stins cu deosebire 
prin poesii erotice, ode şi anacreontice. In poesia 
epică a creat ^Dorotea«, epopee comică în 4 cărţi. 
A scris şi poesii de cuprins filosofic (Despre 
imortalitatea sufletului) şi s:a încercat în genul 
dramatic (Tempefoi, etc.), însă fără succes mai 
remarcabil. C. a fost unul dintre cei mai ori
ginali poeţi ai Maghiarilor.

Csolnakos, v. Cinciş.
Csongrăd, comitat în Ungaria, pe ambele ma

luri ale Tisei, 3413-65 km*. Suprafaţa e şes tra
versat de Tisa, în care se varsă pe teritorul 
acestui comitat Crişul şi Mareşal. In jurul Tisei, 
mai ales în timp de ploi, se formează mocirle, 
bălţi şi lacuri, cari în.să în urma regularii rîului 
încep să dispară. De altcnm solul e foarte ro
ditor. Clima comitatului C. e cea mai caldă în 
şesul Ungariei, piTntre bălţi însă e nesănătoasă. 
Producte: grâu, secară, orz, cucuruz, oves, tutun, 
uapi, viu, pepeni, legume, fen; se ţin mulţi cai, 
vite cornute ş: oi, economia de vite a scăfjut 
insă. Numenal locuitorilor e de 261,340 suflete. 
îu cea mai mare parte Maghari, apoi lîomâni, 
Germani, Slovaci, etc. Ocupaţia loc. în cea mai 
mare parte e.ste agricultura şi economia de vite. 
iar industria şi coinerciul, restrinse numai la 
oraşe, ancă .se desvoaltă mereu; în C. sunt fa
brici de spirt, giinoiu artificial, de piei, ţesătorii, 
mori, etc. Comerciul e servit de navigaţia pe 
Tisa şi prin caile ferate, cari au o lungime 
de 221 km., şosele numai 18 kni.; mai multe 
societăţi economice şi de regnlaiea aj>elor pro
movează interesele economice ale cottalni. In 
privinţa instracţiimiî în C. .sunt 104 şcoale 
poporale, 18 asile de copii, 8 şcoale civile şi 
poporale superioare, 4 şcoale industriale infer., 
4 şcoale medii, şcoală comercială, preparandie.

etc., totuşi 38''/* ale i»oporaţianii mnt analfabeţi. 
Capitala cottalui e Szeutes, alte oraşe: Seghedin, 
Tfodmezo-Vâsărbely. C. e împărţit în 3 cerenri 
adm., un oraş cn magistrat, un oraş municipal 
şi nn oraş liber reg. In privinţa hiaeticasmă. 
loc. rom.-cat. aparţin la epiftr;iopiîle: Vaţ, Cenad, 
şi Kalocsa, cei gr.-cat la Oradea mare, cei gr.-or, 
la Arad resp. Dacica, etc. In privinţa militară 
aparţine comandei de corfj din Timişoara, Ceîe 
mai mnlte oficii se află în Seghedio,

Csukăssi, losif, publicist magh, n, 1841; a 
f studiat drepturile; redactor la mai multe foi be!e- 
î tmtice-; el a întemeiat »Badapesti ffiriaps, care 
I foaie a condos-o dela 1881 (rimă la moarte (1891),
; A tradus mult din autori engi şi fre,

Ctenobranchiate, (zool,ji v, I'ectinibrancbiate, 
Ctenophore, (zooLi animale maritime, ce în- 

noată liber; formează o clasă separata a Coeleu- 
teratelor. An o formă sferică sau cifindrieă. adese 
turtită. .Specdile mai cunoscate sunt Beroe Fors- 
kulii Edwanls şi Cegtm Venerig Lesson,

Ctişti, un fel de călugări aparţinetori cultului 
Iui ZamolxLs, Acest nume il purtau la Oeţi şi 
Traci, la Daci se oumian Polipi.

Ctitor, curator, de regulă o persoană mai de 
frunte dintre credincioşii comunităţiii bisericesc!, 
aleasă de catră aceasta Diregătoria C,-M este 
a îngriji de trebuinţele bisericii, şi a manipula 
averile bisericesci. In sens mai restrinssnb C. 
se înţelege patronul bisericii, care a zidit biserica, 
.şi a asigurat delaţiunea parochiei.

Co, semn chimic pentru Cupru,
Cuadrat, v. cadrat
Cab, termin de matematică. In georaet rie: 

Paralelipipedul care are cele 3 dimensiuni egale, 
sau exaedrul regulat. El are şese feţe cari sumt 
toate pătrate egal. Metrul cub aie cele trei di- 
mensinni de un metru, .stânjenul cub are cele 
trei diineasiuni de un stânjen, etc. In aritme
tică: puterea a treia a unui numer, adecă 
produsa! a 3 factori egali cu acel numer, s. e. 
7 X 7 X 7 = 7* e cubul lui 7.

Cubic, geom., care are forma de cub; aritm.: 
rădăcina cubică a nnoi nnmer dat este un nniner. 
care ridicat la cub să ne dea \>e oumeml dat 

Cuba, cea mai mare dintre insulele antile, 
118,833 km*., cu 1.631,696 loc. (1894), dintre 
cari Vs parte negri. Cea mai mare parte a in
sulei e acoperită cu munţi (Tarquino 2.560 m.), 
presentând regiuni foarte frumoase, iar printre 
munţi .şi pe lângă ţermuri sunt văi şi şesuri ro
ditoare şî savane. Clima e .sănătofisă, afară de 
anotimpul ploios, când Europenii sunt expaşi la 
frigurile galbene. Parte însemnată a solului cul
tivat e semănată cu plante coloniale; producte 
principale: zahăr şi tatua, ajioi: cafea, bumbac, 
cacao, indigo, lemn, etc,; economie de vite în des- 
voltare, comerciul de asemenea, încât au permis 
împrejurările politice; se exţw'jirtează: zahăr, tutun 
şî ţigări, rum. miere, ceară. Căile ferate au Inn- 
girae de 1731 km,, linii telegrafice .3711 km. 
Veniturile in 1893/4 au fost 24,44tJl,759, chel- 
tPieli 25.984,239, datorie ca. ’32(K) mii, pesos. 
Capitala Havana C. a fijst descoperită de (^jlumb 
in prima sa călătorie, 1511 fu cucerită de Spanioh, 
1762 de Englezi, 176.3 cedată Spaniolilor in schimb 
pentru Florida. 18?2 sTau început refieţitele re- 
scoale ale Negrilor; 1868 se proclamă indejien- 
denţa imsulei, rescoala însă fu suprioiată 1878
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după lupte îndelungate. 1880 fu sistată sclăvia, 
iar 1884 fîi introdusă constituţia spaniolă. Per- 
.secutarea partidului de reforme, exploatarea ne
miloasă a insulei în favorul Spaniei, .şi admi
nistraţia slabă a funcţionarilor provocară 1895 
o nouă rescoală a Oubanilor, pe care guvernul 
Spaniei nu fu în .stare a o sufoca până ce 1898 
întreveni America (Statele-Unite) în favorul Cu- 
banilor. Eesboiul fu neuorocos pentru Spanioli, 
cari în preliminarul de pace ab^iseră de Cuba 
şi de celelalte Antile.

Cuban, (în antichitate Hypanis), rîu în Cau- 
casia, isvorend din Elbi-us, se vaisă în Marea 
Neagră; lungimea 715 lan.

Cubatura. Prin C. unui solid geometric se în
ţelege a se găsi un cub echivalent în volum 
cu acel solid, sau, în mod impropriu, a-i afla 
mesura volumului acelui solid. Poliedrele şi 
corpurile rotunde cele mai simple se cubează cu 
ajutorul teoremelor stabilite de geometria ele
mentară, iar C. solidelor limitate de suprafeţe 
curbe în genere este una din aplicaţiiinile cal
culului integral.

Cubeb, fCubebaJK fructele nemature uscate 
dela Piper Cubeba L. (v. ac.) de gust acriu- 
amar aromatic, se folosesc în medicină contra 
blennoragiei.

Cubic, V. cub.
Gubicularius, la Romani sclavul de casă, care 

făcea sei viciu de camerier.
Cubiculum, camera de durmit în casa romană.
Gubin, comună mare în Banat, cott. Timiş, 

situată lângă Dunăre; cu 5030 loc. (1891), între 
cari 1106 Români, 1700 Şerbi, restul Germani 
(Şvabi). Are judecătorie cerdualâ, oficiu do dare, 
staţiune de vapoare, postă şi telegraf. Tîrguri 
de vite căutate.

Gubras, descendenţii Mulaţilor şi Negrilor în 
America de sud.

Cubrat, duce al Bulgarilor, care 634 d. Chr. 
scutură supremaţia Chagauului Avarilor şi se 
proclamă neatîrnat. •j* între anii 620—28.

Cuc, Guculus canorus, pasere căţărătoare din 
fam. Cuculidae, preste tot sur-cenuşiu. La cucii 
tineri e predominantă coloarea bruuă-i’oşietică. 
Lung. totală: 37 cm.; lung. arip. 19 cm.; lung. 
co4ii 17 cm. B pasere de tot comună pe la noi, 
se nutresce cu insecte şi larvele lor, cu vieimi, 
pe cari îi sdrobesce înainte de a-i înghiţi; preste 
iarnă migrează în regiuni mai călduroase.

[V. B.]
Cuca, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, com

pusă din 6 căt. cu 1914 loc. (Dicţ. geogr. 1892); 
are 4 biserici şi 2 şcoale mixte. Ocupaţiunea loc. 
e agricultura, prăsirea vitelor şi viticultura.

Cuca, căciulă inaltă, împodobită cu pene de 
struţ, ce Sultanul o dăruia Domnului la urcarea 
pe tron. La Turci o podoabă proprie a Ieni
cerilor.

Cuccagna, Cocagna, (frc. Coquaigne), numele 
romanic pentru »Schlaraffe« (v. ac.) In Neapol 
se înţelegea sub C. sei'bătoarea naţională, ce se 
ţinea pe spesele regelui în cele din urmă 4 Du
mineci ale Carnevalului.

Cuciobina, cel mai mare sat arămânesc în 
Acarnania, în Grecia, cu 750 loc.

Cuciureanu, 1) C.,Gheorghe, Dr., fost ministru al 
in.strucţiunii publice în Moldova şi membru cores
pondent al Academiei române (secţ. sciinţifică);

bărbat binemeritat pentru organisarea spitalelor 
şi a serviciului sanitar în Moldova, 'j' 10/22 Ian. 
1886 în laşi.

2) C., Mihail, n. 5 Novembre 1819 în Boto
şani; autorul a doue broşuri: Poetice cercări, 
laşi, 1839; Poesii. Iaşi, 1840; nu era lipsit de 
oarecare talent şi cuno.scea poesiile lui Cârlova. 
t 5 Maiu 1844.

Cuciurul, 1) C. mare, comună rurală în Buco
vina, căp. şi j. Oeruăuţ, şi doue parochîi; cu 
moşie mănăstirească; are 9236 loc., doue şcoale 
primare; staţiune de cale ferată; postă, telegraf. 
2) G. mic, comună rurală şi parochie în Buco
vina, căp. Coţman, j. Zastavna, cu moşie boie
rească, are 2560 loc., şcoală primară; postă.

[Dj’. 1. G. Sbiera.]
Cucoreni, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, com

pusă din 4 căt. cu 2236 loc. (Dicţ. geogr. 1895); 
are 4 biserici şi 2 şcoale mixte; ocupaţiunea loc. 
este agricultura şi prăsirea vitelor. Corn. e stră
bătută de calea ferată Botoşani-Veresci şi de 
şo.seaua naţională Botoşani-Dorohoiu.

Cucsa, (montau.), partea ce o posede fiecare 
din proprietarii unei mine, în pi'oporţia căreia 
supoartă cheltuelile exploatării şi se împărtă- 
şesce din câştigul realisat.

Cucu, loan Eugeniu, politic rom., n. 1837 
în Trs., cott. Solnoc, orator eminent; 1869 ales 
deputat al Tăşnadului; aparţinea clubului na
ţional român. C. a ţinut în dieta din Pesta fru
moase di.scursuri politice, îndeosebi în causa 
revisuirii legii de naţionalităţi şi despre uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria şi în chestiunea tea
trului naţional român, f 1870. (Cf. «Familia* Yl, 
p. 289.)

Cucubalus L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Caryophylleelor, trib. Sileueelor, cuprinde plante 
erbacee vivace, difuse scandente cu frunzele 
ovale; florile ver4i-alburîi; ovarul unilocular 
devine la maturitate o capsulă bacciformă, glo- 
buloasă, subcărnoasă, strălucitoare şi neagră. 
Unica specie G. baccifer L. este respândită prin 
Europa şi Asia medie; în părţile noastre cresce 
prin tufişuri umede şi umbroase, pe garduri şi 
este cunoscută de popor sub numele de Guşa 
porumbului. fZ. C. P.]

Cucuchota, («oraşul albastru*), oraş în prov. 
chineză Şan-si, 200,000 loc.; centi'ul mai multor 
drumuri comerciale. Universitate mongolă; 20mă
năstiri cu vr’o 20,000 călugări.

Cucueţi-Plătăresci, com. rur. în Rom., j. Ilfov, 
cu 2610 loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 3 biserici 
şi 4 şcOale mixte; ocupaţiunea loc. e agricultura 
şi prăsirea vitelor.

Cucujo, (Fyrophorus noctilucusj, insect, 3 cm. 
lung., pe insula Cuba, lucesce tare, se poartă ca 
podoabă. Larva devastează trestia de zahăr.

Cuculat, (botan.) organ în formă de capişon sau 
glugă; s. e. petalele, scufia unor muşchi, etc.

Cuculidae, paseri, familia Cucilor, representată 
prin un singur gen: Cucul (v. Cuc.)

Cucuilia, fluture din fam. Cucullidelor, sub
ordinul Nocturna.

Cucumeagă, Gucuveică, v. Buhe.
Cucumis L., (botan.) gen de plante anuale 

monoice din fam. Cucurbitaceelor, trib. Cucu- 
merideae, cu foi palmat-lobate .sau -disecte, cârcei 
simpli, corola galbenă subcampanulată 5 partita, 
la florile mascule cu tub scurt şi conectiv, ce în-
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trece loculidele anterelor. Dintre cele ca. 25 specii, 
răspândite pretutindene sub tropi, cu deosebire 
în Asia şi Africa, mai importante prin fi'uctul 
lor sunt pentru noi doue târitoare de oiîgine 
a.siaticâ; G.sativus 1j. crastavetele sau pe
penele, cunoscut deja vechilor Egipteni, şi G. 
Afeio L., pepenele galben sau harbuzul. 
Introdus în Eurojia cătră finea seci. XVI. Dintre 
,sj)eciile căţărătoare se cultivă în Europa ca 
plante decorative C. Anguria L., C. dipsaceus 
Ehrbg., C. Dudaim L., ş. a. [A. Pr.]

Cucu-Nor, («lacul albastru*), lac sărat în partea 
nord-e.stică a Tibetului, 107 km. lung, 03 km. lat, 
situat într'o regiune productivă la înălţime de 
3087 m. preste nivelul mării.

Cucurbita L., (botan.) gen din fam. Cucurbita- 
ceelor, trib. Cucumerineae, cuprinde vro 0 specii 
de plante erbacee, anuale sau vivace mai adesea 
întinse pe păment şi radicante; frunzele alterne 
lobate şi cordiforme; fi'uctul este o bacă căr- 
jioasă de diverse forme şi mărimi, adesea cor- 
ticată, indehiscentă şi polispermă. Speciile de C. 
cresc în Asia, Africa şi în regiunile calde ale 
Americei. Unele specii şi varietăţi ale acestui 
gen sunt cultivate ,şi prin părţile noastre ca 
alimentare pentru om şi animale, aşa sunt: C. 
Pepo L. cu mai multe varietăţi cunoscute în 
general sub numele de Bostan, Dovleac, 
Lubeniţă. C. maxima Duch. etc. Din semin
ţele de G. Pepo L. se fabrică un oleu, între
buinţat ca alimentar şi în industrie. [Z. C. P.J

Cucurbitaceae, (botan.) familie de plante dico- 
tyledonate, calyciflore, ei'bacee rar subfrutes- 
cente, aspre la pipăit şi de comun anuale, întinse 
pe păment sau acăţătoare (grimpate); frunzele 
alterne, peţiolate, palmate, adesea cordiforme 
şi însoţite de cârcei axilari simpli sau compuşi. 
Elorile sunt albe sau galbene, foarte rar albăstrii 
sau roşii, fructul este o bacă mai mult sau mai 
puţin voluminoasă şi cărnoasă. . Această vastă 
familie are vr’o 470 specii, repartisate în 68 
genuri, respândite mai cu samă prin regiunile 
calde ale globului. După caracterul staminelor 
şi al ovulelor C. se divid în următoarele 8 triburi; 
1 Cucumerineae, caractensate prin ovule ori
zontale, este tribul cel mai important şi în acelaşi 
timp representat şi prin părţile noastre. Dintre 
numeroasele sale genuri menţionăm \>eLagenaria 
fSer., Luffa Cav., Cucumis L., Citrullus Schrad., 
EchaliumUich., C^urbita L., Bryonia L. li Abo- 
breae. III Elaterieae. IV Sicyoideae menţionăm 
pe; Sicyos L. V Gompliogyneae. VI Gynostem- 
mcae. VII Zanonieae şi în fine VIII Fevillieae.

[Z. C. P.]
Cucuruz, numele vulgar al plantei cultivate 

Zea Mays L. (v. ac.)
Cucuta, numele românesc al plantei Coniuin 

maculatum L. (v. ac.) C. de apă = Cicuta virosa L. 
(V. ac.) C. mare = Coniuin maculatum L. (v. ac.)

Cucuteni, 1) C., corn. rur. în Eom., j. Dâm- 
boviţa, situată spre nord de Tergovişte, mai 
toată pe valea Vâlcana; se compune din 3 căt. 
cu 1500 loc. (Dicţ geogr. 1890); corn. are 3 bi
serici şi 1 şcoală. Principala producţiune a corn. 
este petroleul şi apa iodo-saliferă. Pe teritorul 
corn. sunt vestitele băi de iod dela Vâlcana (v. ac.) 
2) G., corn. rur. în Rom., j. Iaşi, situată mai 
mult de a dreapta rîului Bahluiu; e compusă 
din 11 căt. cu 3270 loc. (Dicţ. geogr. 1^8);

are 5 biserici ort. şi 1 cat. şi 4 şcoale; ocupa- 
ţiunea loc. e agricultura şi prăsirea vitelor. Prin 
partea de nord a corn. trece calea ferată şi şoseaua 
naţională dela Tîrgu-Erumos la Iaşi. Aici se re
traseră la 1612 boierii nemulţămiţi cu Stefan- 
Vodă Tomşa, şi-l provocară pe acesta să abcjică, 
au fost însă împrăştiaţi de Vodă. 3) C., cătun 
al corn. rur. Băiceni în Rom. j. laşi, intre Tîrgul- 
fnunos şi Hîrlău. Pe teritorul aceste ilocalităţi, 
în 1884, Nic. Beldiceanu a făcut săpătim şi a 
găsit mai multe obiecte vechi; securi de piatră, 
ciocane de os şi unelte; lucniri de lut (idoli, oale), 
de bronz (brăţară, sulă), de argint (o brăţea), 
de fier (un cuţit ângust). Obiectele toate se află 
în Museul Statului din Bucuresci şi după părerea 
celor competenţi se crede, că C. a fost în vechime 
cu mult mai nainte de întroducerea creştinis
mului populat de Slavi.

Cucuvaica, Gucuveica, v. Buhe.
Cucuzel, loan, vestit cântăreţ şi compositor bi

sericesc în biserica ortodoxă. A trăit în seci. XII. 
şi a fost cântăreţ al mănăstire! Lavi-a pe muntele 
Athos, unde se păstrează o mulţime de manu
scripte de cântări bisericesci puse pe note de 
C. (Cf. Dr. A. Mironescu, O călătorie in Orient; 
»Bis. ort. rom.« Buc.,, 1890/91.)

Guenca, 1) G., prov. spân. în Castilia nouă, 
17,193 km'2, cu 242,462 loc. (1887). C a p i t a 1 a O. 
are 9747 loc., residenţă episcopească. 2) G., oraş 
în republica sudamericană Ecuador, lângă Rio 
Paute, la2581 m. preste nivelul mării; 30,000loc., 
residenţă episcopească.

Cueva, Juan de la, poet spaniol; a trăit între 
1550 şi 1607, căcjend activitatea sa în periodul 
de transiţie dela stilul vechiu-naţional la cel 
modern-clasic. Opere: »Obras«, (1582), o colec- 
ţiune de poesii lirice, sonete, canzone şi elegii; 
»Coro Febeo de romances historiales*, (1587); 
«Primera parte de las comedias y tnigedias*, 
(1588), 4 tragedii şi 10 comedii.

Cufa, (sir. AkulaJ, fost oraş în vilaietul turco- 
asiatic Bagdad, lângă rîul Eufrat. Residenţă a 
chalifilor şi şcoală renumită.

Cufra (Kufra), grupă de oaze în interiorul 
Saharei de est; sunt situate pe o întindere de 
17,824 km2.; locuitori sunt numai in oaza Ke- 
babo vr’o 700 Arabi.

Cufundar, Podiceps, gen de pasere înnotătoare 
din fam. Podicipidae, cu picioare lobate; coada 
scurtă se compune din un fasciclu de pene spin
tecate; înnoată bine şi se cufundă cu isteţime 
sub apă; petrece pe lângă ape acoperite cu trestii. 
Pe la noi se găsesc mai multe specii: 1) C. cu- 
cuiat, (P. cristaiusj, castaniu închis pe spate şi 
argintiu pe foaie, blană favorită, la grumazi cu 
guler din pene ruginii. Lungimea totală; 66 cm.; 
lung. arip. 18 cm. 2) G. mie (P. minor), brunet- 
negriu pe spate şi alb-suriu sau de tot alb pe 
foaie; ciocul negru la vîrf şi verde-gălbeniula basă. 
Lung. 25 cm.; lung. arip. 10 cm. 3) G. negru, (P. 
nigricollisj, negriu pe spate, alb pe foaie; pieptul 
ruginiu cu negre puncte pătat; capul şi grumazul 
bătrânilor negru; ciocul verde-negriu. Lung. to
tală: 32 cm.; lung. arip. 13 cm. [^-B-]

Cufundăturâ geologică, cuprinde o serie de 
depresiuni cu diferite forme şi mărimi, ce se 
întâlnesc pe suprafaţa pămentului. Ele sunt: de 
origine tectonică, când provin din cufundarea 
sau prăbuşirea unui pachet sau unei întregi re-
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giiini de terenuri, ca consequenţă a mişcărilor di
namice, la cari e supusă scoarţa globului nostru; 
de origine erosivă, ciind ele provin din prăbu
şirile ce se produc, pentiii că apele subterane di- 
solvând sare, ghips, calcaruid, ş. a. lasă goluri, 
ce mai târejiu se cufundă; de origine artificială, 
când ele se produc, împrejurul unor exploatări 
de mine, pentru că s’a extras material şi nu s’a 
umplut locul remas gol. [A.]

Cugetare, produsul minţii omene.sci în genere; 
în special stabilirea unui raport între doue idei 
sau noţiuni. Sinonim : gândire.

Cugler, Poni, Matilda, poetă lirică română; 
soţia lui P. Poni, n. 1853 în Bucovina, din pă
rinţi germani, trecuţi pe urmă în Moldova, primi 
o educaţiune îngrijită; înveţă 1. franceză, ital., 
spaniolă, engleză. Talentul seu poetic se revelă 
de timpuriu prin poesiile publicate în »Conv. 
literare*, în cari se vede influenţa predomnitoare 
a lui Heine şi Lenau. Simplitatea, eleganţa şi 
precisiunea sunt însuşirile de formă caracteris
tice ale poesiilor sale. Critica îi recunoasce aiji 
un loc de frunte între femeile poete. Poesiile 
•sale s’au publicat în un volum, 1874, în Iaşi, 
a 2 ed. 1885 în Buc., a 3 ed. Şaraga, laşi.

Cuguar, Puma sau Leul, argintiu, (Felis con- 
colorj, mamifer din fam. "Pelidelor, ord. Carui- 
voarelor. Porul are coloare galbenă, brună sau 
alburie, după localităţile în cari se află. Seamenă 
cu pisica, însă lung de 120 m., lung. coejii 65 cm. 
El este foarte respândit în toată America, în- 
cepend din Patagonia, Noua-Granada, Panama, 
Mexico, Statele-Unite până în Canada. Se nu- 
tresce cu animale vii (oi, ş. a.) şi omoară într’o 
noapte până la 50 bucăţi.

Cuhea, (magh. KonyhaJ, comună în Maramureş, 
cu 1358 loc.’Rom., cândva mănă.stire şi residenţă 
a cnezilor din Maramureş.

Cuib, în general: ori ce loc mai retras, as
cuns, care servesce animalelor ori ca loc de re
fugiu, ori ca locuinţă stabilă şi acomodată pentru 
croscerea puilor lor; în special: construcţiunea 
ai’tificială, ce o fac unele animale mai măiestre 
din diverse materii în scopul amintit. In seria 
animalelor multe grupe îşi fac C.: paingenii, 
undle insecte, multe sugătoare şi paserile; ace.ste 
din urmă îşi consti'uesc C. cu mare măiesti'ie, 
cu ciocul şi picioarele lor: cioplesc, sfredelesc, 
lipesc, torc şi ţes. numai ca prin zidirea unui 
lăcaş bun să poată asigura viitorul generaţiunii 
tinere. In alegerea locului arată mare precau- 
ţiune, iar modul construirei C.-ului este caracte
ristic pentru singuraticele specii. [V. B.]

Cuibu, sat în Rom., j. Prahova, face parte din 
corn. rur. Gornetu-Cuibu; are 775 loc. In partea 
de sud a sat. C., pe unde curge păreul Sărăţelu, 
sunt bogate isvoare de apă sărată, iar la loca
litatea Valea Beni se găsesce un isvor de apă 
minerală, conţinând fier şi pucioasă.

Cuie, se fabrică din fier bătut (ciocănit), ori 
se tăie din tinichea, prove()endu-se cu cap, sau 
se toarnă şi prin cimeutaţiune se fac maleabile. 
Vîrful cuielor de sîrmăse face prin tăiere, iar capul 
prin presiune.

Cuie de cisme sunt cuie de lemn, mal cu samă 
din lemn de mesteacăn, care se taie mai âutâiii 
în table circulare, apoi prin nisce maşini spe
ciale se formează vîrfurile cruciş prin nisce cuţite 
şi după aceea se creapă în lungime şi în lăţime

până ce obţinem cuiele, cari se uscă şi se freacă 
spre a se curăţi de aschioare.

Cuied, (magh. KujedJ, corn. mică în Ung. 
cott. Arad. In anale apare dela 1447. Are 334 case, 
cu 1344 loc. Rom. gr.-or. Biserică pompoasă, şcoală 
regulată. Teritorul e de 5573 jug. cat., parte 
muntos, produce cereale slabe; industria de casă, 
de lemn, pomărit, stupărit, prăsire de vite, tran
sport însemnat de lemne. [j*]

Cuirasa, fital.J o armă pur defensivă, formată 
din un corset metalic compus din 2 bucăţi, una 
pentru piept şi alta pentiai .spate, legate între 
ele prin epoleţi de curea. C. a fo.st întrebuinţată 
din timpurile cele mai vechi; Homer, Herodot şi 
Tacit descriu C. Grecilor, Pej'şilor şi Romanilor.

Guirasat, înarmat cu C., s. e. bastimente cui- 
rasate. — Cuirasier, soldat care poartă C. (v. art. 
Cavaleria.)

Cuişoare, florile nedeschise aromatice de Eu
genia caryophyllata Thunbg. (v. ac.).

Cuivre poli (franc, alamă lustruită) se numesc 
bronzurile de alamă.

Cujacius, recte Jaeques de Gujas sau Ciijaus, 
unul dintre cei mai însemnaţi jurisconsulţi ai 
seci. XVI; n. 1522. A înveţat dreptul în Tou- 
louse dela renumitul prof. Arnaud Eei'i'ier; a 
fost prof. de drept în Cahors, Bourges şi Va- 
lence. t lo90. Operele sale juridice cuprind 
10 tomuri şi au apărut în mai multe ediţii.

Cujir, (magh. Kudzsir), comună mare în Trs., 
cott. Hunedoarei, cu 3647 loc. (1891) Rom. şi 
puţini Germani; fabrică mare de fier şi oţel. 
Mai nainte în C. era residenţă unui major al 
regimentului I român de graniţă.

Cujundşic, o colină mare în Asia lângă rîul 
Tigris, în faţă cu oraşul Moşul. Aci s’a început 
la 1.85^ desgroparea ruinelor oraşului Ninive şi 
s’a aflat biblioteca lui Sardanapal scrisă cu semne 
cuneiforme.

Culant, (franc.) curgetor; fig.: prevenitor. Gu- 
lanţă, prevenire.

Cu laşa, partea de dinapoi a unei guri de foc 
sau arme portative. înainte, tunurile cari se in- 
cărcau pe la gură, aveau C. formată din o con
tinuare a metalului ţevei; la armele portative, 
îucărcându-se pe la gură, C. era formată din o 
piesă, ca un fel de capac, ce se înşuruba în 
tunetul ţevei, prelungindu-se înapoi prin o coadă, 
ce se fixa în patul armei. După ce tunurile şi 
armele portative au început să se încarce pe la 
C., aceasta s’a format din un numer mai mare 
de pie.se, cunoscut sub numele de mecanismul 
de închidere.

Gulasa se numesce şi faţa de jos (basa) a unui 
briliant (v. ac.).

Culegere, v. Colecţiune şi Cules.
Culegător, cel ce adună, culege ceva. Iu tipogr. 

cel ce aşează caracterele tipografice în ordinea ce
rută de manuscript. (V. Tipografia.)

Cules, se numesce recoltatul la pomi, viie şi 
diferite plante agricole: porumb, fasole, etc., unde 
se recoltează numai după gradul lor de maturitate.

Culeus, (lat.) burduf de piele, la Romani cea 
mai mare mesură pentru lichide = 20 Ainphore 
= ca 175 Congius = 525‘26 1.

Culeuţ, comună rurală şi parocliie, cu moşie 
boierească, în Bucovina, căp. Coţman, j. Za- 
stavna; are 896 loc. ort.; şcoală primară.

,[Dr. I. G. ■Sbiera.J
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Culevrina, (franc.) armă de foc portativă care 

apăru la începutul seci. XV. I-s’a dat acest 
nume din causa formei sale alungite şi din causă, 
că extremităţii sale i-se da aparenţa unei guri 
de şarpe (couleuvre). De obiceiu doi oameni ej'au 
însărcinaţi cu niăuuirea ei, unul o purta şi celalalt 
îi da foc cu un fitil. C. au fost întrebuinţate 
până la începutul seci. XVIII.

Culex, ţînţar (v. ac.), insect din ord. Dipterilor.
Culianu, Nicolae, prof. univ. rom., n. 1834 în 

Iaşi; a înveţat la şcoala dola Trei Erarchi şi la 
Academia Mihaileana din Iaşi; 1855 fu trunis 
do minist. cult. din Moldova pentra studiul sciin- 
ţeloi1 matematice la Paris, imde a obţinut licenţa 
la 1850; tot aci a mai făcut .studii de astronomie 
pi'actică. 1863 numit prof. de calculul diferenţial 
•şi integral la imivorsitatea din Iaşi. 1865 fu în- 
credinţat cu catedra de astronomie şi geodesie. 
C. a ocupat la facultatea de sciinţe în deosebite 
rânduri funcţiunea de Decan, până în Oct. 1880, 
iar dela această dată până astăcji funcţiunea de 
Rector al iiniversităţii din Iaşi. Membru coresp. 
al Academiei romane. Scriei'i: Lecţiuni de cal
cula diferenţială şi integrală. Curs elementar de 
algebră, Curs elementar de trigonometria plană 
şi .sfej'ică. Curs de cosmografie pentin usul şcoa- 
lelor secundare, (1870—1893).

Culicidae, familie de ţânţari, cu corp graţii, 
picioare lungi şi subţiri; simt insecte foarte snpă- 
răcioase, aşa: Culex pipiens L. şi C. annu- 
latus 8chr.

Culiciu, (Numenius arquatusj, pasere băltă- 
reaţă din fam. Scolopacidae, pe spate şi la crescet 
ruginiu-galbeuă cu pete întunecate; coada albă; 
aripile negre pătate; ciocul negru şi picioarele 
plumbii. Lung. totală: 70 cm.; lung. arip. 32 cm.; 
lung. co(Jii 12 cm.; lung. ciocului 18-—20 cm. 
Petrece pe lângă locuri băltoase, nutrindu-se 
cu animale de apă; din Aprilie până Novembre 
petrece pe la noi. [V. B.]

Culina, cuina, bucătăria; odaia din locuinţă, 
destinată pentru prepararea bucatelor. Culinar, 
ce privesce culina sau gătirea bucatelor.

Culisa, (teatru), partea teatrului de după per
deaua dela avanscenă, şi mai ales părţile late
rale, unde stau actorii înainte de a întră în 
scenă, regisorul, maşiniştii şi alţi oameni de 
serviciu. [T. T. B.]

Culm, 1) C., (C^elmo), oraş în cercul pru.sian 
Marienmerder, cu’^762 loc. (1890); turnătorii 
de fier, fabrici de maşini, moară cu vapor, 2 fa
brici de bere, cherestele. 2) C., oraş în Boemia, 
V. Clilum.

Culm, (botan.) tulpinile ierboase erecte, cu 
noduri, unde sunt frunzele şi întrenoduri, mai 
ales la Graminee; s. e. paiul dela grâu, oves, 
cu interiorul întrenoduiilor gol; codanul de po
rumb, cu mijlocul plin; trestia, etc.

Culm, (geolog.) un tip al carbonicului inferior 
în Anglia şi o parte a Germaniei; se compune 
din şisturi argiloase şi silicioase, grauwacke, con
glomerate şi calcare, şi a conservat atât urme 
de plante cât şi de animale marine (Posidonii). 
(Of. Stefănescu, Curs el. de geol. Buc., 1890.)

Culme, (geogr. fis.) partea cea mai înaltă a 
unei movile, a unui deal ori munte. Vîrful e 
ascuţit, cuhnea alungită.

Culminaţiune, (astron.) trecerea unui astru prin 
meridian, când totodată îşi ajunge punctul cel

mai înalt (culmea) al căii sale deasupj'a ori
zontului. C. soarelui se întemplă la amiacji. Se 
deosebesce C. superioară şi C. inferioară; pe 
emisfera nordică G. sup. este trecerea unei stele 
prin acea parte a meridianului, care cade dela pol 
spre sud, iar trecerea prin partea meridianului 
care e situată dela pol spre nord, se numesce 
C. infer.; aceasta din urmă se observă numai 
la stelele circumpolare, pecând C. superioară se 
observă la toate stelele.

Culoglu, soldat de gardă la Tui-ci.
Culpa, afluent pe dreapta al rîului Sava (Croaţia), 

isvoresce în partea nordică a cott. Modrus-Fiume 
din Schnee-Berg sub numele Ciabari. Până la 
Mottling formează graniţa între Craina şi cott. 
Modrus-Piume, şi apoi curge piin mijlocul cott. 
Zagrabia până se varsă în Sava la Sisec. Di
recţiunea principală e spre resăi'it şi are lungime 
de 379 km.

Culpa, (lat. greşeală), fapt sau omisiune dăună
toare cuiva, dar făcută fără rea voinţă. Romanii 
deosebiau, şi după ei deosebim şi noi, C. lata, 
care seameuă cu dolul, adică cu greşeala co
misă cu rea voinţă, G. levis in abstracta, gre
şeală pe care nu ar fi comis-o un om foarte cu 
minte, şi C. levis in concreta, care este o gre
şeală în vederea persoanei care a comis-o, fiind 
că ea nu ar fi comis-o în propriile sale afaceri. In 
genere debitorul respunde de C. lata. C. levis se 
apreciază în abstracte şi respunderea depinde de 
contractul de care este vorba. S. e. eredele bene
ficiar nu respunde decât de C. lata, curatorul, 
tutorul respunde şi de C. levis.

Cult, serviciul religios, prin care se dă lui 
Dumnezeu, ca fiinţei supreme, onoarea cuvenită 
(v. Adorare). C. se 4ice intern, când această 
venerare se păstrează numai în suflet, iare .x- 
tern, când se manifestează şi prin semne ex
terne, s. e. îngenunchiare, sacrificare, etc. C. 
se 4ice public, când se adună mai mulţi laolaltă 
spre a da onoare lui Dumnezeu prin mijlocirea 
ministrului legitim. Iar privat, când oamenii ono
rează pe Dumnerjeu în deosebi. (V. şi art. Astro- 
latria. Fetişism, Iconolatria, Pyrolatria, Zoolatria.)

Cultivator, instrument agricol, menit să în
locuiască plugul şi grapa, la scormonirea şi me- 
ruuţirea pămentului şi curăţirea lui de buruieni. 
C. se compune de ordinar din un cadru de lemn 
sau de fier, în care sunt fixate inai multe pi
cioare cu brăsdarele lor mobile. După modul de 
arangiare şi întrebuinţare C. poartă diferite nu
miri: cultivator, extirpator, scarificator şi mu- 
suroitoi'.

Cultura, 1) aplicarea deosebitelor mijloace 
pentru a ajuta crescerea progresivă a anima
lelor, plantelor; 2) aplicarea spiritului întru cer
cetarea şi cimoascerea unei serii de cunoscinţo; 
3) totalitatea cunoscinţelor, cari fac pe om să 
înţeleagă, relativ vorbind, adeveratele raporturi 
dintre lucruri. [D.]

In agronomie: mare C,, cultivarea a mari 
terenuri de pământ ou toate mijloacele, pe cari 
le pune la disposiţie sciinţa modernă. Mică C., 
cultivarea a mici bucăţi de pământ cu ajutorul 
mijloacelor primitive. C. cu abur se numesce 
lucrarea pământului cu instrumente de tot grele 
şi solide, puse în mişcare cu forţă de abur : plug 
cu abur, grapă cu abur şi cultivatoare cu abur. 
Ea a dat pretutindenea bune resultate şi în spe-
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cial pe terenurile plane şi la C. plantelor rădă- 
oinoaso şi tuberculoase. Are desavaiitagiul că nu 
se poate întrebuinţa nici acolo, unde terenul este 
accidentat, nici la proprietatea mică şi divisată.

Cum, oraş în prov, persană Irak Adşini, spre 
sud dela Teheran ; 20,000 loc.; mormintele unor 
sfinţi inohaniedani.

Cuma, rîu în Caucasia, isvoresce pe coastele 
noi'dice ale Caucasului, curge preste stepa cu- 
inană şi se varsă în Lacul Caspic.

Cumacee, cru.stacei malacostraci cu ochi sesili, 
douG părechi de pedipalpi pui-tătoi'i dp branchii, 
şese părechi de picioare toracice; cuprinde ge
nurile: Leucon, Cuina, etc.

Cumae, cea mai veche colonie grecească în 
Italia, întemeiată pe la 1050 a. Chr. pe coastele 
Campauieil de locuitori diu Kyme in Eubea. 
Ultimele resturi ale C.-ei au fost nimicite 120.3 
de cătră neapolitani. C. a fost renumită şi pentru 
Si hi 11 a din C.

Cumani, (Comani), popor din familia turanică, 
ramura turcă, care în seci. IX se afla lângă flu
viile Ural şi Arolga, în dosul Pecenegilor (v. ac.), 
aproape înrudiţi cu ei. După mutarea Pecene- 
gilo)1 spre apus, între Nipru şi Oarpaţi, urmată 
pe Ia finea seci. IX, C. ocupă locuinţele acestora 
între Don şi Nipru. In a doua jumetate a seci. XI. 
după ce oardele de căpetenie ale Pecenegilor se 
mutară preste Dunăre, C. iau în stăpânire şi 
ţeara Pecenegilor dintre Nipru şi Carpaţi, unde 
resturile pecenege se contopiră cu ei. Totuşi 
centrul puterii lor iernase şi mai departe între 
Don şi Nipru (Camauia albă) până când Tatarii, 
după bătălia de lângă Kalka (1228), îi siliră a 
se retrage spre apus. Atimci abia, C. se aşezară 
în nuinei mai mare, în apus de Nipru până la 
Dunăre (Cumania neagră), părţi stăpânite de ei 
âncă din a doua jumetate a seci. XI. Deja în 
seci. XI ei au lupte cu Bizantinii şi Ungurii, 
vecinii lor, cari lupte se continuă, mai ales cu 
Bizantinii, şi în secolul următor. Pe timpul 
Asanescilor C. iau parte, ca aliaţi ai Românilor 
.şi Bulgarilor, la luptele acestora în contra Bizan
tinilor, cum şi în contra imperiului latin de Con- 
stautiuopole. In urmă, după înfrângerea suferită 
dela Tatari în bătălia de lângă Kalka, ei se apropie 
mai mult de Unguri, dela cari o parte a C.-lor 
pi'imi şi creştinismul (1227). Pentru C. încre- 
ştinaţi se activa în Moldova episcopatul Cuman, 
înfiinţat mai înainte (prima menţiune 1217) spre 
propagarea catolicismului iu aceste părţi, dar or- 
ganisat abia la încreştinarea C.-Ior şi pus atunci 
(1227) sub protectoratul Ungariei. In legătură 
cu această dependenţă de Ungaria, regele Un
gariei lua apoi (dela 1233) titlul de rege al 
Cumaniei. Invasiunea Tătarilor sili în fine (je 
C. a se retrage parte preste Dunăie, parte in 
Ungaria, unde regele Bela IV le dete locuinţe 
lângă Tisa (1239). Atunci dispare şi episcopatul 
cuman din Moldova. Astfel risipit, dispăru în 
curând şi poporul cuman. Despre limba C.-lor 
ui s’a păstrat un glosar al unui Veneţian din 
seci. XIII (ed. Klaproth, Memoii’es relatifs â 
l’Asie.) [D. On.]

Cumania se numia, în evul mediu, ţeara stă
pânită de Cumani (v. ac.), între fluviul Don şi 
Carpaţi. Partea resăriteană, unde era centrul 
puterii Cumanilor, se numia C. albă, iar partea 
apuseană, vecină cu Ungaria (Transilvania), C.

neagră. Cea din urmă cuprindea mai ales Mol
dova cu partea resăriteană a Ţerii Românesci, 
ambele numite apoi Vlachia 7ieagră (Mauro- 
Vlachia = Moldova; Kara-lflak = Ţeara Româ
nească).

C. mare şi C. mică, districte în Ungaria, lângă 
Tisa (pe la Debreţin) şi între Dunăre şi Tisa, 
numite astfel după Cumanii aşezaţi în acele 
părţi (1239). [D. On.]

Cumarina, C" H6 Oa, substanţă ce se găsesce 
mai ales în seminţele de Tonka (Cumaruna odo- 
rata) precum şi în alte plante. Pentru a fi ex
trasă seminţele sunt tăiate în foiţe şi tratate cu 
alcool; după distilarea alcoolului remâne un lichid 
sirupos care cristalisează. Productul e purificat 
prin cristalisări noue. Sinteza C.-ei a fost fă
cută de Perkin. Este o substanţă cristalisată în 
lamele sau cristaJi ortorombici, cu un miros 
plăcut. Fixând o moleculă de apă formează acitÎM/ 
Gumaric. Se combină cu acizii pentru a forma 
săruri şi eteruri. [V. C. B.]

Cumberland, 1) G., comitat în partea nord- 
vestică a Engliterei, 3926 kma., cu 266,550 loc. 
(1891); ţinut muntos, strătăiat de numeroase 
rîuleţe şi presărat cu frumoase lacuri; mine do 
cărbuni, fier, plumb, grafit; fabrici de bumbă- 
cării. (Capitala Carlisle. 2) C., rîu în statele 
Kentucky şi Tenne.ssee (America de Nord), se 
varsă în Ohio, 890 km. lung, jumetate navigabil; 
în cursul seu superior, C.-Gap, e un pas impor
tant din punct de vedere strategic.

Cumberland, (pron. chemberlend), 1) G., Wil- 
helm August, duce, fiul lui Geoige U, regele 
Engliterei, n. 26 Apr. 1721; ca comandant suprem 
al trupelor engl. în Plaudria pierdu lupta dela 
Fontenoy (11 Maiu 1745); rechiemat, înăbuşi 
rescoala pretendentului Carol Eduard Stuart şi 
învinse pe rebeli la Culloden (27 Apr. 1746), fu 
din nou învins de Francezi la Lafteld (2 Iul. 1747), 
iar de d’Estrees la Hastenbeck (26 Iul. 1757), în
cheia 8 Sept. 1757 convenţiunea dela Kloster- 
Zeven; f 31 Oct. 1765 în Windsor. Biogr. de 
Maclachan. Titlul »duce« de C. a trecut asupra lui 
Henric Friederic (f 1790), fratele lui George 111, 
iar la 1799 asupra fiului lui George III, prinţul 
Ernst August, 1837 rege în Hanovera. 2) C., 
Ernst August, duce de Braunschweig şi Lfine- 
burg, n. 21 Sept. 1845, unicul fiu al lui George V, 
al celui din urmă rege în Hanovera. Prin epi
stola sa din 11 Iulie 1878 îşi susţine dreptul seu 
asupra Hanoverei; ia titlul »duce de C.«; 2 Iulie 
1885 fu eschis dela moştenirea tronului de Braun
schweig; C. moşteni averea privată a ducelui 
Wilhelm, 1892 primi interesele din fundaţia 
«Welf»; trăiesce in Gmunden şi Salzkammei'gut, 
21 Dec. 1878 se căsători cu princesa Thyra de 
Danemarca, tica regelui Christian IX.

Cumbria, regat antic în Anglia, până piin 
seci. X a fost independent şi pe lângă Cumber
land de a(]i mai cuprindea âncă vr’o 8 comitate 
scoţiene.

Cumbrian Mountains, cea mai înaltă grupă de 
munţi în Engiitera, în cottele Cumberland şi 
"Westmoreland, cu văi ânguste şi lacuri.

Cumetri, Vîrful —, pisc principal în culmea 
Câmpulungeanca, Rom., j. Râmnicu-Sărat, la 
hotar cătră j. Buzeu, acoperit ou păduri întitise.

Cumetria, rudenia spirituală, cai’e se nasce din 
sacramentul botezului între părinţii botezatului
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şi persoanele, cari au funcţionat ca nănaşi Ia 
botezare. Părinţii nascerii trupeşei sunt cumetri 
cu părinţii renascerii spirituale prin botez.

Cum grano salis, (lat. = cu un grăunte de 
sare), expresiune proverbială, care înseamnă, că 
ceva nu este de a se lua verbal, ci numai cu 
considerare la anumite împrejurări modificătoare.

Cuminecătura, în înţeles dogmatic: împărtă- 
şii'ea creştinilor cu trupul şi sângele lui Christos, 
care e de faţă sub specia pânei şi a vinului, ce 
se consacră la liturgic. In biserica grecă şi prote
stantă poporal se cuminecă primind ambele specii, 
pe când în cea latină C. poporului se întemplă 
numai sub specia pânei (ostia).

Cuminoi, substanţă ce se găsesce pe lângă 
Cymol în oleul de chimion (Curainum cyminum), 
precum şi în oleul extras din seminţele cucutei 
(Cicuta viiosa). C. constitue un oleu incolor, cu 
miros aromatic, care fierbe la 236'5° 0. Prin oxi- 
daţiune se transformă în acid. [M. P.]

Cuminum L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Umbelliferelor, trib. Caucalineelor, cuprinde mici 
jjlante erbacee, anuale; frunzele subternatdisecte 
cu laciniile filiforme-, florile mici albe, mai adesea 
hermafrodite, sunt dispuse în umbele compuse, 
însoţite de involucru şi involucel; fructul lun- 
găi'eţ, ovoid şi puţin comprimat lateral. Unica 
specie C. Cyminum L., originară din regiunea me- 
diteraniană orientală, se cultivă foarte mult din 
causa fructelor sale aromatice, întrebuinţate ca 
condiment pentru aromati.sarea mâncărilor. Fruc
tele de C. Cyminum numite de popor Chi
mion, au un gust cald, aromatic şi sunt între
buinţate în medicină ca stimulante, digestive, 
tonice, sudorifice şi emenagoge; ele mai servă 
şi la prepararea unor liqueruri fine. [Z. C. P.]

Cumir, Chrumir, Crumir sau Achmair, un 
popor de vr’o 5500 suflete în partea nord-vest. 
a Tunesiei; expediţiile de jaf ale acestui popor 
le folosi de pretext guvernul francez pentru 
expediţia tunesă 1881.

Cumnăţie, relaţiune familiară, rudenia ce se 
uasce prin căsătorie între soţ şi consângenii soţiei 
sau între soţie şi consângenii soţului, v. Afinitate.

Cumpăna, (balanţa), aparat penti-u măsurarea 
greutăţii corpurilor. G. comună constă din o 
pîrghie cu doue braţe egale în lungime şi greu
tate. La extremităţile acestora atîrnă câte un 
disc, în cari se aşpază pondurile şi obiectele de 
cântărit. In mijlociîfl seu pîrghia este susţinută 
prin o osie, în jurul căreia se poate întoarce 
cu o foarte mare înlesnire. Fiind C. dreaptă, 
braţele ei, împreună cu discurile vor fi atrase 
cătră păment cu aceeaşi putere şi pîrghia va 
sta orisontală. Aşezend în ambe discurile greu
tăţi deopotrivă, pîrghia va remâne tot orisontală; 
punând însă într’un disc o greutate mai mare, 
pîrgliia va înclina în această parte. Că pîrghia 
stă oiisoutal se constată prin un arătător fixat 
perpendicular la mijlocul ei, care trebue să stea 
în posiţiune verticală. Greutatea sau pondul, ce 
se întrebuinţează ca unitate la cântărit, variază 
după diferitele ţeri; o asemenea unitate este 
gramul, sau greutatea unui centimetru cubic 
de apă destilată la temperatura de 4n C. Când 
voim să cântărim un corp, îl punem în unul din 
discuri, iar în celalalt punem greutăţi: grame, 
multiple sau submultiple ale gramului, până când 
C. stă în nemişcare, pîrghia fiind orisontală, şi 
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atunci (Jicem, că massa corpului este egală cu 
greutatea pusă în celalalt disc.

Cumpăna decimală, este foarte mult între
buinţată; are două braţe, din cari unul e de 
4ece ori mai limg ca celalalt. Aici s. e. cu un 
pond de 1 kgr. se poate cântări un coip de o 
greutate înzecită.

Cumpăna romană, (cântarul), este o pîrghie 
cu două braţe neegale, susţinută printr'o osie, 
în jurul căreia se poate învîrti cu înlesnire. 
La capătul braţului mai scurt se află un cârlig, 
care de asemenea se poate învîrti în jurul unei 
osii, de care se acaţă corpurile ce voim a cân
tări. La braţul mai lung se aplică o bombă sus
ţinută plin un inel, care se poate aşeza mai 
aproape sau mai departe de punctul sprijinirii; 
braţul mai lung este graduat, odată pentru tot- 
deuna într’un mod foarte simplu. Cântărirea 
obiectelor cu acest aparat se face pe basa legii 
următoare: pentru ca un cântar să stee în ecui- 
libriu orisontal, greutăţile trebue să fie în raport 
invers cu braţele cântarului. De aici urmează, 
că dacă corpul ce cântărim este mai greu, pentra 
a căpăta echilibrul va trebui să se îndepărteze 
bomba de punctul de atîrnare şi în cas contrar 
să se apropie.

Cumpăna fântânii, aparat întrebuinţat din 
timpuri străvechi pentru scoaterea apei din fân
tâni, este o pîrghie cu două braţe neegde. Punctul 
de sprijinire îl face furca fântânii, care este îm
plântată perpendicular în păment. La un capăt 
al pîrghiei se află atîrnată o prăjină şi de ea vasul 
de scos, iar de celalalt capăt se află un contrapond.

Cumpăna de indueţiune, aparat foarte ingenios 
datorit lui Hugues, prin care un telefon servesce 
a semnala presenţa curenţilor electr, alternativi, 
cari, din causa slăbiciunii lor, nu se pot înre
gistra de un galvanometru.

Cumpărare, faptul de a dobândi, prin plata 
unui preţ, un lucru pe care cineva îl vinde. 
(V. Venejare.)

Cumpăt, are 2 înţelesuri: unul intelectual: 
starea de echilibra a sufletului, care permite 
omului să vadă clar relaţiunile dintre lucrari; 
altul moral: sinonim, cumpătare, înseamnă acea 
reservă sufletească, ce reţine pe om dela ori ce 
exces, care ar pute fi vătămător. Una dintre 
virtuţile cele mai lăudate de cei vechi.

Cumpătul, munte în Eom., j. Prahova, spre 
nord-est de corn. Sinaia, înalt de 1766 m.

Cumul, (lat., = grămadă), fapta de a acumula. 
Din punctul de vedere legal, C. există când 
o singură persoană are mai multe funţiuni re
tribuite din fonduri publice. Ocupaţiunile par
ticulare nu privesc pe stat. Cu toate acestea 
sunt ţeri, unde se interzice unor funcţionari ori 
ce ocupaţiune particulară, sau numai unele. In- 
ter4icerea făcută oficierilor, preoţilor, etc. de a 
purta comerciu pe numele lor, nu are a face 
nimic cu C., ci e o ineom patibili tate (v.ac.) 
C. e scuzat pe motivul că n’ar fi destule per
soane capabile pentru unele funcţiuni. Adevărul 
e însă că, micşorând câmpul de acţiune al nouilor 
veniţi, C. scade ernulaţiunea şi opresce nivelul 
general de aptitudine al funcţionarilor de a se 
ridica. C. nu poate exista decât pentru func
ţionari superiori, căci cei inferiori n’au nici 
timp liber, nici libertate de acţiune destulă pentru 
a ave mai multe funcţiuni. — In dreptul penal
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se mai numesce C. acumularea mai multor pe
depse asupra aceluiaşi individ. In unele legis- 
laţiuni, pedepsele se adună în asemenea cas, 
în altele se confund, (v. Pedeapsa.)

Cumulus, (lat.) nori îngrămădiţi, ghem de 
nori, cea mai comună formă a norilor de preste 
vară, rotundă în partea superioară şi plană în 
cea inferioară; aceşti nori se nasc din curenţii as
cendenţi, deci până după amea(Jă-4i tot cresc, 
de aici încolo se tot reduc şi de cu seară dispar; 
preste iaimă lipsesc cu desăvîrşire; planează la 
o înălţime de 1500—2000 metri. [V. B.]

Cunaxa, localitate în Babilonia, la stânga Eu
fratului. Acî a învins 401 a. Chr. Artaxerxes 
pe Cirus cel tiner.

Cunctator, (lat.) lăsător, târziu; supranume dat 
generalului rom. Quintus Fabius Maximus (v. ac.)

Cundinamarca, departament al republice! Co
lumbia, Amer. de S.; 206,400 kma. cu 537,658 
loc. (1884), afară de Indianii selbatici. Teren 
productiv (cereale, cacao, tutun, cafea, etc.) Ex
port de chinină. Capitala: Bogota. Nainte de 
cucerirea spân. a fost un centra al civilisaţiunii 
indiane. Poporul domnitor a fost: Chibclias.

Cund|is, (Cunduz), ţinut în Asia centrală între 
Hindu-cuş şi Amu-Darja, dela 1859 aparţine 
Afghanistanului, 400,000 loc. Locul principal 
satul C.

Cuneat, (botan.) se (Jice despre organe de formă 
triunghiulară strimtă cu vîrful întors în jos; se 
aseamenă cu o pană de spintecat lemne {(cunei
form) ; aşa sunt s. e. foliolele unor Papilionacee, 
franzele basilare de Saxifraga cuneata, etc.

Cuneo, provincie ital. în Piemont, 7491 kma. 
cu 677,556 loc. (1890). Capitala C. (Coni), si
tuată lângă Stura şi Gesso, are 12,413 loc.; re- 
sidenţă episcopească; odinioară fortăreaţă. In
dustrie de mătasă şi bumbac.

Cuneus, (lat.) ic, cuiu. Cuneiform, de forma 
icului sau cuielor. Acest nume se dă şi sem
nelor scrisorii Asirienilor, etc. (v. Scrisoare 
cuneiformă.)

Cunin, (Cuenin), Victor, a avut pension în 
laşî pe la 1831. Face parte din pleiada de Francezi, 
care a întărit curentul francez în Ţeara Eo- 
mânească, curent început âncă de pe vremea 
domnilor fanarioţi. (Asupra începutului înriu- 
ririi franceze în ţerile române cf. Zallony »Les 
Phanariotes« cum şi Conforenţa lui A. D. Xe- 
nopol; «Influenţa franceză în România». Buc., 
Haiman). In pensionatul C. găsim învăţând carte 
în 1827 pe V. Alexandri, C. Negruţi, M. Co- 
gălniceanu, cum cetim în «Scrisorile» lui Ion 
Ghica şi anume în scrisoarea lui V. Alexandri 
«Vasile Porojan», unde se dau mai midte lă
muriri asupra învăţăturilor din acest pension.

Cuniţa, un fel de văcărit, dare iscodită de 
Grigore Ghica în Moldova (1747—48). Se ridica 
numai vara (văcăritul numai iarna), şi era de 
1 leu şi 10 parale de vită.

Cunningham, (pron. cheninghem), Allan, poet 
scoţian, n. 7 Dec. 1784 în Blackwood (Dumfries); 
la început calfă de zidar; f 29 Oct. 1842 în 
Londra. Opere: «Marmaduke Maxwell», (dramă, 
1822), cântece şi balade poporale şi epopea «Maid 
of Elvar» (1832), şi mai multe romane; «Lives 
of th.e Britisch painters», etc. (1829—1833, 6 voi.); 
«Hist. of the British literaturo of the last fifty 
years», etc. Biogr. de Hogg, (1875).

Cunninghamia R. Br., (botan.) gen de plante 
lignoase din fam. Coniferelor, trib. Araucarieae, 
cu anterele 2—4 loculide. Cuprinde o singură 
specie: C. sinensis R. Br. originară din China 
şi laponia, ce se cultivă la noi ca plantă deco
rativă subrustică.

Cunoscinţa, facultatea de a cunoasce; sciiuţă, 
învăţătură; noţiune (v. ac.).

Cununa, v. Coroana.
Cununia, în biserica orient, taina căsătoriei; 

se numesce C. pentru că celor ce în faţa bi- 
sericei încheie căsătoria, de cătră preotul ce- 
lebrant li-se pun pe cap cununi. («Cunună-se 
servul lui Dumnezeu» etc.), prin ce se mani
festează săvîrşirea bisericească şi religioasă a 
căsătoriei. (V. ac. şi art. Nunta.)

Cuo —, V. Co — şi Quo —.
Cupa-vacii, numele popular al plantei Caly- 

stegia sepium R. Br. (v. ac.).
Cupar, păharnic (v. ac.).
Cuparul, 1) C., Eoset, grec puternic din Con- 

stantinopole, sprijinitorul lui Dabija-Vodă al Mol
dovei (1661). Tot Cupărescii ajută şi lui Const. 
Duca ca să apuce domnia (1665). 2) C., Lasca- 
rache, capuchehaia al lui Dimitrie Cantemir al Mol
dovei şi duşman lui C. Brâncovanu. Prin unel
tirile acestuia fu surgunit la Rodos.

Cupca, comună rurală şi parochie cu moşie 
mănăstirească, în Bucovina, căp. şi j. Storojineţ, 
are 1859 loc.; şcoală primară, postă, staţiune 
de cale ferată locală. (Dr. I. G. Sbiei a.]

Cupelaţiune,operaţiunea întrebuinţată in chimie 
în scop de a determina conţinutul la miie sau 
t i t r u 1 în metale nobile, a u r şi argint, al alia- 
gelor formate cu aceste metale. Operaţiunea cu- 
pelaţiunii consistă: în a trata aliagiul de cupelat 
cu plumb, a-1 pune într’un mic recipient anume 
prepai'at din cenuşe de oase, numit cupelă, şi 
apoi a-1 supune la o temperatură înaltă într’un 
cuptor cu muflă, (Jis cuptor de G., în scop de 
a face ca odată cu plumbul să se oxideze şi să 
dispară şi celelalte metale leonice cuprinse în 
aliagiu, astfel ca în cupelă să remână numai 
aurul şi argintul. [M. P.]

Cupeu, trăsură închisă pe arcuri cu doue lo
curi; compartiment de vagon sau diligenţă.

Cuphea P. Br., (botan.) gen de plante erbacee 
sau fruticoase adese viscoase din fam. Lythra- 
rieelor, trib. Lythreae, cu foi nepunctate sau 
pelucid-pun etate şi calice elongat-tubulos. Cu
prinde vr’o 90 specii americane tropicale şi sub
tropicale; multe din ele, precum: C. ignea DC., 
G. lanceolata Ait., C. mimata Brogn., C. stri- 
gulosa Kth., etc., sunt de importanţă ca plante 
decorative. [A. Pr.]

Cupiditate, (lat.) o poftă care îşi are originea 
în oarecari stări nedumerite ale consciinţei, şi 
e necumpetată în nisuinţa pentru ajungerea obiec
tului seu. Caracterul C.-ii este sensual. Obiecte 
absolut necunoscute nu le poftim: ignoti nulla 
cupido. C. diferă după natura obiectelor. Sin. 
lăcomie. [Plet.]

Cupido, (la Greci Pothos), la Romani e (jeul 
amorului, (v. Amor şi Eros.)

Cuplet, divisiune a unei poesii. Fiecare C. o 
cântat pe aceeaşi melodie repetată, şi e format 
din mai multe versuri; e o numire întrebuinţată 
mai mult în stilul uşor, operete sau cântece de 
vodeviluri. In cantate, opere şi alte lucrări de



Cupola — Cuptor. 67
un stil mai înalt aceleaşi divisiuni iau numele 
de strofe sau stanţe. S’a mai dat numele de 
C. diferitelor variaţiuni ale unei teme date şi dife
ritelor periode episodice, ce se intercalează între 
repetările temei principale într’un Rondo, Passa- 
caglia şi alte composiţiuni analoage. [T. C.]

Cupola, (archit.) un tavan concav construit în 
piati ă, fier sau lemn, cu plan de rotaţiune dea
supra unui spaţiu rotimd sau pătrat, avend la 
cre.scet adesea o deschidere pentru lumină sau 
o lautei'nă cu ferestri laterale. Aplicată mai 
ăntâiu de Elini în construcţie primitivă, ea a 
fost des volta tă pe deplin de Romani. C. remar
cabilă e aceea a Pantheonului, bogat casetată, a 
Sf. Sofii din Constantinopole, a Sf. Petru din 
Roma, etc.

Cupola, în fortificaţiuni, adăpost cui- 
rasat pentru unul sau două tunuri, de formă 
cilindrică, acoperit cu o calotă metalică. în
tregul sistem este mobil în jurul axului seu, 
antrenând în mişcarea sa tunurile, caii se 
află îii interior, permiţend astfel acestora de 
a ave un câmp de tragere de 360°. In timpul 
tragerei, aceste C. sunt necontenit în mişcare. 
C. este încungiurată de un masiv de beton de 
ciment. Calota metalică este construită din fontă 
întărită, fier laminat, metal compound, şi acmna 
se pare a se opri, după ultimele experienţe, la 
oţel laminat. Pretutindeni astătji este o tendinţă 
de a se întrebuinţa C. în fortificaţiile ce se con- 
struesc, adecă pentru a arma forturile sau punc
tele de sprijin, mai cu samă să adăpostească 
piesele, cari fac parte din armamentul de sigu
ranţă al cetăţilor.

Cupon, (frc. Coupon), titlu de interese ataşat 
la un efect, (acţiune, obligaţiune, etc.) Se taie 
spre a încassa interesele. C. se numesc şi resturi 
de stofe.

Cupressus L., (botan.) gen de plante lignoase, 
sempervirente, din fam. Coniferelor, trib. Cupres- 
sineae, cu foi squameforme şi con globos lignos, 
constituit din 4—6 bractee, sub fiecare multe se
minţe ; respândit din regiunea mediterană până în 
laponia şi în America boreală. Speciile de C. sunt 
remarcabile ca plante decorative rustice şi sub- 
rustice. Renumit în această privinţă e G. sem- 
pervirens L. «chiparosul* de origine estmedite- 
rauă, cultivat mai ales în cimitere, din causa 
foilor sombru-V&iiiJi şi a portului elevat pira
midal. Lemnul lui — ca şi al altor specii de C. 
— e excelent. El se întrebuinţa deja in antichi
tate la diverse construcţiuni deosebit de dura
bile, s. e. la temple, sarcofag'e (mumiile la Egipteni) 
şi năi. O corabie romană cufundată într’un lac 
în apropierea Romei se conservase intactă în in
tervalul de 1300 ani. [A.Pr.]

Cuprism, otrăvire produsă prin consumarea 
unor bucate fierte în vase de aramă, s. e. castra
veţi opăriţi cu oţet fiert în vas de aramă; se 
ivesce şi la fabricanţi de tapete, pictori, etc. 
Simptoamele C.-lui acut: vomare, dureri în gât 
şi stomac, diareă, adese şi delirii, crampi, res
piraţie grea; se combate prin remedii emetice, 
miere, lapte. Simptoamele C.-lui cronic: pier
derea apetitului, colică, diareă, slăbiciune, adesea 
o coloare verde a perului, dinţilor şi pelii; se 
tratează prin delăturarea causei otrăvitoare, dietă 
roborantă, opiu.

Cuprita, mineral, oxid de cupru, se presintă

în octaedri cubici sau în agregate granuloase; 
coloarea roşie sau cenuşie. C. e un mineral de 
alteraţiune a minereurilor sulfuroase de cupm, 
pe cari le însoţesce în părţile lor supei'ficiale. 
Se găsesce în Cornwall, Burra-Burra (Australia), 
în Ural, etc.

Cupru sau arama, element metalic, semnul 
chimic Cu (Cuprum), se găsesce în natură atât 
în stare nativă cât şi combinat. In'stare curată 
cristalisează în sistemul teseral, formează nisce 
agregate lamelare dinţate, sau e amorf. Coloarea 
lui e roşie arămie frumoasă; e foarte ductil şi 
maleabil. Vîrtoşia îi e mică, densitatea S'5—8‘9; 
e sonor şi se poate lustrui foarte bine. Se to- 
pesce la 1090° C. La aer C. se acopere cu un 
strat închis, iar la umezeală se formează pe C. 
o pătură verde Hidrocarhonat de G., care fiind 
nepermeabilă, aperă metalul în contra a ori ce 
alteraţiune iiiterioară. încălzit în aer sau în 
oxigen, C. se oxidează şi se transformează în 
protoxid de C.

Acidul azotic atacă C. cu mare uşurinţă, trans- 
formându-1 în azotat de C. şi desvoaltă bioxidul 
de azot (88); cu acidul acetic formează cocleala 
(v. ac.). C. curat nu se poate tuima bine, deoarece 
devine poros şi face beşici. Acest inconvenient 
se poate delătura printr’un adaus de l°/0 zinc 
sau staniu. C. e un element bivalent. El poate 
forma doue genuri de combinaţiuni; 1) Combina- 
iiuni cuprice, cari cuprind un singur atom de C. 
unit cu alte corpuri în aşa mod, ca ambele sale 
valenţe să fie satisfăcute, s. e. Cu CI11, Cu O, SO4 
Cu, etc. 2) Combinaţiuni cuproase, cari cuprind 
doi atomi de cupru; aceştia sunt uniţi prin câte 
una din valenţele lor astfel, încât formează o 
moleculă bivalentă — Cu — Cu —. Satisfăcând 
ambele valenţe libere ale acestei molecule prin, 
diverse corpuri, vom ave combinaţiuni cuproase, 
s. e. Cu* CI*, Cu* O, Cu* S, etc. Combinaţiuni 
principale ale C.-lui sunt: Oxidul de C., Sul
fat de C. (v. ac.) şi Carbonaţi de G., dintre cari 
cei mai importanţi sunt: Azurita şi Malachita 
(v. ac.) C. formează cu mai multe metale aliage de 
cea mai mare importanţă, astfel: Alama, Bron
zul (v. ac.), etc. Mineralele principale din cari 
se extrage C. sunt: C. nativ, care există câte 
odată în masse considerabile, în America de 
nord; Suboxidul de C.; Carbonatul de C.; Sul
fura simplă, şi sulfurele duble de C. şi fier, care 
poartă numele de Calcopirită (v. ac.) Extrac- 
ţiunea C.-lui se face ori desoxidând cuprita 
(v. ac.) |)rin cărbune, ori din calcopirită, extragend 
mai ântâiu fierul, calcinându-1 cu năsip în formă 
de sgură (Silicat de fier), iar restul oxidând la 
aer şi apoi fără aer, producând oxid de C. şi 
sulfură de C., şi apoi Cupru şi Bioxid de sulfur. 
C. era cunoscut cu mult înaintea fierului. Fe
nicienii făceau din aliagiul de C. unelte, Tro- 
ianii arme.

C. în rosete sau C. în discuri, este C. obţinut 
prin udarea metalului lichid cu apă şi ridicarea 
stratului întărit..

G. de ciment, se numesce C. precipitat cu 
ajutorul fienilui dintr’o soluţiune de vitriol de C.

Cuptor, aparat întocmit pentni încălzire sau 
pentru tratarea substanţelor diferite la o tem
peratură înaltă. In G. cu cămine, sau afundate, 
materialele vin in atingere imediată cu combu
stibilul; în C. cu flacără ele sunt numai atinse
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de flacără; în C. de gas corpul de încălzit se 
află în tigăiţe, etc.

C. înalt, V. Furnal înalt. C. circular, v. Că
rămida.

Cupuliferae, (botan.) familie de plante mo- 
nochlamydeae cu vr’o 400 specii de frumoşi ar
bori sau arbuşti; frunzele simple, alterne ser- 
ratodinţate sau întregi, mai rar lobate; florile 
mici, inaparente şi monoice cu sau fără perigon, 
de comun dispuse în amente; fructul nuca- 
mentaceu este însoţit de obiceiu de o cupulă; 
seminţele lipsite de albumen, embryonul are 
însă cotyledoanele cărnoase. Această importantă 
familie cuprinde 10 genuri de arbori şi arbuşti, 
ce trăiesc mai cu samă în regiunile temperate 
ale emisferei boreale, unii cresc cu toate acestea 
şi în munţii regiunei tropicale pană în archi- 
pelagul Malayan, America centrală şi Columbia; 
foarte puţine specii dintr’un singur gen (Fagus) 
se mai află şi prin regiunile temperate şi reci 
din emisfera australă. C. se divid în următoarele 
3 triburi, cari după unii botanişti constituiesc 
tot atâtea familii deosebite, şi anume: I Betuleae 
(fam. BetulaceaeJ; fructele sunt mici nucule 
comprimate, cu genurile: Betula L. şi Alnus 
Gaertn. II Goryleae, nucule ovoide-globuloase, 
menţionăm genurile: Carpinus L. şi Corylus L. 
III Quercineae (după unii fam. Fagaceae) fructul 
învelit în parte sau în total de o cupulă, men
ţionăm genurile; Quercus Castanea Gaertn. 
şi Fagus L. Mai toate speciile acestei familii 
cresc social, formând păduri. [Z. C. P.]

Cupuliform, (botan.) organ în formă de cupulă 
(cupularj, s. e. calicele, arilul, etc.; sau care 
are o cupulă (cupulatus, cupuUferJ.

Cupuşoara, cupulă, (botan.) organ în formă 
de cupă, format din mai multe fninze involu- 
crale lignificate şi concrescute, învelind toată 
inflorescenţa femelă, sau numai o parte a ei, şi 
la maturitate fructul. Se observă la fructul de 
stejar învelind o parte a ghindei; la cel de fag 
(sau jirul); la castan, alun şi alte Cupulifere 
(v. ac.).

Cura, tratarea medicală a bolnavilor.
Cura abortivă, tratament care caută să su

grume un morb la începutul seu; se dau pa
cientului medicamente energice, că agenţii mor
bizi din organism să fie eliminaţi şi prin aceasta 
morbul să fie curmat in desvoltarea sau inten
sitatea sa. [M. P.J

Cura de apă, v. Hidroterapia.
Cura de apă minerală, tratament ce se aplică 

numai în caşuri de boale cronice. Ea consistă 
în folo.sinţa apelor minerale, fie ca medicament 
intern, fie în formă de băi calde şi reci. Spre 
acest scop bolnavul sau visitează locul de C., 
unde se găsesc isvoarele, sau folosesce apa acasă, 
observând regulele prescrise. Mai arareori se 
fac băi minerale acasă, aceste apoi se numesc 
artificiale, s. e. în loc de băi sulfuroase şi băi 
de sare naturale luate la isvor, se fac băi calde, 
în cari se amestecă pucioasă sau sare. Clasi
ficarea apelor minerale v. la art. Apa minerală.

[Dr. Vuia.]
Cura prin asudare, tratament prin care cu 

ajutorul mijloacelor corespumjetoare (băi de o 
teinperatură mai înaltă, împachetări în materii 
de lână, etc., administrarea de medicamente dia- 
phoretice, ş. a.) se provoacă asudarea corpului

cu scop vindecător: la morburi provenite din 
receală, la rheumatism, podagră, syphilis, boale 
de rărunchi, etc. [L. P.]

Cura climatică consistă în beneficiarea unui 
organism bolnav sau debil de factorii atmosferici, 
pe cari bolnavul nu-i găsesce decât într’o climă 
suportabilă afecţiune!, de care sufere. Dintre 
toate fiinţele vieţuitoare omul mai uşor se acli- 
matisează în ori ce zonă. La aceasta se recere 
însă o singură condiţiune: să se bucure de o 
sănătate perfectă şi de o constituţie fisică ro
bustă. Când organismul a slăbit prin boale în
delungate, ori poartă dela nascere germenele 
unei afecţiuni cronice, atunci o climă aspră, 
schimbăcioasă îi este vătămătoare. In asemenea 
caşuri este indicată, mai presus de ori ce me
dicamente mult-puţin artificiale, o climă tem
perată, constantă cu toţi agenţii ei vindecători. 
Factorii C. sunt: temperatura, umiditatea, pre
siunea, vânturile, cantitatea electricităţii şi a 
ozonului, seninătatea ceriului. Nu e indiferent 
pentru un organism bolnav dacă temperatura 
aerului e constant moderată, sau se schimbă 
ger cu zăduf; dacă e uscăciune sau ploaie multă; 
dacă presiunea atmosferică e de munte înalt 
sau de şes, aproape de nivelul mării; dacă bat 
vânturi nordice, uragane sau adie vânt moale, 
sudic; dacă electricitatea şi ozonul e mai mult 
sau mai puţin; dacă în an sunt mai multe (jile 
senine sau ceriul mai adeseori e noros. Conform 
acestor factori atmosferici staţiunile climatice 
se împart în următoarele trei categorii: staţiuni 
de iarnă, staţiuni de vară şi staţiuni perma
nente. Staţiunile de iarnă se împart iarăşi în 
staţiuni maritime situate la ţermurii mării, ca 
Abbazia, Cannes, Mentoue, Nizza; staţiuni in
sulare ca Ajaccio, Corfu, Veneţia, şi staţiuni 
continentale: Arco, Cairo^ Meran. Staţiunile de 
vară pot fi situate la o înălţime mai mare sau 
mai mică de munte sau se află aproape de ni
velul mării. In fine staţiunile permanente sunt 
preferite de cei ce nu vor să fie expuşi de a-şi 
schimba în fiecare an domiciliul, şi încât orga
nismul lor le supoartă sunt şi din punct de vedere 
igienic mai preferabile. Când cineva are să 
schimbe clima, să o facă treptat, petrecând în 
aşa numite staţiuni intermediare. In ţerile locuite 
de Români n’avem decât staţiuni de vară şi per
manente. Cele dintâiu sunt Constanţa, singurul 
loc de cură maritimă, apoi Câmpulung, Rucăr, 
Slănic, Predeal, Sinaia, Buşteni, Agapia, Veratic 
în România; Mehadia (Băile Herculane), Borsec, 
Tuşnad, Cristian (Păltiniş), Stâna de Vale, Moneasa 
în Ungaria, toate ca staţiuni de munte. Afară de 
acestea o mulţime de locuri preţioase din punct 
de vedere igienic aşteaptă a fi exploatate ca 
locuri de C. Drept staţiuni permanente se pot 
alege oraşele: Arad având rîul Mureşul, o pădure 
mare la marginea oraşului, iar în apropiere pro
montoriul viilor, apoi Braşovul, Sibiiul, Caran
sebeşul, Bocşa, etc. tot atâtea locuri cu climă 
sănătoasă.

Cura prin îngrăşare consistă într’un tra
tament special al unui individ, cu scop de a da 
corpului o rotunjime şi un volum mai mare. C. 
se intenţionează pentru înfrumseţare sau pentru 
vindecare din cutare boală. In cele mai multe 
caşuri persoanele, cari se supun acestei cui’e, o 
fac din vanitate, dorind a fi mai grase. Intre
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deosebitele alimente grase, mămăliga cu lapte 
este recomandată şi de medicii francezi şi italieni. 
Drept tratament medical cu scop cui'ativ se 
aplică C. la persoane de o nervositate excesivă 
împreunată cu dureri, ameţeli, sgârciuri, anemie, 
debilitate. In asemenea caşuri se aplică metoda 
americană, care consistă din nutrirea cu pri
sosinţă a corpului, făcendu-i masaj de 2—3 ori 
pe (ji, ca alimentele intrate în stomac să se şi 
digereze, ceea ce organismul şubred nu e capabil 
să îndeplinească fără o frămentare metodică. 
E o îngrăşare forţată, avend multă asemenare 
cu îngrăşatul unor animale de casă. Inventatorul 
acestui metod este americanul Weyr-Mitchel.

Cura de lapte o recomandă medicii de câte ori 
o indicată evacuarea unor lichide morbide adu
nate in cavităţile sau ţesăturile organelor. C. se 
face în mod exclusiv sau îmblânzit cu alte ali
mente. Lapte de calitate superioară e indispen
sabil, care se ia proaspăt şi crud. Se poate 
şi săra. C. se începe cu cantităţi mici, cari se 
urcă treptat până la 3—4 litre pe 4i- După tre
buinţă se mai adaugă pane, unt, ouă. Ori ce 
complicaţie în decursul curei are să fie supra- 
veghiată şi tratată special.

Cura naturală, este acel metod de vindecare, 
care nu caută medicamentele în spiţerie sau 
apotecă, ci toate boalele vrea să le vindece prin 
mijloacele naturale aşa (jise de casă, prin mani- 
pulaţiuni mechanice, factori fisici şi dietă. Această 
metodă stă în oposiţie cu metoda raţională prac
ticată de medici, cari nu se mulţămesc a trata 
boalele numai prin mijloacele empirice, ci stu
diind anatomia şi fisiologia organismului, precum 
şi procesul adânc şi complicat de domeniul fisic 
şi chimic, ce se petrece în corpul bolnav, caută 
mijloace şi în laboratorul de chimie pentru a 
modifica o pornire destructivă morbidă sau cel 
jjuţiii a alina suferinţele adeseori nesuportabile. 
C. mai de mult era apanagiul şarlatanilor; astădi 
sviiit institute şi sanatorii, unde se practică sub 
conducerea medicilor diplomaţi. Acest metod s’a 
născut din impotenţa sciinţei faţă de o mulţime 
de boale declarate incurabile. Medicina mo
dernă ancă nu se basează decât pe natură şi 
nu recurge la medicamente mai complicate decât 
atunci, când organismul lăsat în voia natui’ei este 
periclitat. O mulţime de metode sciinţifice în 
tratarea bolnavilor nu sunt decât natui'ale: ma- 
sagiul i'aţional, cuîâ de apă, băile, cura dietetică, 
gimnastica medicală, regularea igienică a tot 
ce încungiură bolnavul. Unul din apostolii C., 
Dr. P. Niemeynr, în timpul mai nou şi-a în
temeiat sistemul său pe apa rece şi fricţiuni 
reci cu eschiderea tuturor medicamentelor din 
spiţerie. Deşi medic foarte instruit, el a remas 
aprig luptător al sistemului său până la moarte. 
Dar tocmai moartea sa timpurie i-a compromis 
sistemul, căci urmaşii lui iau şi medicamente 
deşi le prepară acasă. [Dr. Vuia.]

Gura lui Schroth, metod de tratament medical 
combinat de laicul I. Schroth, {-f 1856 în Linde- 
wiese, Silesia austriacă), în esenţă constă din 
o dietă uscată împreunată cu oblojeli umede pe 
corp. Se folosia la sifilis învechit, reumatism, 
exsudate pleuritice, etc. [B.j

Gura simpatetică, metodul de a vindeca prin 
puterea influenţei morale şi psichice. Se basează 
pe închipuire, pe credinţă sau pe înşelăciune.

Acesta este domeniul exploatat de şarlatani şi 
de vrăjitori. Adeseori însă C. are resultate satis
făcătoare şi cel ce o aplică nu este om de rea 
credinţă. In antichitate oracolele şi preoţii tem
plelor păgâne făceau C. In era creştină exor
cismul, în timpul mai nou trecerea preotului 
cu darurile preste corpul bolnavului în bisericele 
românesci, apoi descântatul, întoarcerea urmei, 
purtarea cutărui talisman, sunt tot atâtea pro- 
cedeuri, ce aparţin acestui metod de vindecare. 
Medicina sciinţifică însăşi prin hipnotism şi su- 
gestiune nu face decât C.

Cura de slăbire, (antiobesică), se aplică cu 
scopul de a combate grăsimea abnormală a or
ganismului. Această cură poartă numele lui Ban- 
ting, Schweninger sau Oertel, după aceia cari 
au sistemisat un tratament contra îngrăşărei. 
Principiile acestei cure se reduc la abstinenţă 
în mâncare şi beutură, alimente, cari nu produc 
grăsime, şi exerciţiu corporal. In special a se 
abţine dela lapte, zahăr, bere, unt, untură, oleu, 
făinoase. Reducerea alimentelor la un chilogram 
pe 4b în care se cuprinde şi beutura. Schwe- 
ninger adaugă âncă şi masagiul, pe care pune cel 
mai mare temeiu, făcendu-1 el însuşi de 2—3 ori 
pe 4i bolnavului. Oertel combate grăsimea or- 
gauelor interne prin mişcare treptată şi detra- 
gerea beuturei de toate soiurile. Această cură 
exact observată produce o pierdere considerabilă 
a grăsimei, dar are să fie controlată de medic, 
căci adeseori simptoame îngrijitoare se ivesc în 
urma ei.

Cura de struguri consistă în a se nutri es- 
chisiv sau mai vîrtos cu struguri în decurs de 
un timp anumit. Scopul acestei C. este de a 
modifica composiţia sângelui şi a sucurilor or
ganismului şi în general şi de a înrîuri direct 
asupra stomacului şi a tractului intestinal. Se 
aplică la deosebite boale, mai cu succes în sta
ţiunile de vai'ă cu vii în apropiere. C. se începe 
cu o porţie mai mică şi se urcă treptat până 
la porţia 4ilnică de 3—4 kgr. Adausul nu poate 
fi decât tot vegetale, cel mult âncă oue. C. du
rează 5—6 septemâni. Putend obveni compli
caţii serioase C. să nu se facă fără sfatul me
dicului. [Dr. Vuia.]

Cura, (lat.) îngrijire, curatelă. C. animarum, 
păstorirea sufletelor. — Curând, acela de care 
se poartă grijă.

Cura9ao, (botan.) se numesce scoarţa de por
tocale amare (Citnxs aurantium var amara L.), 
cu care se face un sirop, ce se întrebuinţează 
ca stomachic, tonic, stimulant difusibil şi pentru 
a masca gustul medicamentelor neplăcute şi gre
ţoase. Din C. se fabrică un liquer, cunoscut sub 
aceeaşi numire.

CUraşiu, o virtute prin care cineva înfruntă fără 
să ţină in samă frica, necazurile vieţii; are un în
ţeles mai abstract decât vitejia, care se aplică în 
sens propriu numai la C. resboinic şi care are ca 
fundamentală condiţie lipsa de frică. [D.j

Curara, (numită de indigeni Urări, Woorali, 
Woorara, etc.), o otravă foarte puternică ex
trasă din mai multe specii de Strychnos, s. e. din 
S. Oastelneae Benth., liană ce cresce în basinul 
Amazonului, S. toxifera Benth., etc. Cu ea îşi 
otrăvesc săgeţile Indienii din America de sud. 
E solidă, negricioasă, cu gust amar; se disolvă 
necomplet în apă şi soluţia e roşie, acidă; in-
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solubilă în eter, solubilă în alcool. Claude Ber- 
nard, renumitul fisiologist, experimentându-o, a 
ardtat că paralisează nervii inotori, dar nu in
fluenţează asupra celor sensitivi, nici asupra cen
trelor nervoase; provoacă moartea prin oprirea 
respiraţiunii. Efectele ei fulgerătoare, datorite 
unor alcaloi4i ce îi conţine (curarina, etc.), se 
resimt numai când e introdusă în torentul cir
culator, adecă în sânge direct, şi nu se produc 
dacă se introduce în tubul digestiv, căci se eli- 
minează încet. A4i e întrebuinţată în labora
toarele de fisiologie experimentală; ca medica
ment se da altădată contra tetanusului, epilep
siei, turbării, otrăvirii cu strychnină, toate în
trebuinţări a(Ji părăsite.

Curassao, (Cura^ao), insulă olandeză în India 
vestică, 550 kma. şi 25,994 loc. (1889). Productul 
principal al insulei e sarea de mare; apoi; zahăr, 
tutun şi liclier renumit. Locul principal e AVil- 
lemstad.

Curatela, (lat.) funcţiunea curatorului (v. ac.).
Curăţenia, p u r i t a t e, se numesce starea opusă 

murdăriei, infecţiunii; deprinderea de a înlătura 
ori ce necurăţenie dela corp, dela veştminte, din 
locuinţă şi din vecinătatea locuinţei. C. este basa 
igienei private şi publice, prevenţiunea cea mai 
sigură a boalelor. Ea este un factor important 
al educaţiunii şi şcoala trebue să conlucreze în 
această privinţă cu familia.

Curăţenia, pur gat io, medicament caro pro
vocând in interiorul canalului digestiv secreţiune 
de lichid, determină scoaterea conţinutului acelui 
canal. C.-le cele mai întrebuinţate şi cele mai 
nevătemătoare sunt; sarea amară (sulfatul de 
Magnesia), sulfatul de soda, oleul de ricină, Sena- 
michia (foile de Sena), rădăcina de Revent (r. de 
Rheu, de Rhabarbara), Saburul (Aloe).

Curăţire, separaţiunea mechanică a părţilor 
diferite dintr’un corp oarecare. Se face prin ale
gere, cernere, spălare, disolvare, etc.

Curator, flat.) persoană însărcinată să îngri
jească de interesele cuiva, în caşuri anume pre- 
v6(Jute de legi. Se numesce un C. miei succe
siuni vacante (725 C. C. r.), presupuşilor absenţi 
(99 C. C. r.), condamnaţilor contumaci (476 (J. 
Pr. Cr. r.), celor osândiţi la munca silnică (13 C. 
P. r.) şi la reclusiune (16 C. P. r.), minorilor 
emancipaţi (425 C. C. r.) şi în multe alte caşuri 
(V. 449 C. Pr. Cr., 706 C. Pr. C., 1797 C. C., 
816 C. C., 445 C. C., 458 C. C. r.). Numirea, 
atribuţiunile, cessaţiunea funcţiunii sunt în fiecare 
cas stabilite de lege. v. şi Ctitor.

Curătura, în dialect severinian: ocupaţiuni 
de păment în codru (curăţite de copaci, tufă şi 
rădăcini), pentru scopurile agriculturei. In re
giuni muntoase în lipsa mare de păment pro
ductiv, C. pe lângă toată rigoarea oodicelui silvic 
iau dimensiuni imense. La Câmpulungeni (rezeşi) 
în Bucovina, dreptul de a curăţi pădurea îl avea 
fiecare rezeş şi atunci devenia proprietate indi
viduală, restul era ca şi mai nainte comună. La 
ţeară sub boieresc (sub boieri şi mănăstiri), afară 
din vatra satului, dacă curăţea pădurea avea 
numai dreptul de folos.

Curb, rotund, încovoiat, arcuit, boltit.
Curba, termin de geometrie: linia care nu 

e dreaptă nici frântă, adecă formată din linii 
drepte; suprafaţa care nu e plană nici po
liedrică, adecă formată din suprafeţe plane.

Curba de nivel în topografie e linia formată 
prin reunirea pe un plan topografic a punctelor 
cari au aceeaşi cotă de înălţime.

Curba balistică, linia ce descrie un corp 
aruncat sub un unghiu ascuţit. In spaţ gol calea 
percursă de un corp, după teorie, este o para
bolă ; în aer însă, din causa resistenţei acestuia, 
calea se abate dela parabolă.

Curba lui Cassini are însuşirea, că productul 
din distanţa unui punct al ei dela două puncte 
date, • este o cantitate constantă. Ea poate lua 
diferite forme: o formă lungărejiţă ca o elipsă, 
o formă lungăreaţă cu arcuri convexe deasupra 
şi din jos de centru, forma cifrei 8 şi în urmă 
două ovale despărţite. Dominic Cassini, care a 
descoperit-o, a voit a expi;ne cu ajutorul ei 
mişcarea pămentului în jurul soarelui mai exact 
decât Kepler prin elipsă. Altcum astronomii nu 
au băgat-o în samă.

Curba catenară, linia cai-e se nasce, dacă 
atîrnăm un fir flexibil şi neelastic de ambele 
capete. Ea se aplică la construirea podurilor; 
se mai aplică în architectura la boltituri.

Curba învelitoare, linia care se nasce, dacă 
o sîrmă (fir) neelastică, învălită pe o C. dată, se 
desface în direcţiunea tangentei; capătul sîrmei 
descrie altă curbă, numită evolventă (1. în- 
vălitoare), pe când C. dată se numesce e volută.

Curba logaritmică, linia care are însuşirea 
că, pe când abscisele ei formează o progresiune 
aritmetică, pe atunci ordinatele cresc în pro
gresiune geometrică; se numesce şi C. logistică.

Curbura, starea de a fi curb. (V. şi Centru.)
Curbimetru, in.strument pentru măsurarea lun- 

gimei unei curbe în unităţi ale liniei drepte.
Curca, Curcan, v. Ciurcă.
Curcan, poreclă dată Dorobanţilor români după 

peana de curcă ce o poartă pe căciulă. Vitejiile 
Dorobanţilor din resboiul dela 1877/8 »au schimbat 
porecla în renume».

Curcas Adans., (botan.) secţiune din genul 
Jatropha L. (v. ac.).

Curci, Carol Maria, iesuit şi scriitor ital., 
n. 4 Sept. 1809 în Neapol, f 9 Iunie 1891 în 
Careggi. 1826 a întrat în ordul lesuiţilor; s’a 
distins ca scriitor în revista: »La Civiltâ catto- 
lica» şi ca predicator. Pentru ideile sale politice 
contrare bisericii a fost silit să iese din ord, 
dar a reintrat mai târziu. A tradus în limba ital. 
Noul Testament şi Psalmi; a scris mai multe 
opere politice, dintre cari 2 au fost puse în Index, 
şi el a ieşit iarăşi din ord.

Curcovu, mănăstire în Basarabia, j. Orheiu, 
la depărtare de 10 km. de oraşul Orheiu şi de 
36 km. do Chişineu. Măn. C. este aşezată pe 
rîuleţul Vatic, pe un platou încungiurat dinspre 
est şi vest cu munţi, acoperiţi cu vii şi livezi, 
cari aparţin mănăstirei, dinspre miază-noapte e 
pădure, dinspre miază-cji orizontul e deschis 
cătră Vatic. Mănăstirea s’a întemeiat pe la 1773 
de cătră mazilul lordaclii Curca, din satul Buzesci.

Curcubeta, v. Cucurbita. C. se numesce şi un 
pisc în munţii Bihorului, 1849 m.

Curcubeta mare, munte în Rom., j. Buzău, corn. 
Mânzălesci, la nord de schitul Găvanu; poalele 
sale sunt îmbrăcate de brarji seculari; prelungirea 
acestuia spre nord-vest se numesce C. mică.

Curcubeu, meteor luminos produs prin rofrac- 
ţiunea şi reflexiunea razelor solare, cari pătrund
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în picăturile unui nor ce se resoalvă în ploaie. 
Forma lui este acea a unui arc lipit de nor, 
descompus în fâşii longitudinale colorate cu cele 
şepte colori simple, numite din aceasta causă 
colorile C.-lui, şi cari sunt dispuse în ordinea 
următoare începend dinlăuntrul spre afara lui; 
violet, indigo, albastru, verde, galben, portocaliu 
şi roşu. împrejurul ace.stui arc se formează 
adesea şi un al doilea cu colorile mai puţin vii 
şi dispuse în ordine inversă. Ca să fie visibil C. 
ti'ebue ca observatorul să aibă soarele în spate 
şi norul în faţă. C. se poate obţine în mod arti
ficial punendu-ne cu spatele spre soare şi arun
când înaintea noastră în sus apă cu ajutorul 
unui pulverisator sau chiar stropind în sus apă 
cu gura. Din aceasta causă vedem C. la fân
tânile ţisnitoare şi la cascade. Câte odată se vede 
şi noaptea C., provenind din razele luminoase 
ale lunei, numit C. lunar, însă care e mult mai 
slab aşa că numai primul arc se poate vede 
bine, pe când cel al doilea mai nu se poate vede.

Curcubitene se numesc segmentele din cari 
este constituit corpul teniilor, (v. Cestoda.)

Curculeţ, insect, v. Calandra.
Curculigo Gaertn., (botan.) gen de plante tro

picale în parte subtropicale din fam. Amarylli- 
deelor, trib. Hypoxideae, cu rhizom scurt şi foi 
radicale mari elongat lanceolate rar lineale, cu 
flori galbene în spiţe sau racemi şi fruct sucu
lent indehisceut. Din causa aspectului lor exte- 
j’ior, ce reamintesce palmierii, mai ales specia 
C. revMTvata Diyand. din Estindia, se cultivă la 
noi adese în florării. [A. Pr.]

Curculionide, fam. de coleoptere, trib. Crypto- 
pentamer; cuprinde Calandra granaria L., Ba- 
laninus (v. ac.), etc.

Curcuma L., (botan.) gen de plante monoco- 
tiledoane din fam. Scitaminee, trib. Zingiberee; 
sfint ci'bacee cu rkizom subteran. Cele vr’o 
30 specii cresc în Asia, Africa şi Australia tro
picală; mai multe însă în Indiile orientale. Rhi- 
zomul unor specii fC. Zow^aL., Cleucorhizal:i\h., 
C. Zeodaria Rose., C. aromatica Rose., etc.) con
ţine arrow-root (v. ac.), curcumină, substanţă 
coloj'aută galbenă, şi un oleu esenţial aromatic. 
Curcumină extrasă servă la văpsirea mătasei, 
a pielei (marochinul), şi la prepararea hârtiei de C.; 
reactiv chimic, ce cu alcalii se colorează roşu. 
Arrow-rootul e alimentar, iar în India se usi- 
tează rhizornul şi înSsalte împrejurări: la boale 
de ochi, etc. Unele specii se cultivă şi în flo
rării temperate.

Curdii, popor de origine iranică în Asia an
terioară, între Armenia şi Mesopotamia, vr’o 
1.828,000 suflete; nojnacji, resboinici şi jefuitori; 
se ţiu de religia sunnită; de present sunt supuşi 
parte Turciei parte Pensiei. Teritorul locuit de 
ei se numesce Gurdistan-, în partea turcească 
a acestui teritor se află oraşele Diarbekr şi Bitlis, 
îu partea persană Kirmanşachan. Limba C.-lor 
e de origine indo-germauă şi înrudită cu limba 
neo-persană.

Curea, o ţesătură groasă, lungă ca o panglică, 
din mătasă, lână, aţă, sfoară, etc., fabricată de 
funari sau de pasmentieri; se fac unele şi din 
piele. Servesc la diferite scopuri industriale, îm
brăcăminte, etc.

C. de transmisiune, organ de maşini destinat 
a transforma o mişcare rotativă continuă a unei

axe într’o altă mişcare tot rotativă şi continuă 
a unei alte axe. A doua axă poate fi paralelă 
cu cea dintâiu sau nu, iar mişcarea ei poate ave 
acelaşi sens sau nu, aceeaşi celeritate sau nu. 
C. de transm. sunt formate în genere de o bandă 
de talpă flexibilă. Uneori sunt formate şi diu 
alte materii, ca de pildă ţesături de bumbac, de 
păr de cămilă, de pânză cu cauciuc, etc.

Curechiu, Brassica oier acea capitala DC.(v. ac.) 
sau varză, legumă a cărei semenţă se seamănă 
în straturi călduţe prin Martie; plantele după 
ce li-s’au desvoltat 4 frunze se resădesc în straturi 
cu păment gras, sfărmicios şi se udă adeseori. 
Pentru a câştiga semenţă toamna se ale^ căpă- 
ţinele cele mai mari, se scot din păment cu ră
dăcină cu tot şi se păstrează într’un loc scutit de 
ger. Primăvara căpăţinele se transplantă în stra
turi situate în faţa soarelui.

Curent electric sau C. Voltaic, mişcare de 
electricitate produsă în un fir bun conducător, 
când unim extremiţăţile lui cu cele două poluri 
ale unei pile, (v Electromotor). Această mişcare 
se face dela polul positiv cătră cel negativ. In
tensitatea C.-lui este cantitatea de electricitate, 
care străbate pe secundă o secţiune oarecare a 
circuitului. C. e. alternativ, C..periodic cu schim
bare de sens; G. e. continuu, C. de sens con
stant; C. e. de descărcare, C. produs de un con
ductor încărcat cu ajutorul unui întreruptor, 
când acesta ia posiţiunea sa de repaus; G. e. 
extracurent, C. produs la întreiuperea unui cir
cuit parcurs de un C. electric ; e de sens contrar 
cu acel al curentului primitiv; C. e, al lui Fou- 
cault, C. părăsite produse prin efectele de iu- 
ducţiune datorite variaţiunii fluxului electric în 
conductoarele şi massele conducătoare ale unei 
maşini electrice. Aceşti C. joacă în mersul ma- 
şinelor electrice acelaşi rol ca şi fricţiunea la 
maşini ordinare. C. e. idroelectric, 0. produs 
prin elemente voltiane (v. Electromotor); G. elec
tric de impulsiune, C. continuu, caracterisat prin 
variaţiune bruscă de intensitate; G. e. de în
chidere, C. indus produs în momentul închiderii 
unui circuit, e de acelaşi sens cu curentul pri
mitiv ; G. e. inductor, ori ce C. care prin inter
mitenţele sale acţionează prin influenţă un C. 
indus pe o porţiune oarecare de circuit închis, 
ce se află în apropierea lui; G. e. indus sau de 
inducţiune, C. instantanei cari vin produşi sub 
influenţa curenţilor inductori sau a magneţilor, 
siint de acelaşi sens sau de sens contrar cu cu
renţii inductori, după cum sunt produşi la în
treruperea sau la închiderea unui circuit, pe care 
circulă un C. e.; C. e. induşi pot produce la rândul 
lor alţi C. induşi de ordin al doilea, şi aceştia la 
rândul lor curenţi induşi de ordin al treilea şi 
aşa mai departe. G. e. intermitent, C. produs cu 
întreruperi repetate instantanee; G. e. ondu
lator, C. a cărui intensitate cresce şi decresce 
în mod regulat. C. e.pământesc: Deşi originea 
lor e cunoscută în mod imperfect, totuşi s’a 
probat prin experienţă că există un C. electric 
continuu în ori ce fir de o lungime mai mare, 
băgat cu extremităţile sale în păment. Acest C. 
e mai enei'gic în direcţiunea meridianului te
restru şi e produs de C., cari circulă în inte
riorul pămentului; G. e. periodic, C. datorit unei 
puteri electromotoare, variând după o lege pe
riodică; C. e. plutitor al lui De la Rive: La
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suprafaţa inferioai'ă a unui lemn, care plutesce 
în un vas conţinend apă acidulată, se fixează o 
bucată de tablă de aramă şi una de zinc, cari 
sunt legate la capetele unui fir de aramă, ce pă
trunde in grosimea lemnului, şi e îndoit deasupra 
acestuia în mod de a forma un elice; acest aparat 
plutitor vine atras de magneţi; C. se produce 
in elice prin acţiunea apei acidulate pe cele doue 
plăci de metal, formând din eUce un solenoid. 
C. termoelectric, C. produs din elementele termo
electrice (v. Electromotor). C. e. de self-in- 
duction, extracurenţi produşi de curenţi induşi. 
(V. şi art. Electricitate.)

Curent marin, acele continue mişcări de apă 
în massa imensă a oceanelor şi mărilor deschise, 
cari ca nisce uriaşe rîuri urmează o anumită 
direcţiune între ţermurii, respective marginile 
formate de apa liniştită. Căuşele acestor mişcări 
sunt: impulsiunea venturilor constante, diferinţa 
temperaturii, alterarea echilibrului, causată prin 
evaporaţiune, fluxul şi refluxul, densitatea spe
cifică a apei în deosebitele regiuni, rotaţiunea 
pămentului şi alte circumstanţe. In genere deo
sebim : Curenţi ecuatoriali sau caldi, ce-şi ur
mează cursul între tropici în direcţiune est- 
vestică şi cu abatere spre nord {Gulf-Stream 
în Oceanul Atlantic şi Curo-Sivo în Oceanul 
Pacific); G. polari sau reci, încărcaţi cu ghiaţâ, 
cu curgere de cătră poli spre equator, şi în fine 
contra-curenţi, când doi curenţi cu direcţiune 
opusă cui^ imul deasupra celuiaJalt, (s. e. la Gi- 
braltar). C. m. influenţează mult asupra modi
ficării temperaturii locurilor ce le ating, iar pentni 
navigaţie sunt factori de importanţă. [V. B.]

Cureţii, după mitol. grec. 9 preoţi ai 4inei Rhea 
(Chybele); au fost păzitorii copilului Zeus, pe 
timpul când Chxonos, după ce a înghiţit mai 
mulţi prunci ai sei, a vrut să-l înghiţă şi pe 
acesta. Când Zeus, ca copil mic, a plâns, 0. îşi 
băteau armele şi dănţuiau, ca Chronos să nu-1 
audă. C. la Îndemnul Herei, nevestei lui Zeus, 
au răpit pe Epaphos, fiul lui Zeus cu Io, pentru 
care faptă Zerrs i-a omorît cu fulgere, (v. Cori- 
banţii.) [Atm.]

Cureton, (pron. Crurtn), William, orientalist 
engl., n. 18^; studia în Oxford, se preoţi 1832 
şi deveni 1834 subbibliotecar al bibliotecei Bod- 
leyane; chiemat la biblioteca britică edita 1846 
primul catalog al manuscriptelor arabe. 1847 
capelan al reginei, 1850 canonic în Westminster 
şi preot al bisericei sf. Margareta, f 1864 la o 
ciocnire de trenuri. A publicat numeroase manu
scripte vechi.

Curia, flat.J la Romani un fel de parochii 
cu un altar şi capelă, cu un preot fcurioj scutit 
de serviciul militar, cu membrii cari iau parte 
la crrlt şi-i supoartă cheltuelile, în fine o unitate 
religioasă militară şi politică a statului. Fiecare 
C. dedea 100 pedestraşi (centuria), 10 călă
raşi (decuria) şi 10 senatori. In total erau 30 
de C. Fiecare era o unitate coi*porativă, ai cărei 
membri se adunau cel puţin la serbătorile co
mune. In adunările publice se chiemau comitia 
curiata (v. ac.) şi deosebit de curio ai fiecărei 
curii, era un president preste toate, numit curio 
maximue. Se mai numiau C. şi locurile consa
crate, unde se ţineau şedinţele senatului, (cea 
mai cunoscută C. Hostilia).

Curia regească din Budapesta, supremul for

judecătoresc în Ungaria; deliberează atât pro
cesele civile cât şi cele criminale apelate dela 
tablele, tribunalele şi judecătoriile cercuale reg., 
dar ca for al treilea şi ultim, (I jud. cerc., II tri
bunal, III C.; I jud. cerc., II tablă, III C.; 
I trib., II tablă, III C.); caşurile controverse, 
nepreve^ute în legi positive, le decide în senat 
plenar, iar decisiunile aceste, colectate oficios, 
servesc în caşuri analoage de directivă judecă
toriilor inferioare până ce C. însăşi nu le schimbă. 
C. are competinţă judiţială în anumite caşuri 
electorale dietale, judecă asupra miniştrilor ungari 
puşi sub acusă din partea parlamentului şi prin 
delegaţi asupra miniştrilor comuni; în sinul seu 
formează senate disciplinare. Are un president, 
care în virtutea postului seu este membru al 
casei magnaţilor, un vicepresident, mai mulţi 
presidenţi de senate; numerul ju4ilor variază 
după nece.sitate. Toţi membrii acestui for se 
numesc la propunerea ministrului de justiţie de 
cătră regele. Presidentul e în cl. II, vicepresi- 
dentul în cl. III, presidenţii de senat în cl. IV, 
judii în cl. V de leafă, aceşti din urmă cu un 
salariu anual de 4000—5000 fi. şi bani de cuartir 
1000 tl.

Curia romană, în general complexul tuturor 
oficiilor centrale ale curţii papale din Roma, de 
cari se folosesce Papa la guvernarea bisericii, 
sau cari îndeplinesc serviciul intern al palatului. 
De C. R., încât Papa este episcop al Romei, se 
ţin: 1) Vicariatul Urbei, în fruntea căruia stă 
Cardinalul vicar, care este representantul Papei 
în afacerile spirituale şi jurisdicţionale-bisericesci 
ale Urbei. 2) Camera apostolică, care admini
strează venitele papale şi este forul de apela- 
ţiune în afaceri finanţiai'e. In fruntea ei stă Car
dinalul Camerlengo.

încât Papa este mitropolit al provinciei Ro
mane, este ajutat de mai multe cougregaţiuni 
(v. ac.) Considerând pe Papa ca Primate al bis. 
univ., se deosebesc la C. R. resortul justiţiei, al 
graţiei şi al expediţiunii. De resortul justiţiei se 
ţin: Rota romana, (v. ac.) care este tribunalul 
suprem bis. Signatura justitiae, (v. ac.) ca tri
bunal de apelaţiune, în cas de excepţiuni făcute 
în contra judecătorilor inferiori. De resortul 
graţiei se ţin: Signatura gratiae, (v. ac.) care 
sub presidiul Papei decide căuşele dependente 
numai dela graţia sa. Dataria (v. ac.) care dă 
graţii sau dispensaţiuni cu valoare pentru forul 
extern. Penitentiaria (v. ac.) prin care se dau 
pentru forul consciinţei absoluţiuni dela caşuri 
reservate Pontificelui, etc. In fruntea ei stă un 
cardinal numit: Penitentiarius major. De re
sortul expediţiunii se ţin: Caneellaria aposto
lica, prin care se scriu şi se expediază ordi- 
naţiunile şi decisiunile scrise în formă de bullă. 
Secreteria brevium prin care se scriu şi se ex
pediază brevele papale. Secreteria memorialium 
prin care se resolvează cererile adresate Papei, 
cari nu se retrimit în formă de bullă nici de 
breve. Secreteria de stat prin care Papa pcr- 
tractează afacerile politice şi bisericesci cu dom
nitorii lumii. Iu fruntea ei stă unul dintre cei mai 
iscusiţi şi erudiţi cardinali, un diplomat numit: Se
cretar de stat şi este ca şi ministrul de externe 
al Papei.

Tot de C. R. se mai ţine şi aşa numita: Fa
milia pontifcia, care o formează toţi oficialii.
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cari îndeplinesc sei'viciul intern al palatului. Ei 
locuiesc mai toţi în Vatican, de aceea se numesc 
palatini. [Dr. lacob Radu.]

Curialist, se numesce în Ung. acel ţeran care 
înainte de 1848 a primit din locul intravilan, 
dela domnul pămentesc, o cantitate de loc alodial 
in mărime de a-şi pute pe el clădi o casă de 
locuit. Pentru folosirea acestui loc, C. erau da
tori a plăti proprietarului o taxă anuală în bani, 
sau în 4ile de lucru. Dacă învoirea între domn 
şi ţeran a fost încheiată pe timp anumit, în 
acest cas C. nici după patenta urbarială din 
21 Iunie 1854, nici după legile mai noue, n’are 
drept de a se rescumpera. Iar dacă învoirea s’a 
făcut pe timp nedeterminat, atunci are drept 
de a se rescumpera, solvind preţul ce cores
punde valoarei prestaţiunilor anuale, înmulţit 
cu douecjeci. A.stfel devine proprietarul locului.

[I. S. Ş.]
Curiaţii, se numesc tngeminii pitici de pe 

timpul regelui Tullus Hostilius, cari s’au luptat 
cu Horaţii. Curiaţii represintă pe Albani, iar Ho- 
i’aţii pe Romani. Resultatul luptei a fost, că 
Horaţii îpvinseră pe C., astfel Romanii ieşiră 
biruitori asupra Albanilor, iar cetatea acestoi’a: 
Alba-Longa s’a contopit cu Roma şi Albanii sub 
numele de »Luceres« se aşezară pe colina Caelius.

[Dr. P. O.]
Curico, prov.în Chile, 7545 kma. cu 104,182 loc. 

(1891). Capitala C. (San Jose de C.) are 10,110 loc.
Curier, (frc. Couriier), persoană care aduce te

legrame; călăreţ care duce posta; titlul unor (]iare.
„Curierul românesc", primul (}iar românesc, 

după alte mai multe încercări anteiioare nereu
şite, apărut în Bucuresci sub redacţia lui I. He- 
liade (1 Mart. 1829), cu învoirea guvernato
rului ras Kisseleff. Destinat a fi pentru Români 
trâmbiţaşul isbân^ilor rusesci, acest (Jiar servia 
şi literatura naţională. însemnătatea lui cultu
rală cresce şi mai mult, când îşi adaugă un 
»suplement literar», prima tribună a încercărilor 
literare românesci.

* Curier de ambe sexe*, jurnal literar înfiinţat 
de 1. Heliade (v. ac.) şi apărut in 1836—41 în 
Bucuresci, tip. Eliade, de 2 ori pe lună; în a 
doua ediţie apăru la 1864.

Curile, un şir de 26 insule în Oceanul Paci
fic, se întind dela capetul sudic al Camciatcei 
])ună la insulele iaponeze. Insulele au o supra
faţă de 11,972 kma.,*81101 vulcanice .şi nepro
ductive, au însă importanţă pentru negoţul cu 
blăni. Locuitorii sunt Aino (v. ac.) vr’o 500 capete. 
C. aparţin laponiei dela 1875.

Curio, Gurion, v. Curia.
Curiositate, dorinţa de a cunoasce, în general. 

Sensuri specialp: dorinţa de a sci — şi atunci 
e o calitate bună; dorinţa de a afla — şi atunci 
e o rea calitate. Cea dintâiu duce la investiga- 
ţiunea sciinţifică, cea de a doua la indiscreţie şi 
intrigă. Intr’un seusşimai special, C. însemnează 
pasiunea unor oameni pentru lucruri ciudate, 
rare, curioase. Cei cari au o asemenea C. se 
intere.sează în literatura şi arta popoarelor numai 
de părţile rare şi puerile, cari cer mai mult 
nie,şteşug şi iugeniositate, decât adeveratul senti
ment artistic. [D.]

Curius Dentatus, Manius, un general roman,care 
la 275 a. Chr. a repurtat a treia învingere stră
lucită asupra regelui Pyrrhos lângă Beneventum.

Curlanda, guvernament rasesc, una din pro
vinciile baltice, 27,286 km*., cu 693,421 loc.; 
bogată în lacuri, păduri şi câmpii roditoare. Lo
cuitorii în oraşe sunt aproape numai Germani, 
la ţeară Letti. Capitala Mitau. Mai înainte era 
divisată în doue ducate: C. şi Semgallen. 1561 
ducat independent, 1795 ajunse sub Rusia.

Curia, pasere, v. Corla.
Curmal, numele rom. al frumosului palmier 

Plioenix dactylifera L. (v. ac.) Curmale, fructele 
comestibile de Phoenix dactylifera L. (v. ac.).

Curo-Sivo, sau G. Shio (= sare albastră), nu
mele unui curent în Oceanul Pacific, nasce din 
curentul equatorial, curge în direcţiune apu
seană până 150—160° long. ve.stică; la 42° lat. 
nordică se extinde, se întoarce spre resărit, şi 
sub numele de curent nord-pacific resăritean, 
(Kuro-Shio-Trift) o ia în direcţiune cătră Cali
fornia, înaintea căreia se divide într’un ram 
nordic şi altul sudic. fV. fi Curent marin.)

[V. B.]
Curpen, G. de pădure, numiri populare ale 

plantei Cleniatis vitalba L. (v. ac.)
Currency, (engl., pron. corrensi), în Englitera 

şi America termin general pentra instrumente de 
schimb (monetă), fie metal sau hârtie. In America 
se dă numele de C. îndeosebi la hârtia-monetă a 
statului şi la bilete de bancă.

Şcoala Currency, se numesce — în oposiţie cu 
şcoala de Bancă — părerea representată ântâia 
dată de Jones Lloyd (Lord Overstone), că emi
siunea biletelor de bancă, cari nu sunt pe deplin 
acoperite prin stoc metalic, trebue să producă o 
urcare extraordinară a preţului mărfurilor şi 
trecerea banilor de aur şi argint în străinătate.

Curriculum vitae, (lat.) biografie scurtă.
Curs, în c o m e r c i u : preţul de piaţă sau de 

bursă pentru metale nobile, tot felui de bani 
străini, cambii din străinătate şi efecte (v. ac.; 
C. este determinat în prima linie prin raportul 
dintre ofertă şi cerere, dar e totodată expre- 
siunea conjuncturelor predominante la un mo
ment dat. Asupra C.-lui pot influenţa cause 
generale (raporturi politice, situaţiunea pieţii, 
prospectele de recoltă, disposiţiunea bursei, etc.) 
sau speciale, (s. e. la acţiunile unei bănci: ultimul 
bilanţ, la obligaţiuni de stat: starea datoriei 
publice); dar poate fi influenţat şi in mod arti
ficial, (s. e. prin colportarea de sciri tendenţioase). 
Notarea C.-lui la bursă se face în buletine spe
ciale, numite cote, conform usanţelor dela dife
ritele burse. Se deosebesce C. de bani, adecă 
preţul cu care se cere, şi G. de marfă, adecă 
preţul cu care se oferă valorile. ' C. mediu e 
preţul de mijloc între C. de baui şi de marfă. 
(Cf. art. Arbitrage, Bursa, Baisse, Hausse.)

C. silit, impunerea din partea statului a hâr- 
tiei-monete (v. ac.) inconvertibile pentru un 
period indefinit.

C. vistieriei, termin întrebuinţat în Rom. 
pentru preţul oficial al monetelor de aur şi de 
argint, fixat după C. pieţii, în Regulamentul or
ganic (art. 81). Fixarea a fost motivată prin 
devalvarea argintului, din causa adaugerii lui pe 
pieţele monetare europene; impunerea s’a re- 
servat numai în daraverile cu statul, particu
larii putend urma C. pieţii din ce iu ce măi 
diferenţiat de al vistieriei (s. e. galb. aur = 31 ‘/.i lei 
C. vist. şi 37 lei C. pieţii în 1852). [—]
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C. rhirilor. Eîurile curg îu direcţiunea croită 
de văi ou celeritatea atîrnătoare dela căderea 
alviei; ele se varsă sau în mare, în vi’un lac, 
sau în alt rîu. La rîuri distingem în genere 
G. superior, do mijloc şi inferior; în cel dintâiu 
căderea decomun e mai mare şi alvia puţin re
gulată; în cel .de mijloc rîul ajunge la şes şi 
căderea se micşorează; în C. de jos căderea e 
neînsemnată şi mişcai’ea abia observabilă.

[V. B.j
Cursa, aparat făcut anume cu scopul de a 

prinde diferite animale, cari atra.se de mâncai-e, 
ar întră în el. Se fac curse pentru şoareci, clo- 
ţani, paseri, etc. Pentru animalele mari se fac 
C. (laţuri) din funii, lanţuri, etc. C. sîint şi gropile 
acoperite cu frunziş şi iarbă, în cari cad ani
malele şi DU mai pot ieşi. C. mai însemnează şi 
un drum făcut cu trăsura sau pe jos.

Cursa, întreceri, alergări de cai. Originea 
C.-lorse urcă pană la Greci, la cari fură obiectul 
principal al serbcătorilor lor. Englezii le-au adoptat 
îu epoca modernă cu scop de a înainta îmbu
nătăţirea rassei lor de cai. Aceste C. se fac mai 
numai intre cai de rassă engleză şi arabă. Aeji 
ele sunt respândite nu numai în Europa, dar şi 
în celelalte continente. In ţerile, ca Anglia şi 
Francia, unde C. sunt foarte multe, ele sunt 
obiectul unor jocuri de noroc pe bani, cari le 
face să j)iardă din valoarea lor utilitară.

Cursiv, caractere tipografice, numite şi Italice; 
sunt litere latine (antiqua), puţin aplecate spre 
dreapta şi seamenă cu scrisoarea, (s. e. cursioj.

Cursores, (zool.) v. Alei'gătoare.
Curt, Celebi, grec puternic din Constautinopole 

înainte de Mateiu Basarab şi V. Lupu. Aderent 
al desvoltării înrîuririi grecesc! din principate, 
se înipotrivesce prin diferite mijloace (intrige 
de femei, etc.), ca cei 2 conducetori ai rescoalelor 
naţionale să nu apuce tronul. Insă 40,000 taleri 
ai lui Lupu convinseră pe vizir de necesitatea dis- 
pariţiunii lui C. Mijlocul uciderii acestuia fu şi 
pricina certei dintre V. Lupu şi M. Basarab, 
care denega restituirea a din suma dată.

Curtagiu, provisiunea dată samsarului (curtierj 
pentru serviciile sale de samsarie (v. ac.)

Curte, (lat.J designa in evul mediu palatul 
principelui şi al seniorilor, cari locuiau la ţeară 
la moşie, mai pe urmă designa palatul suvera
nului şi pe persoanele diinprejurul lui, apoi tot 
ce se atinge de suveran şi de cei ce-l încungiură 
(moda, tonul, vorba). Dintre suverani cel care 
a instituit un ceremonial de C. a fost Diocleţian, 
apoi regii spanioli, Carol Y şi în fine cu Lu
dovic pompa cui-ţilor a atins culmea. Prin 
extensiune se numesc C. îngrijirile ce-şi dă cineva 
spre a plăce cuiva. Se mai numesc C. diferitele 
scaune judecătoresc! (curte de apel [v. ac.], etc.), 
din pneină că judecata se da în evul mediu în 
C. seniorului. Miniştrii şi demnitarii mari ai .sta
tului se numiau oameni de C., căci făceau ser
vicii personale suveranului: postelnicul (mini- 
strul de externe) făcea patul, paharnicul gusta 
vinul la masă, etc.

Curte de apel, a doua instanţă judecătorească, 
înaintea căreia se duc apelurile in contra hotă
rî rilor tribunalelor. In România sunt patru C. 
de apel, la Bucuresci, Iaşi, Craiova şi Galaţi. 
C. de apel cunoa.sce îu principiu toate afacerile 
judecate în prima instanţă de tribunale. Fiecare

curte se compune de un preşedinte şi de cinci 
con.silieri inamovibili. Trei dintre ei constitue 
camera de punere sub acusaţie. C. ţine şedinţă 
cu trei până la cinci membri. (Ppntru Ung. v. 
Tabla reg.)

Curte de casaţie, jurisdicţiune creată în Ro
mânia prin legea din 24 Ian. 1861, modificată 
îu 1864, 1870, 1886 şi în fine în 1896. Consti- 
tuţiunea prevede o singură C. de casaţie, totuşi 
tribunalele, în puterea legii judecătoriilor do 
pace, joacă rolul de O. de casaţie faţă cu jude
cătoriile de pace în pricinele, pe cari ele le ju
decă în ultima instanţă. C. de casaţie se compune 
din doue secţii, avend fiecare un preşedinte, şepte 
consilieri şi \m procuror; mai are un prim-pre- 
şedinte şi un procuror general. Această O. ju
decă procese politice ca înaltă C. de justiţie. 
Ca C. de casaţiune judecă recursurile în conti’a 
hotărîrilor şi sentinţelor definitive sau contra
dictorii şi diferite alte hotăriri definitive, cari 
îi siint atribuite de legi. (Cf. L. 10 Maiu 1890, 
art. 10; L. 29 Maiu 1893, art. 42; L. 29 Iau. 
1895, art. 65). (V. şi art. Casaţiune. Pentru Ung. 
V. Curia reg.)

Curte cu juraţi, v. Juriu.
Curte de compturi, instanţă super. însărcinată 

cu judecarea şi controlul compturilor publice. 
C. este însărcinată cu judecarea tuturor comp- 
tabililor mânuitori de bani publici şi materiale 
publice; ca corp de control, ea constată şi certi
fică conformitatea conturilor individuale cu acelea 
ale miniştrilor. Sentinţele ei sunt date în ultima 
instanţă. Este una singură pentru România, 
organisată în 1864 şi reorganisată în 1895. Această 
C. ia rând imediat după C. de casaţiune. Se com
pune de un preşedinte, 6 consilieri şi 24 refe- 
rendari, procuror, substitut, grefier. C. de compt. 
din Ungaria e organisată prin o ordinaţiune 
reg. din 1866, care apoi s’a întregit prin art. 
de lege XVIII din 1870 şi LXVI din 1880. 
Această C. e independentă de ministeriu, şi se 
compune din un preşedinte, vice-preşedinte, mai 
mulţi consilieri. Preşedintele e numit pe viaţă 
de rege din acei trei candidaţi, pe cari îi de
signează dieta. Preşedintele C. stă în acelaşi rang 
cu miniştrii, şi e responsabil numai dietei.

Curteni, a doua clasă nobilă la Români pe 
lângă prima a boierilor mari, şi corpul cel mai 
ales al oştirei, în primele vremi ale Principatelor. 
Erau cu toţii călări, încungiuraţi de slugitori, 
şi urmau pe domn ori şi unde. Ca element social 
al armatei cuprindea şi pe marii boieri. In Mun
tenia se mai (Jiceau Roşii.

Curtenie, (franc.) civilitate, frumoase maniere 
faţă cu alţii.

Gurtisan, (franc.) cel ce face parte din curtea 
unui suveran; cel ce caută să aibă bunele graţii 
ale unei persoane prin provenienţe sau linguşiri. 
In special se (]ice despre un bărbat care umblă 
să placă femeilor.

Curtesci, comună rur. în Rom., j. Botoşani, 
în vecinătatea oraşului Botoşani, compusă din 
11 căt. cu 3671 loc. (Dicţ. geogr. 1895); ocu- 
paţiunea loc. e agricultura şi prăsirea vitelor; 
mai puţini se ocupă şi cu comerciul şi meseriile; 
are 7 biserici şi 4 şcoale mixte; pe teritorul 
acestei corn. se află mănăstirea Agafton (v. ac.) 
Corn. e străbătută de şoseaua naţională Botoşani- 
Hârlău în partea de est, de şoseaua Botoşani-'
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Fălticeni în partea de sud, şi do şoseaua Botoşani- 
Burdujeni la vest.

Curtici, corn. mare în Ung., cott. Arad. Iu 
anale apare la 1.519. Are 835 case cu 7182 loc. 
mai toţi Eomâni gr.-or. Teritorul: 21,220 jug. 
catastr., jjăinont arător foarte productiv; in
dustrie de casă, pomărit, vii, stupărit, mâtasarit, 
prăsire de cai, vite cornute şi mare neguţă- 
torie cu porci. In secolul trecut în mai multe 
rânduri s’au ţinut aici adunările comitatense. Pe 
teritorul comunei s’au atlat morminte vechi, inele 
de argint şi alte giuvaere de pe timpul Ro
manilor. Staţiunea căii ferate. ['l']

Curtis, Williani, botanist, n. 1746 la Alston, 
j- 1799 la Brompton în Anglia. Dintre operele 
sale cea mai celebră e publieaţiunea periodică: 
»Tlie bolanical Magazine», întemeiată de el la 
1786 şi continuată apoi de I. Sims, S. Curtis, 
W. şi I. Hooker.

Curtius, 1) C., Ernest, Istoric şi archeolog, 
n. 2 Sept. 1814 în Liibeck, -|- 1896. A studiat 
la univ. din Bonn, Gottingen şi Berlin; 1841 la 
Ifalle luă titlul de Dr. în lilos.; 1843 docent la 
univ. din Berlin; 1844—1845 prof. extraord. şi 
totodată instructorul împeratului de mai tâi'diu 
FridericIIl; 1856 e chiematca prof. la univ. din 
Gottingen, iar la 1868 prof. ordinar la univ. din 
Berlin. A fost mejnbru al Acad. de sciinţe din 
Berlin şi până la 1893 secretar în secţia istorică- 
filologică. Operele sale principale sunt: »Der 
Pclnponnesos«, cuprincjend istoiia acestei pro
vincii grecesci, şi »Griech. Geschichte». (Berlin, 
1857—1861, 6 voi.) Această valoroasă lucrare, 
ajunsă deja în ediţia VI, e tradusă în 1. frc., 
ital., spân. şi magh._ Cu deosebire sunt de relevat 
capitolele relative la istoria culturală a Grecilor. 
«Sieben Karten zur Topografie von Atben mit 
ei'lăuterndem Text«. (Gotba, 1868). In colaborare 
cuKauperta edat: Atlas von Atben. (Berlin, 1878) 
şi Karten von Attika, 6 fasc. Despre săpăturile 
efectuite în Olympia, cu Adler şi Hirscbfeld, a 
publicat: Die Ausgrabungen zuOlympia. (Berlin, 
1877—78, 3 voi.) Disertaţiile sale academice sunt 
foarte numeroase. In etate de 77 ani a scris: 
»Die Stadtgescbicbte von Atben« (în colaborare cu 
Kaupert şi Milcbboffer. Berlin,1891). 2) G., George, 
fratele lui Ernest, filolog renumit, u. 16 Apr. 1820 
în Liibeck, f 12 Aug. 1885. A studiat la univ. 
din Bonn şi la cea din Berbn; 1842 prof. girnn. 
în Dre.sda; 1845 doC«nt la univ. din Berlin; 
1849 pi'of. la univ. din Fraga, apoi la cea din 
Kiel, iar dela 1862 până la moartea sa la cea 
din Lipsea. Ser. princ.: Grundziige der griecb. 
Etyniologie, (ediţ. A’, Lipsea, 1879); DasA^erbum 
der griecb. Spraebe, (ib. ediţ. II, 1877—80); 
Spraehvergleicbende Beitrăge zur griecb. u. lat. 
Grammatik. (Berlin, 1846); Griecb. Schulgram- 
inatik. (Fraga, 1852), la care a scris mai târf|iu : 
»Erlăuteruugeu«, a ajuns mai multe ediţii şi e 
tradusă în mai multe limbi. [I. Fetranu.]

Curtius Rufus, Quinius, istoric roman, autoiail 
scrierii »De rebus gestis Alexandri Magni« în 
10 cărţi, din cari s’au pierdut primele doue. Nu 
se scie positiv când a trăit C., mai probabil însă 
sub împeratul Claudius. Opei-a sa nu este lipsită 
de erori de cronologie, geografie, cunoscinţa 
tecluiicei resboiului, etc.; din punct de vedere 
psicbologic în.să, caracterul lui Alexandru este 
destul de bine redat, şi discursurile fi.ctive inter

calate, de multe ori destul de nimerite, o fac 
plăcuta la cetire. Isvoare: istoricii greci Klei- 
tarebos şi Megasthenes. (Cf. Dosson, Etude sur 
Quinte Curce, 1887.)

Curtoasie, v. Cm-tenie.
Curtonerva, (zool.) gen de dipter, cuprinde 

specia: C. stabulans, ale cărei larve şi pupe se 
găsesc pe cadavi-e.

Curtubes, pasere, v. Bourel.
Curulis, sella, scaun, la Romanii vechi scaunul 

portativ oficios, care se cuvenia magistraţilor mai 
înalţi,, s. e. consulilor, censorilor, pretorilor şi 
edililor curulici. In oposiţiune cu oficialii mai 
inferiori aceia au şi fost numiţi magistraţi cu
rulici. Chiar şi imperatorii se serviau de sella C. 
El era făcut din os de elefant, fără spate şi 
braţe, şi se putea aduna.

Curuţi, numire magii, dată revoluţionarilor. 
Cuventul se derivă dela latinescul cmx şi şi-a 
câştigat această însemnare, decând în 1514 ţe- 
ranii, cari au apucat crucea în contra Turcilor, 
sub conducerea lui G. Dozsa, se ridicară în contra 
nobililor, făcend o înfricoşată versare de sânge. 
Numirea C. s’a dat mai tânjiu din paiiea par
tidelor credincioase regelui, tuturor rebelilor 
conti'a dinastiei babsburgice, aşa partisanilor lui 
Gavriil Betblen, Tokoly, Râkoczy, ş. a. Fână în 
(Jiua de aeji se înţeleg sub numirea de C. re- 
presentanţii ideii ultranaţionale, secesioniste pe 
terenul politic contra uniunei reale a Ungariei 
cu Austi'ia.

Curvembryeae, (botan.) plante cu embrionul 
îndoit, curbat în formă de arc, cum .sunt cele 
din mai multe triburi ale fam. Solaneelor (tribul 
Solanee, Atropee, Daturee, etc.) şi mai multe- 
plante dintre dicotyledonatele monochlamydee 
(din fam. Illecebracee, Amarantacee [v. ac.] Cbe- 
nopodiacee [v. ac.j, Polygonacee, etc.)

Curzola, insule dalmatine în Marea Adriatică, 
formând un cerc administrativ de 259 kma. cu 
16,160 loc. Capitala C., cu 1938 loc. (1891), 
are port.

Cusanus, Nicolae, recte Crypffs sau Krebs, 
cardinal, n. 1401 în Kues lângă Mosel; ca arebi- 
diacon de Liltticb, membru al conciliului din 
Basel, la început contrar al papii, după aceea 
airteluptător al supremaţiei papale; 1438 fu trimis 
de papa Eugen IV. la Constantinopole în causa 
unirii celor doue biserici; 1448 cardinal şi 1450 
episcop de Brixen, f 1464 în Todi (Umbria). 
Ser. teol.-filos. 3 voi. (1514 şi 1565).

Cuscrie, v. Afinitate.
Cuscuta L., (botan.) gen din fam. Convolvu- 

laceelor, trib. (juscuteeloj-, cuprinde plante pă
răsite erbacee de coloai'e gălbuie, cu tulpini vo
lubile, filiforme, fără frunze, fixate prin sugetori 
pe plantele ])c cari trăiesc; ilorile mici, albe sau 
rosee, regulate, hermafrodite sunt dispuse în 
fascicule glomerate; interesant este la aceste 
plante faptul, că embrionul este lipsit de coty- 
ledoane. C. are vr’o 80 specii, respândite prin 
regiunile calde şi temperate ale globului. Iu 
părţile noastre cresc ca părăsite pe urzică, cânepă, 

G. europaea h. numită vulgar To r ţi el. 
Turtei, Bo răngi c, etc., G. Epilinum^Ye'\he. 
părăsit pe inul cultivat, etc. Aceste specii de C. 
causeazămari stricăciuni culturilor de plantele .sus 
menţionate. Mai cunoscută este căi baza trifo
iului (G-Epithymumli.)., care cu cotqru! ei subţirel



76 Cuspidat — Cutia.

învelesce cotorul trifoiului şi cu ajutorul unor 
rădăcini aeriane (haustorii) suge din trifoiu nutri
mentul făcend astfel, ca trifoiul să îngălbenească, 
mai în urmă să piară de tot. In urma devastării 
prin călbază în trifoiu se arată aşa numitele 
cuiburi de călbază sau de mătaşină. Aceste cuiburi 
se arată în anul al doilea. Mai bine ne scutim 
de călbază, dacă curăţim bine semenţa de trifoiu. 
(Călbază este şi numele unui vierme stricăcios 
oilor. V. Distoma hepaticum.)

Cuspidat, (botan.) cuspidigerus, cuspidatus, 
organ, s. e. frunză, bractee, ce spre vîrf e treptat 
mai strimt, până se termină cu o prelungire 
ascuţită, mult ori puţin rigidă şi dură (cu'un 
cuspis); frunza de Sida, Ananas, etc.

Cusso, CCoussoJ, V. Brayera.
Custode, grijitor; numire ce se dă de regulă 

unui membru dela capitulele sau presbiteriile 
bisericilor catedrale, care are grije de averea, 
preţioasele şi trebuinţele bisericii catedrale, su- 
praveghiază servitorii aceleia şi grijesce pentru 
ordinea serviciului divin. C. se mai numesce şi 
acela, care este pus ca grijitor preste musee, 
biblioteci şi archive, etc.

Custozza, o comună mică aproape de Villa- 
franca, în al cărei jur au câştigat armatele au- 
striace doue bătălii. In.25 Iul. 1848 Carol Albert, 
regele Sardiniei, voiesce să înainteze cu aripa 
dreaptă a armatei sale dela Villafranca, preste 
C., la Sommacampagna. Radetzki, care inten
ţionase să ducă ofensiva armatei austriace preste 
Valeggio, pe malul stâng al rîului Mincio, aban
donează, în urma amintitei mişcări a armatei 
ital., planul acela şi se decide a repezi gro.sul 
armatei sale în direcţiunea C.-Villafranca. Astfel 
se nasce bătălia dela C., în care luptele dela 
Valeggio şi la C. în centru remân nehotărîte, 
aripa stângă austriacă respinge tnipele ital. la 
Sommacampagna şi prin aceasta constringe şi 
centrul dela O. să se reti'agă spre Villafranca. 
A doua bătălie dela C. a avut loc la 24 Tun. 1866 
între Italieni sub generalul La Marmora şi între 
Austriaci sub comanda archiducelui Albrecht. 
Armata ital., care avea 4 divisiuui cu 100,000 
combatanţi, combina din retragerea posturilor 
austriace dela Mincio, că armata adversară e 
dincolo de Etscb şi voia să ocupe faţă de Verona 
posiţiuuea dela Sonua, Sommacampagna şi Villa
franca. Armata austriacă, care consta din corpul 
5, 7 ,şi 9 şi din o divisiune de reservă, apoi din 
2 brigade de călăreţi, laolaltă cu 73,000 comba
tanţi, intenţiona să atace aripa stângă a armatei 
ital., despre care presupunea că înaintează spre 
Verona. Astfel se desvoaltă bătălia dela C. în 
felul unei lupte neprevedute (rencontre). Divi- 
siunea ital. Cerale dă la Monte Cricol de divis, 
de res. austr., pe care o lespinge, divis. ital. 
Sirtori de corpul V Rodich aproape de S. Rocco 
di Palazzuolo, mai la dreapta divis. ital. Brignone 
pe dealurile dela Belvedere de corpul IX austr. 
Hartung, iar în şes aproape de Villafranca divis, 
ital. Bi,sio şi Humbert de brigadele de cava
lerie Bulz şi Bujanovics. La aripa de cătră apus 
corpul V austr. trimite brigada Firet cătră Oliosi 
în tlancul div. ital. Cerale; brigada austr. Bauer 
respinge vîrfurile divis. ital. Sirtoi'i preste păreul 
Tione înderet, iar atacul grandios al căpitanului 
austr. Bechtolsbeim produce o mare disordine 
în brigada Forli a divis. ital. Cerale. In centru

divis. ital. Brignone ocupă înălţimile dela Monte 
Belvedere şi Monte Croce. La Villafranca bri
gadele de cavalerie austr. Pulz şi Bujanovics 
atacă divis. ital. Bisio şi Humbert, din care causă 
comanda armatei ital., cre(}end că se pregătesce 
atacul principal al armatei austr. în direcţiunea 
aceasta, divisiunile numite cât şi divis. ital. de 
cavalerie Sonnaz au stat în tot decursul bătăliei 
neclintite la Villafranca fără a întră în luptă. 
Astfel numai divis. ital. Govone şi Cugia a mers 
în ajutor divis. ital. Brignone, cărora le succede 
a respinge atacurile brigadelor austr. Scudier, 
Weckbecker şi Bock pe Monte Croce şi C. La 
3 oare d. a. divis, austr. de res. şi brigada austr. 
Piret ocupă posiţia dela Salionze şi Monte vento, 
cu toate că într’aceea vine şi divis. ital. Pianell 
în ajutorul divis. Cerale; tot în acel timp corpul V 
austr. trece preste Tione. In momentul acesta 
se decide arcbiducele Albrecht să atace posiţia 
dela C. în mod concentric astfel, că dirigiază 
cele doue brigade din corpul VH, cari formau 
sub comanda lui MaroifiiC reserva armatei, în 
legătură cu trupele intacte ale corpului Hartung, 
cât şi ajutat de brigada Mbrinş din corpul V 
spre C. Aceste brigade încep înaintarea con
centrică la 5 oare d. a. şi le succede a lua, după 
lupte crâncene, C. şi castelul fortificat, iar divis, 
ital., cari s’au luptat foarte bi'av, dar nu au fost 
ajutate de divis, intacte Bisio şi Humbert, au 
fost constrinse a se retrage în şesul dela Villa
franca, fără a fi urmărite de Austriaci, a căror 
infanterie şi cavalerie era deja de tot obosită. 
Urmarea acestei bătălii a fost, că regele Victor 
Emanuel, comandantul nominal, îşi retrage ar
mata ancă în acea noapte preste Mincio. Pier
derile au fost pe ambele părţi aproape 8000 oameni. 
Căuşele perderii acestei bătălii sunt de căutat în 
împrejurarea, că Italianii au fost reu informaţi 
despre armata austr. şi astfel au intrat nepre
gătiţi în luptă, asemenea a fost slabă conducerea 
supremă, dar ţinuta soldaţilor merită toată recu- 
noscinţa. La bătălia aceasta au excelat mai multe 
regimente românesci, reg. Nr. 31 (Sibiiu) şi Nr. 43 
(Caransebeş) prin lupta dela Belvedere şi C.; o 
parte a reg. Nr. 63 (Bistriţa) la Monte Croce, iar 
reg. Nr. 50 (Alba-Iulia) şi-a câştigat lauri nepe- 
ritori prin elanul uimitor, cu care a atacat şi 
cucerit »01iosi«. [S. de Herbay].

Cut, sat rom. în Trs., cott. Albei infer., are 
preste 1600 loc. Domiuiu al seminarului rom. 
din Blaj. In C. se produce vin bun.

Cute, gresie, o unealtă de ascuţit cuţite, coase, 
etc., făcută din piatră sau din alte substanţe 
asemenea pietrei. Ea are formă lungăreaţă pă- 
tratică sau cilindrică şi la tocit cu ea se uda 
neîncetat, parte ca să nu se tocească aşa re
pede, să nu încăldească ascuţişul ca să-l facă 
mai moale şi să nu producă la ascuţiş creste. 
Se fac C. mai cu samă din pietri de năsip 
galbene cenuşii, pe când gresiile fine pentru bri- 
ciuri sunt din schist negricios fin. C. artificiale 
se fac din lut refracter ars bine, sau şi din alto 
mestecături pietroase.

Cutezanţă, îndrăzneală, obrăznicie, acea sim
ţire care ne împinge să facem ceva, înfruntând 
convenienţele sociale. C. este un curagiu nele
gitimat sau obrăznicie mitigată. fD.]

Cutia, lădiţă, sertar de dulap. In liturgică: 
vas sacru, de regulă din metal preţios, care ser-
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vesce pentru conservarea cuminecăturii muri- 
bun4ilor. Se mai numesce: racla, ciboriu.

Cutia breslei, cassa în care se adunau veni
turile (contribuţii anume stipulate, gloabe, etc.) 
ale breslei, şi cari trebuiau să servească apoi 
la ajutoraj'ea neguţătorilor nevoieşi.

Cuticula, (botan.) membrană mult ori puţin 
groasă, neîntreruptă, întinsă la exteriorul celu
lelor epidermice, mai ales dela organele aeriane: 
frunze, tulpini, ramuri, etc. E mai desvoltată 
la plantele din munţi, din de.şerturi, la frunzele 
ooriace, decât la cele din locuri umede, sau 
în organele subterane. Când e groasă, sub C. 
adeverată, membrana este numai impregnată (Îm
bibată) de Cutină (v. ac.); această regiune se 
cjice strat euticular, după care urmează partea 
celulosică a membranei celulei epidermice. Rolul 
C. e de apărare pentru plantă contra agenţilor 
distructori, prea marei transpiraţiuni (de aceea 
o mai desvoltată la plantele din locuri aride), etc.

Cutina, (botan.) substanţă apropiată de sube- 
rină, dar mai săracă în oxigen decât ea şi decât 
celulosa, din care derivă ambele. Se găsesce în 
Cuticula (\’. ac.) şi în stratele cuticularisate din 
epidermă; în păreţii celulelor endodermice; în 
iuvelişul sporilor şi al grăunţilor de polen, etc. 
E impermeabilă pentru apă şi aer, inatacabilă 
de bacteriile, cari distrug celulosa, nici de aciiji 
la rece. E solubilă numai în potasă concentrată 
lierbinte şi în amestecul lui Scliultze (cblorat de 
potasă cu acid azotic) fierbinte, când se trans
formă în acid suberic (ceric); de aci s’a con
statat că e de natura substanţelor uleioase. Cu 
reactivii iodaţi se colorează în galben brun; se 
colorează intens cu brasilina, hematoxylina, fuch- 
sina, etc.

Cutinisare, (botan.) modificarea unei membrane 
celulosice şi transformarea ei în cuticulă (v. ac.), 
ori în membrana impregnată de cutină (v. ac;) 
Atare jnodificăi’e se observă; în membrana subţire 
celulosică a sporilor, grăunţilor de polen tineri ; 
în membrana celulelor epidermice tinere; în 
celulele epidermice ale unei plante din locuri 
umede, cultivată într’o regiune mai lipsită de 
vapori de apă, etc.

Cutis anserina, piele de gâscă, sperlirea pielei 
expusă recelei sau influenţei apei reci; nu este 
altceva, decât contragerea musculilor erectores 
l)illi. Se ivesce şi la c^avre îndată după moarte 
dacă ajung în apă. Mi are nici o însemnătate 
forensă.

Cuţit, o unealtă de tăiat, făcută din fier, oţel, 
arareori din argint i.ou, argint, aur, os, corn, etc. 
Are o parte care taie şi un mâner, cu prăsele 
de lemn, de os, de metal, etc. Când limba cu 
tăişul cuţitului mai mic se poate ascunde în pră- 
selc printr’un genunche, avem briceagul, care 
prin întocmiri speciale poate ave mai multe 
limbi. Brieiul e un briceag cu limbă foarte ascu
ţită, care servesce la ras.

Cuţovlahi, numele de batjocui-ă ce îl dau Grecii 
Arămânilor; însemnează »Români şchiopi®.

Cutremur de pământ, resuttatul unor impul- 
siuni interne, ce în formă de mişcare, conti- 
nuându-se preste diferitele straturi ale pămen- 
tului, se manifestă la suprafaţă ea clătinare, 
sguduire de sol. Causa impulsiunilor, fiind in
ternă, e necunoscută; tot ce se scie în respectul 
acesta nu e altceva decât hipotesă şi deducţiune

din caşuri analoage. E predominantă însă pă
rerea, că în regiunile vulcanice, probabil, ex- 
plosiunea gazurilor elastice şi mai ales a vapo
rilor de apă, iar in regiunile îndepărtate de 
vulcani, surparea cavităţilor subterane, şi mai 
cu samă locomoţiunile locale ale solului ar fi 
causa impulsiunilor. Impulsiunile produc un fel 
de mişcare în sol, care e de trei feluri: pul- 
sătoare, undulătoare şi rotătoare. Cea dintâiu 
operează în direcţiune verticală, aruncând do 
pe suprafaţă în sus corpurile; s’a observat în 
regiunile vulcanice (Riobamba, Americade mijloc, 
1797; Calabria 1783). A doua operează ori-sontal, 
purcede dintr’un punct şi se lăţesce în cercuri 
concentrice, ca undele pe supi’afaţa apei; aceasta 
e cea mai comună şi mai bine cunoscută. Miş
carea rotătoare se consideră de acţiunea îmbi
nată a celor doue precedente asupia corpurilor 
slab răzimate. Celeritatea, cu care se extinde C. 
atîrnă în mare parte dela structura geologică a 
regiunii cercetate. Numenal percusiunUor, precum 
şi intervalul în care îşi urmează, e foarte variat; 
uneoii abia durează câteva secunde (Lissabona 
1755, 5 minute), altădată ţine cu (jilele, septe- 
mânile şi lunile (Calabria 1783—86/. Cea mai 
violentă percursiune nu e totdeuna cea dintâiu, 
ea totuşi cade pe periodul prim al C.-lui. Efec
tele C.-lui sunt: crepături adânci .şi lungi în sol, 
surpări de munţi, secarea isvoarelor şi ivirea 
altor uoue, schimbarea direcţiei rîurilor, — ridi
carea solului— mai vîrtos litoi’alelor (Chile 1822), 
sau cufundarea lui (Chittagong). (Cf. Hoernes R., 
Erdbobenkunde, die Erscheinungen und Ursachen 
der Erdbeben, die Methodeu ihrer Beobachtung. 
Lipsea, 1893.) [V. B.]

Cutter, bastiment mic; vas cu vele, avend un 
singur catarg, o velă aurică sau raudă, o altă 
velă numită săgeată şi 2 flocuri.

Cuţui, Ghiţă, un muntenegrean trimis iu Mun
tenia cu un arnaut al boierului Gr. Brâucoveanu 
(1822) să provoace o resmiriţă ca a lui Vladi- 
mirescu în potriva lui Vodă Gr. Ghica şi în 
folosul numitului boier candidat la tron. Prins 
cu ceialalţi tovareşi, a fost judecat de divan şi 
condamnat la spânzurătoare.

Cuvelagiu, căptuşala sau ghizdurile unui puţ 
de mină în terenuri aquifere. Se întrebuinţează 
trei feluri de C.-ii: a) de zidărie, pentru 
terenurile unde apele sunt în mică cantitate şi 
fără presiune; b) de lemn, preferabil dacă se 
găsesce la îndemână lemnărie de bună calitate ; 
c) de fontă, pentru puţuri cu mare diametru 
şi în cari presiunea apei este foarte mare. (Cf. 
Baton de la Goupilliere. Exploitation des Mines.)

Cuvânt, vorbă; (gram.) semne aucjite prin cari 
oamenii se înţeleg între dînşii.

Cuvier, George Leopold Chretien Frederic 
Dagobert, Baron, naturalist franc., n. 17t>9 
în Mompelgard (Montbeliard), 1795 profesor în 
Paris, 1808 consilier al universităţii impor., 
1813 maîtres des requetes în consiliul de stat, 
1818 membru al Acad. fj-anc., 1822 inspector 
supr. al facultăţilor teol. prot., f 1832. El dete 
o nouă direcţie zoologiei şi ridică anatomia com
parativă la rang de sciinţă. Ser.: »Leşons d’aiia- 
tomie comparee®, (ed. nouă 8 voi. Paris, 1836 
până 1845); »Memoires sur l’anatomie des mol- 
lusques®, (1816); «Recherches sur Ies ossements 
fossiles®, (ed. IV 12 voi., 1835—37); »Discours
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sur Ies revolutions de la surface du globe et 
sur Ies changeinents qu’elles ont produits dans 
le regne animal», (ed. nouă, 1850). Opera lui 
principală e »Le regne animal*, (4 voi., 1817, 
ed. II 5 voi., 1829), ş. a. Cf. Pasquier, Eloge 
de C., (Paris, 18.33); Ducrotay de Blainville, C. 
et Oeoffrojr Saint-Hilaire, (Paris, 1890).

Cuviinţa, purtarea morală potrivită (mai ales 
sub raport social), v. Convenienţa.

Cuvin, corn. mare iu Ung., cott. Arad. In 
anale apai-e la 1332. Are 389 casc, cu 1900 loc. 
Rom. gr.-or. şi 2 şcoale regulate. Teritorul; 
5040 jug. catastr. păinent arător şi vii renumite. 
Vinurile dela C. au bun renume. [t]

Cuvioşia, cucernicie, evlavie (v. ac.) Titlu 
dat călugărilor.

Cuxhaven, oraş cu port fortificat la gura rîului 
Elba, 6208 loc. (1895); port maritim sigur, far, 
şantiere, băi de mare.

Cuza, familie boierească din Moldova. Ori
ginea ei probabil e italiană, căci se găsesce prin 
seci. XV între neamurile Stratiote din Albania, 
unde mai mulţi C. joacă rol important. G. Spă
tarul, boier moldovan, duşman lui Mib. Raco- 
viţă-Vodă (a II t-a oară 1716—1727). Bănuit a 
fi. adus pe Nemţi, sub Ferencz, în Iaşi ca să 
prindă pe Domn (Ian. 1718), după gonirea ace
stora de Tătari, C. fu spânzurat cu toţi prinşii, 
ars şi aruncat în mormentul comun de sub ce- 
tăţuie. Ion G. spătarul, boier decapitat 18 Aug. 
1778 împreună cu vornicul Manole Bogdan de 
cătră Const. Moruzi, acusaţi că au umblat contra 
domniei. EnacbeCogălniceanupovestesce îu nisce 
stihuri această întâmplare cum şi modul morţii 
lor, numind pe spătar »C. cel destrămat*; pe la 
1756 era pitar. Fraţii Arghir şi George C. sunt 
fiii lui louiţă spătarul, pe Ia 1824 amândoi boieri 
însemuaţi. Arghir era spătar, Oeorge hatman şi un 
al treilea frate Nicolae, căminar-vel. G. Grigore, 
talentat şi patriot boier Jnoldovean, fu unul din 
fruntaşii oposanţi sub Mih.-Vodă Sturza (1842). 
Juca rol în i-evoluţia din 1848 presidând adu
narea (27 Mart. 1848) întrunită Ia Hotel Pe- 
tersburg (Iaşi), ca să redacteze o petiţie de îna
intat Domnitorului, cerându-se stricta aplicare a 
Regul. organic. [—]

Guza, Alexandru loan I, primul domn al 
României (1859 - 1866), u. 8 Martie 1820 la Huşi 
dintr’o familie boierească de clasa Il-a. Mama 
sa n. Cozadini era genoveză din Constantinopole. 
In 1834 trimis în străinătate (Paris, Pavia, Bo- 
lonia) pentru studii, revine în 1839 şi întră în 
armată, din care demisionează; apoi întră în 
administraţie, ajunge director la ministeriul de 
interne, se căsătoresce cu doamna Elena n. Ro- 
setti şi se îurudesce, astfel, cu marile familii 
boieresci. In 1848 era alături cu boieiii liberali, 
de aceea la intrarea Ruşilor în Moldova fvi prins 
şi arestat, însă scăpă şi fugi la Viena, iar după 
retragerea Ruşilor reveni în ţeară, fii president 
de tribunal, apoi reintră în armată, unde Vogo- 
ride, sperând că va ave în el un aliat contra 
unioniştilor, îl ridică în câteva (jile dela loco
tenent la colonel şi-l numi prefect la Galaţi 
(1857). C. îşi dă demisia protestând contra in
gerinţelor guvernului în alegerile pentru adu
nările ad-hoc, dimisie care a resunat ca un semnal 
de adunare a patrioţilor şi care a avut de ur
mare anularea alegerilor dintâiu şi asigurarea

alegerilor de al doilea, din cari au ieşit vestitele 
cinci dorinţe ale Românilor. In 1858 fu luat ca 
ministru de resboiu în guvernul inteiimal alini 
Anastasie Panu, iar în 5 Ian. 1859 adunarea 
electivă a Moldovei îl alese domn cu unanimi
tatea voturilor (afară de al seu), deşi cu o (ji 
mai nainte nimeni nu se aşteptase, nici el nu 
sperase o asemenea demnitate, iar în 24 Ian. 
fu ales domn şi în Muntenia. Contra îndoitei 
alegeri a Iui C. erau Austria şi Turcia, cari nu 
se domoliră decât în faţa protecţiunii directe a 
lui Napoleon III. Deşi Turcia’recunoscea unirea 
personală a ţerilor numai »pentni astădată*, C., 
în urma unei strălucite primiri în Constantino
pole (1861) convinse pe Poartă, că este în in
teresul ei întărirea Românilor la Dunărea de 
jos şi în 1862 făcu unirea definitivă a ţerilor 
cu un singur ministeriu şi cu o singură cameră. 
In timp de 3 ani a schimbat în Muntenia 9 
ministere, iar în Moldova 6, după unirea de
finitivă a ţerilor (24 Ian. 1862) ministeriul Barbu 
Catargiu avea majoritate în cameră, se opunea 
însă reformelor şi nu primia împroprietărirea 
ţeranilor şi primul ministru fu asasinat la ieşirea 
din cameră(8 Iunie 1862). Sub ministeriul N. Cre- 
ţulescu se hotăresce secularisarea averilor mă
năstirilor, iar sub ministeriul M. Cogălniceanu 
se săvîrşiră cele mai însemnate acte ale re
gimului, căci C. imitând pe Napoleon III, di,solvâ 
camera (2 Maiu 1864) şi dete o constituţiuuc 
nouă. Statutul, pe care-1 supuse aprobării po
porului (611,940 da, contra a 71,528 ba) şi prin 
care întindea auton’tateă sa, apoi proclamă legea 
rurală împroprietărind pe ţerani, şi legea in
strucţiunii publice, cura şi legile civile şi penale 
copiate grabnic după cele franceze. Cu căderea 
lui Cogălniceauu (1865) C. pierdu un sprijin pu
ternic şi nemulţămirilor provocate prin reformele 
sale mari se adăugară alte nemulţămiri, provo
cate de reaua administraţie şi de abusurile fa
voriţilor sei. Toţi fruntaşii partidelor se înţeleg, 
petruiid noaptea în palat şi-l silesc să abdice 
(11 Febr. 1866). Mare patriot, n’a voit să pri
mească sprijinul Franciei casă remână domu, ci 
s’a retras în străinătate şi a murit 3 Maiu 1873 
la Heidelberg. înmormântat la Ruginoasa. »De 
stat mijlociu, avea per blond închis..., frunte 
laigă..., privire inteligentă..., fuma neîncetat, 
bea cafea multă.* D. Bolintineauu, Viaţa lui C. 
V. Bucuresci, 1873; T. Maiorescu, Prefaţa Dis
cursurilor Parlamentare, voi. I. Bucuresci, 1897.

[I. S. F.]
Cuza, A. G., autor de epigrame; zelos membru 

al societăţii în contra alcoolismului, n. 1857; 
reîntors dela studii în ţeară, începuse a scrie sub 
înfluenţa socialismului şi apoi a lui Eminescu, 
cum se vede in volumul seu de versuri din 1887. 
A.stă(Ji emancipat de aceste curente nesănătoase, 
e cunoscut ca un bun epigramatist. C. nu arc 
fantasie bogată, el zugrăvesce simplu şi cu i)u- 
ţine colori icoanele sale poetice. Intre poeţii mai 
noui îl distinge cugetarea clară şi înaintată.

Cuzgun, com. urb. în Rom. (Dobrogea), j. Con
stanţa, compusă din oraşul C. şi sat. Cara-amat 
şi Urluia, cu 965 loc. (Dicţ. geogr. 1897), între 
cari 890 ort. şi 75 inohamed.; are 1 biserică ort. şi 
2şcoale. Ocupaţiunea loc. e agriculturaşi prăsi/ea 
vitelor. C. are o aparenţă sărăcăcioasă; caseio 
mici, de stil turcesc, sunt aşezate pe 7 uliţi.
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Cv—, .
Cvango, rîn în Africa, formează în mare parte 

graniţa între statul Congo şi posesiunile portu
gheze ; s e împreună cu Cuilu şi se varsă în 
Sancuru.

Cyan, CAz sau Cy, (grec. = albastru), un ra
dical mono-atomic, care nu existăîn stare liberă şi 
cai'e este cui)rins într’o serie de coi-puri organice, 
numite eonibinaţiuni cyanice. Grupul C. din punct 
de vedel e chimic are oarecare asemenări cu ha- 
logeuele chior, brom şi iod, deoarece formează 
cu hidrogenul un acid (acidul cyanhidric) analog 
acidelor halogenice, şi se combină cu metalele 
pentru a forma săruri analoge sărurilor haloidice. 
Grupul C. apare în coinbinaţiunile cyanice în 
doue modificaţiuni isomere, după cum elementele 
•sau radicalii vor sta în combinaţiune cu atomul 
de carbon sau cu acel de azot. Acidul Cyan
hidric, este o combinaţie a Cyanogenului cu hi
drogenul. Se găsesce în natură în unele plante, 
precum : în foile laurului, foile şi florile de persec, 
de migdale amare, în simburii de zarzare, cireşe, 
etc. Apele destilate ale acestor plante conţin can
tităţi mai mari sau mai mici de ac. cyanh. şi sunt 
întrebuinţate în medicină. In timpurile vechi se 
întrebuinţau în scopuri criminale. In mod arti- 
licial se prepai ă în laboratorii prin diverse metode, 
precum ; acţiunea acidului chlorhidric asupra cya- 
nurei de mercur (Gay-Lussac), acţiunea unui 
curent de hidrogen sulfurat asupra cyanurei de 
mercur (Vanqueliu), sau prin acţiunea acidului 
sulfuric diluat asupra fero-cyanurei de potasiu, 
(Woliler, Gmelin, etc.) Această din urmă metodă 
permite a obţine ac. cyanh. în soluţie apoasă 
mai mult sau mai puţin concentrată şl chiar ac. 
cyanh. anhidru. Ac. cyanh. la temperatura or
dinară e un lichid incolor, care la 15° se soli
difică; are D = 0-69 la 18°, fierbe la 26-5°. Se 
disoalvă în apă, şi soluţia înroşesce turnesolul. 
Ac. cyanh. anhidru şi soluţiile concentrate ard 
cu flacără violetă. Este o otravă din cele mai 
energice; respirat în mică cantitate produce du
reri de cap şi ameţeli; 5 centigrame luate de
odată omoară un om îndată; şi doze mai mici 
sunt mortale. Nu se cunoasce până acum un 
adeverat antidot: se recomandă chiorul şi amo
niacul, dar efectul lor mai mult e de a excita 
sistemul nervos, decât de a combate efectele 
ac.-lui cyanh. căci oţijnbinaţiile lor sunt tot atât 
de toxice. [V. C. B.]

Cyankaliu sau Cyanură de potasiu, KCN, sare 
foarte otrăvicioasă; se produce prin topirea car- 
bonatului de potasm cu substanţe organice azo
tate. Formează un praf cristalisat, incolor, solubil 
în apă, dar nu în alcool, foarte caustic, igroscopic. 
Prin acide, chiar şi numai prin acidul carbonic 
din aei-, se descompune uşor. Se întrebuinţează 
în diferite ramuri ale techuicei (galvanoplastică, 
fotografic).

Cyanoblepsia, (med.) neputinţa de a cunoasce 
coloarea albastră, (v. Achromatopsia.'l

Cyanogen, un radical univalent (C = Az)' 
compus din carbon şi azot, descoperit la 1815 
de cătră Gay-Lussac, prin descompunerea Cya- 
uurei de mercur. In natură nu se găsesce 
în stare de libertate, şi se prepară şi astăcji 
tot prin metoda lui Gay-Lussac, calcinându-se 
Cyanura de mercur, care se descompune în 
Cyanogen şi mercur. Este un gaz incolor cu un

miros caracteristic de migdale amare; supus la 
presiune şi recire se licefiază şi chiar prin re- 
cire mai energică se poate solidifica. Arde cu o 
flacără purpurie; se disoalvă în apă şi soluţia 
obţinută se descompune sub influenţa luminii 
înegrindu-se şi depunend o substanţă'floconoasă 
neagră, căreia s’a dat numele de acid azulmic. 
C. se combină cu diverse elemente pentru a 
forma compuşi ca: Acidul Cyanhidric, Chloi-ură 
de Cyanogen, precum şi diferitele Cyanuri me
talice. C. are proprietatea de a se polimerisa, 
formând aşa numitul Paracyanogen (C Az)n.

[V. C. B.]
Cyanophycee, (botan.) Phycochromacee, Schi- 

zophycee sau Alge albastre, e o clasă de Eu- 
thallophyte. Trăiesc în aer, în ape de jnare la 
adâncimi mici, în apa murdară a porturilor, în 
ape dulci stătătoare, în locuri umede pe pâment, 
asociate (în symbiosă) cu Ciuperci în Licheni, 
sau cu plante mai superioare, ca Lintiţa de apă 
(Lemnaj, Azolla, Authoceros, etc. Corpul lor e 
format, ori din celule isolate, sau din colonii de 
celule ca nisce filamente simple sau ramificate, 
suprafeţe, masive, etc. Coloarea lor albastră, 
albastră-verde, violetă, o datoresc chlorophylei 
amestecată cu phycocyanina (împreunate for
mează phycochromul lor). Existenţa unui nucleu 
în celulele lor nu e cu siguranţă cunoscută. Se 
înmulţesc pe cale vegetativă (priu scisiparitate), 
prin spori endogeni, prin spori dui’abili (Kyşti), etc., 
şi nu li-se cunoasce reproducerea sexuală. Se 
divid în doue ordine: \) Hormogoniee, subdivi- 
sate în Homocystee, cu familia Oscilariee, şi 
Heterocystee (celule de doue feluri), cu familiile: 
Nostocacee, Scytonemee, Sirosiphonee, Rivu- 
lariee; 2) Chroococcacee (v. ac.)

Cyanophyll, (botan.) nume pentru verdele de 
chlorophyll, chlorophylla (v. ac.)

Cyanosis, (med.) simptom de boală, la care se 
observă o colorare albastră a pielii, buzelor şi 
peliţei mucoase în gură. E causată de alteraţiuni 
ale respiraţiunii sau ale circulaţiunii sângelui 
venos. Se ivesce la morbi de inimă şi plămâni, 
la colei'ă şi la mulţi morbi înainte de moarte. 
Adese e şi congenitală.

Cyanosit, Chalcantit (v. ac.)
Cyanotipia, în arta fotografiei o procedură de 

copiare, la care se întrebuinţează chlorid de fier 
şi fericyankaliu.

Cyanura, compusul unui metal cu Cyanogenul. 
C. nu se găsesc gata formate în natură, dar se 
obţin prin diverse metode precum: combinarea 
metalului cu Cyanogenul, sau prin încălzirea 
metalului în un curent de acid cyanhidric (G. 
de potasiu, de sodiu, etc.); acţiunea cyanogenului 
asupra soluţiei hidraţilor cu formare de C. şi 
cyanat, (analoagă cu aceea a chiorului), sau priu 
dublă descompunere, etc. C. sunt corpuri solide, 
unele solubile în apă, majoritatea fiind inso
lubile. Nici o C. metalică nu e solubilă în eter. 
Prin calcinare se descompun lăsând metalul sau 
un amestec al metalului cu o carbură. C. me
talice simple insolubile în apă au proprietatea 
de a se disolva în soluţiile apoase ale C.-lor alca
line pentni a forma Cyanuri duble, precum siint: 
ferocyanurele, cobalticyanurele, etc. [V. C. B.]

Cyathea Sm., (botan.) gen de ferige arbores
cente din fam. Cyatheaceae, caracterisat prin 
sorii pe pagina inferioară a foii cu indusiu cupu-
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liform; respândit în regiunea tropicală şi sub
tropicală. Din causa portului măiestos multe din 
specii se cultivă în florăriile noastre, s. e. C. 
arhorea Sm., G. dealbata Sw., G. Serra Willd., 
G. spinulosa Wall., ş. a. [A. Pr.]

Cyatheaceae, (botan.) familie de Cryptogame 
vasculare, ce se disting de Polypodiaceae (v. ac.) 
prin capsula cu inel complet. Cuprinde vr’o 200 
specii ti’opicale şi subtropicale cu deosebire sud- 
americane, cele mai multe arborescente, distri
buite după forma indusiului în mai multe genuri, 
dinti'e cai-i i’emarcăm ca mai importante: Ci- 
botiunif Alsophila, Gyathea, ş. a. [A. Pr.]

Cyathium, (botan.) în formă de păhar conic 
cu vîrful în jos şi deschifjetura în sus, ciun sunt 
unele Ciuperci (Cyathus, etc.) La plantele din 
familia Euphorbiaceelor, tribul Euphorbiee, florile 
sunt dispuse în ni.sce inflorescenţe numite C., 
constituite astfel: In centru e o floare femelă, 
de jur împrejurul ei florile mascule aşezate în 
cime unipare, iar la periferie un involucru cu- 
puliform (v. ac.) format din 5 frunze concrescute. 
Inflorescenţele parţiale monoice tot dela aceste 
plante se (Jic iar C.

Cycadacee, (botan.) familie de plante Cfymnos- 
pei'ine. Toate sunt lemnoase, arborescente, nera
mificate sau prea rar ramificate; la vîrful tul- 
pinei purtând o coroană de frunze, ceea ce face 
să aibă înfăţişai’ea Palmierilor. Florile lor sunt 
dioice. In polenul dela Gycas revoluta şi Zamia 
iniegrifoUa, Webber şi Ikeno au arătat anul 
tj’ecut (1897) existenţa auterozoi(jilor. Aceştia se 
formează când grăunţii de polen germinează şi 
produc tubul polinic, ce trebue să ajungă laoosferă. 
Descoperirea aceasta a contribuit şi mai mult la 
stabilirea legăturilor dintre C., respective Gym- 
nosperme, şi grupul imediat inferior, Cryptoga- 
mele vasculare (v. ac.), şi a îndreptăţit homo- 
logiile ce se fac între organele reproducătoare 
ale Cryptogamelor şi ale Fanerogamelor. C. re- 
presintă deci un tip de trecere între plantele cu 
flori şi intre Cryptogamele vasculare. A(}i repre- 
seutanţii acestei familii sunt puţini, comparativ 
cu numărul mare al lor din timpii geologici. 
Resturi fosile de C. se găsesc din era primară, 
în huiliar, şi sunt din ce în ce mai numeroase 
până în era secundară, în perioada jurasică, când 
ajung maximul de desvoltare, şi apoi se împu
ţinează. Se întâlnesc acji numai în regiunile tro- 
])icaleşi subtropicale ale globului. G enurile acestei 
familii sunt dispuse în două triburi: 1) Gicadee 
cu genul Cycas L., şi 2) Zamiee cu genurile: 
Slangeria Th. Moore, Dioon Lehm., Encepha- 
lartos Lebm., Zamia L., Macrozamia Miq., etc., 
însujuând cu toatele la 60 specii.

Cycas L., (botan.) gen de plante din familia 
Cycadacee (v. ac.), caracterisat prin stipul lor 
neramificat, solzos, ajungând până la l.o m. înăl
ţime, terminat la vîrf cu o coroană de frunze 
mari, penati-compuse, fie-ce foliolă numai cu o 
nervură. Prin poi't se aseamănă cu Palmierii, 
dar mai ales cu Ferigele arborescente, căci ca şi 
la acestea, frunzele tinere de C. au prefoliaţia 
circinată (v. ac.) Cele 16 specii cresc în re
giunile tropicale până la latitudinea 30° nord. şi 
sud., cele mai multe în Asia, apoi Australia, Po- 
lynesia, etc. Din causa portului lor măreţ multe 
se cultivă în florării calde sau temperate, în 
apartamente, în aer liber, la soare, vara, (s. e. C.

revoluta L., G. circinalis L.) In laponia şi Molucce 
din măduva de 6. revoluta L. se extrage sagu, 
un soiu de făină alimentară; fructele de C., îu 
realitate seminţele cu asemănarea unor drupe 
(v. ac.), când sunt coapte sunt bune de mâncare, 
iar crude sunt astringente.

Cycl —, V. Gicl —.
Cyclade, insule v. Ciclade.
Cyclamen L., (botan.) gen de plante erbacee 

perenale din fam. Primulaceelor, trib. Lysima- 
chieae, cu rhizom tuberos de forma unei sfere 
turtite, cu foi lung peţiolate,' cordate sau i-eni- 
forme şi scapi uniflori cu lobii coi’olei albe, rosee 
sau purpurii refracţi. Cuprinde vr’o 8 specii me- 
diterane, dintre cari G. europaeum L., ce cresce 
şi în Europa centrală, şi (7. neapolitanum Teu. 
cultivate în grădini ca plante decorative de umbră, 
înfloresc toamna. Mai ales G. Gouvi Mill. şi C. 
persicum Mill. se forţează în florăriile noastre 
în decursul anotimpului de iarnă. [A. Pr.]

Cyclarch, (botan.) numele primului membru 
dintr’un verticil, s. e. de frunze, iar ultimul se 
(jice cyclur.

Cyclon, o maşină de măcinat cu două aripi 
în foimă de spirală, cari se înveitesc foarte 
repede în direcţiune opusă îutr’o îmbrăcăminte 
şi aruncă cu putere părţile substanţei de mă
cinat una întralta. Un ventilator aruncă făina 
în compartimente, în cari se aşează după fineţă. 
(V. şi Cicloni.)

Cyclopia, (grec.) termin med. pentru uascerea 
unui monstru uujuai cu un ochiu în mijlocul 
frunţii. Astfel de monştri nu trăiesc, avend şi 
defecte la creer.

Cydonia Tourn., (botan.) considerat de unii 
botauişti ca gen bun din fam. Rosaceelor, iar 
alţii îl consideră numai ca secţiune dm genul 
Pyrus L. (v. ac.)

Cymbalum, v. Timpane.
Cymbiform, (botan.) în formă de carenă (fund de 

corabie, nacelă), cum sunt seminţele de Myi’tus, 
carpelele mature isolate de Condurul Doamnei, etc.

Cymen sau Gymin, Cymol (v. ac.)
Cymogen, partea petrolului care fierbe deja 

la 0°; se întrebuinţează la fabricarea de ghiaţă 
artificială.

Cymol, Para-Gymol, (Cymen,Cymin), substanţă 
ce se găsesce în unele oleuri eterice, s. e. în oleul 
dela plantele numite Cuminum cymiuum, Cicuta 
virosa, Thimus vulgaris, Ptychotis ajowan, etc. 
C. este un lichid incolor, cu miros plăcut, caro 
fierbe la 175—176° Cels; are o dens. de 0,8678 
la 12° Cels.

Cyn —, v. şi Cin —.
Cynanchum L., (botan.) gen de plante erbacee 

volubile din fam. Asclepiadeelor, trib. Cynan- 
cheae, foarte înrudit cu Vincetoxicum (v. ac.), 
de care se distinge prin 5 squame sau ligule în 
tubul corolei. Cuprinde vr’o 18 specii respândite 
în toate ţerile calde ale emisferei estice. In părţile 
noastre cresce la Dunărea inferioară numai G. 
acutum L.; aceasta cât şi G. roseum R. Br. sc 
cultivă uneori şi ca plante decorative rustice.

[A. Pr.]
Cynara L., (botan.) gen de plante erecte spi

noase din fam. Compositelor, trib. Cynaroideae, 
cu capitoli latinvolucraţi pluriflori, specioşi, so
litari, receptacolul dens setos, filamentele papilos- 
păroase şi papul cu sete pluriseriale plumoase.
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Cuprinde vr’o 6 specii mcditerane cultivate uneori 
ca plante decorative rustice; importantă ca le
gumă e C. Scolymus'L.. numită vulgai’»anghinare«.

[A.Pr.]
Cynipidele, familie de insecte din ord. Hymo- 

Dopterilor, trib. Galicola; cuprinde vespi cari 
în stare de larvă şi chiar de nimphă trăiesc în 
excroascenţe vegetale numite gal 1 e sau gogoşi, 
provenite din causa înţepăturii ce o fac vespii 
lăsând să curgă din ei un lichid iritant.

Cynocephalus, numele genului mandrilului sau 
I)avianului (v. ac.)

Cynodon Pers., (hotan.) gen de plante erbacee 
perenale din fam. Gramineelor, trib. Chlorideae, 
cu spicule uniflore ordinate în spice digitate şi 
caryopsă oblongă. Cuprinde 3 specii australiane 
şi a patra: C. Dactylon Pers., ce poartă nu
mirile vulgare «iarba cânelui» şi «pir gros», cos
mopolită din regiunea tropicală până îu cea 
temperată. [A. Pr.]

Cynoglossum L., (botan.) gen de plante bisanuale 
sau perene din fam. Boragineelor, trib. Borageae, 
cu flori brune violacee sau cperulee, fomicate, 
eunuci depresse, la suprafaţă ihult puţin convexe, 
muricate; respândit pretutindenea din regiunea 
temperată până în cea subtropicală. Cea mai 
comună specie la noi e: C. officinaîe L., numită 
poporal «araţel», cresce cu deosebire pe locuiu 
inculte în regiunea inferioară şi montană.

[A. Pr.]
Cynopithecini, moimiţe al căror cap seamenă 

cu al cânilor (căpcâui), au coadă şi busunare la 
obrazi, la partea dinderet au buci umflate şi 
cărnoase. La mers merg pe toată talpa. Speciile 
cele mai însemnate sunt: mangabe (Cercopi- 
thecus fuliginosus), din Africa vestică; mâţa 
verde (Cercopithecus sabaeus), din Africa resă- 
riteană; jnacacwi (Inuus cynomolgus), din insu
lele Indiei resăritene; magotul (Inuus ecaudatus), 
din Africa nord-vestică şi Gibraltar; mandrilul 
sau pavianul (Cynocephalus mormon) din Guinea. 
(v. ac. ai't.)

Cynosarges sau Kynosarges, în Atena locul de 
întâlnire al filosofilor cinici; era un fel de gimnas 
situat la piciorul muntelui Lykabettos. [PI.]

Cynosurus L.. (botan.) gen de plaute anuale 
sau pei-ene din fam. Gramineelor, trib. Pestuceae, 
caracterisat prin spicule dimorfe, cea dela basă 
sterilă în formă de piepten, cele terminale fertile 
2—3-flore. Cuprind# vr’o 4 specii mediterane, 
dintre cari una: C. cristatus L., numită popular 
«pieptenăriţă» e respândită până în Europa bo
reală ; uscată se folosesce ca nutreţ pentru vite. 
Cu deosebire C. echinatus L. se folosesce la con
fecţionarea de buchete imortele. [A. Pr.]

Cyp, —, V. şi Gip —.
Cyperaceae, (botan.) familie de plante mono- 

cotyle perene rar anuale, înnădită şi de acelaşi 
liabit cu Gramineele (ierburile), de cari se di
stinge mai ales prin tulpina fără internodii, adese 
în trei muchi (triquetră), foile 3-seriale cu la- 
mină rotundată sau triquetră (nu plan explanată) 
şi flori adeseori unisexuale fără sau cu perigon 
setaceu. Cuprinde vr’o 3000 specii respândite 
cu deosebire pe staţiunile umede, formând so
ciale «rogozuri» şi «stufării» pe întreagă supra
faţa globului, cu deosebire însă în regiunile tem- 
I'erate şi reci. După caracterele lor florale, ele 
se distribue în vr’o 61 genuri şi 6 triburi; dintre 
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cele din urmă menţionăm ca mai importante: 
Scirpeele cu flori ermafrodite şi gluma inferioară 
a spiculelor abortivă, şi Gariceele cu flori uni
sexuale, cele femenine fiecare cu utricul (v. ac.) 
Genurile cele mai remarcabile sunt: Gyperus, 
Scirpus, Schoenus şi Carex. [A. Pr.]

Gyperus L., (botan.) gen de plante erbacee anuale 
sau perene din fam. Cyperaceelor, trib. Scirpeae, cu 
spicule distiche, fără perigon, terminale, capitate 
sau iregular umbelate. Cuprinde vr’o 700 specii, 
câteva şi în regiunea temperată, restul tropicale 
şi subtropicale. In părţile noastre mai cunoscute 
siint C. flavescens L. şi C. fuscus L, ele cresc 
pe malurile rîurilor şi poartă numirea poporală 
de «căprişor». Stolonii tuberculaţi dela G. escu- 
lentus L. din regiunea mediterană sunt come
stibili: ei cuprind amidon. Păşii din meduva 
tulpinelor dela G. Papyrus L. din Africa tro
picală se folosiaxi în antichitate la confecţionarea 
hârtiei (v. ac.) [A. Pr.]

Cyprian, Thasciu Gaeciliu, episcop în Carthago 
şi sf. părinte, a studiat ca păgân literatura şi 
filosofia şi a fost magistru de retorică în Carthago. 
C., botezat fiind la 246, a pus ingeniul şi eru- 
diţiunea sa în serviciul creştinismului. 248 a fost 
ales episcop în Carthago. Pe timpul persecuţiunii 
deciane din 250 C. a părăsit Carthago, încetând 
însă persecuţiunea s’a reîntors, mângăind po
porul si restabilind disciplina bisericească. A 
ţinut 7 sinoade, spre a decide cu privire la re
primirea celor că4uţi (lapsi) pe timpul perse- 
cuţiuniior şi asupra validităţii botezului admi
nistrat de cătră eretici. C. a suferit martiriu 
tăiudu-i-se capul în 14 Sept. 258. Operele lui 
sunt scrise în o limbă latină corectă şi uşoară 
şi se pot împărţi în scrieri: a) apologetice: Ad 
Donatum liber de gratia Dei, De idolorum vani
tate, Testimonium adv. ludaeos, Ad Demetrium; 
b) dogmatico-ascetice: De habitu virginum. De 
mortalitate. De exhortatione martyrii. De catho- 
licae Ecciesiae unitate. De lapsis. De oratione. 
De opere et elemosynis, De bono patientiae, 
De zelo et hvore. Se mai atribue lui C. 81 de 
epistole. Ediţia mai nouă a operelor lui C. e cea 
de Hartel. Viena, 1868—1871.

Cyprinidae, (Cyprini), familie de pesci, cărei 
apai’ţin genurile: Cyprinus, Carassius, Ţinea, 
Barbus, Gobio, Rhodeus, Abramis, Blicca, Pelecus, 
Alburnus, Aspius, Idus, Scardinius, Leuciscus, 
Squalius şi Phoxinus. (V. art. Crapi.)

Cypripedium L., (botan.) gen de plante terestre 
din fam. Orchideelor, trib. Cypripedieae, cu două 
stamine şi ovariul monolocular, respândit în Eu
ropa, Asia temperată şi tropicală şi America bo
reală inclusive Mexico. Din causa foilor deco
rative, dar mai ales a florilor deosebit de mari 
şi frumoase multe specii se cultivă la noi, parte 
în florării, s. e. G. barbatum Lindl. (de pe ins. 
Malacca), C. Chamberlainianum O’Brien. (din 
Guinea nouă), G. insigne Waii. (din Nepaul), ş. a., 
parte în hber precum C. orientale Spreng. (din 
Siberia occidentală), G. japonicum Rauw. (din 
laponia), G. spectabile Sw. (din nordul Statelor- 
Unite), etc. In ţerile noastre cresce spontan prin 
păduri numai G. Gaîceolus L. o prea frumoasă 
plantă do pădure, ce poaifă după forma tloi’ii 
numirea de «păpucul doamnei». [A. Pr.j 

Cypselidae, (zool.) famihe de paseri căutătoare 
cu picioare căţărătoare; ciocul scurt şi lat la basă
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e despicat până sub ochi, ca la rândunele; ari
pile mai lungi decât coada; prima plutitoare din 
aripi foarte limgă, a doua foarte scuiiă; sunt 
sburătoare isteţe, petrec prin ziduri înalte şi pe 
stânci şi numai puţine piin păduri; venează după 
insecte. Speciile mai marcante sunt: Drepneaua 
(Cypselus apus); C. Klecho, vestită prin cuibul 
ei cel mic, în care depune un singur ou; la 
clocire şede pe creangă şi pe cuib; Salangana 
(Collocalia esculenta) din Asia meridională, ce
lebră plin cuibul ei comestibil. [V. B.]

Cyr —, V. şi Gir —.
Cyriacus, de Ancona (C. de Pizzieolle), distins 

humanist al renascerii ital., n. 1391, f 1449 în 
Cremona. C. a făcut explorări în ţerile clasi
cismului vecbiu şi le-a descris în 3 voi. de «Co
mentarii®.

Cyrus, cel Mare sau Cuceritorul, (pers. vecbiu: 
Kuiais = soare), întemeietorul regatului vecbiu 
persan (558—529), unul din cei mai mari cuce
ritori ai Asiei, asupra căruia s’au format o mulţime 
de legende chiar din antichitate. După legenda 
raportată de Herodot el ar fi fost fiul unui Persan 
şi nepotul regelui med Astyages, care a voit să-l 
piardă de copil şi l-a dat ministrului Harpagos. 
Copilul a scăpat în chip minunat, Astyages l-a 
iertat, dar a pedepsit pe Harpagos, care a în
demnat pe C. să se revolte, cu Perşii contra Me
rilor, al căror loc în istorie l-au luat apoi Perşii. 
Inscripţiunile cuneiforme nu confirmă rudenia 
dintre Astyages numit Iştumegu (alţii Iştuvegu) 
şi C. rege preste Parsu şi Anzan sau Anşan tri
butar Mecjilor. După supunerea Merilor C. su
puse partea orientală a platoului Irauic, apoi 
Armenia, Lydia cu vestitul ei rege Cresus, co
loniile grecesc! din Asia mică, Babilonul (prin 
complot cu preoţii babilonieni contra regelui Na- 
bonid), a mers contra Masageţiloj1, unde a fost 
învins, i-s’a tăiat capul şi s’a aruncat într’un 
burduf cu sânge de cătră regina Tomyris, care 
a (Jis »satură-te de sânge®. C. poate că a murit 
în resboiu, însă corpul lui a fost adus în Persia 
şi înmormântat, căci Alexandru cel Mare a visitat 
mormentul lui. (Cf. afară de Ist. gener. Schu- 
bert, Herodots Darstellung der C.-Sage. Breslau, 
1890; Hagen, Keilschrifturkunden zur Geschichte 
des Konigs C. Leipzig, 1891. [I. S. P.]

Cyrus, cel Tiner, fiul lui Dariu II; ca satrap 
în Sardes a susţinut pe Spartani contra Atenie- 
nilor şi voind să detroneze pe fratele seu Arta- 
xerxes II plecă în contra lui cu 13,000 Greci 
şi 100,000 barbari (401). Artaxerxes e învins 
(Cunaxa), dar C. moare în luptă şi barbarii trec 
la Artaxerxes, iar Grecii fac vestita lor «retra
gere a celor (Jece mii® descrisă de Xenophon.

[I. S. P.]
Cysta, Cystoid sau Cystomă, tomoare umplută 

cu un lichid sau un conţinut pulpos; se ivesce 
cu deosebire în ovarii şi piele, dar şi în alte 
organe.

Cystalgie, (med.) dureri, crampi în beşică.
Cysticercus, Cisticerc, măzerică, lenţişoară, 

este scoUcele sau embrionul ieşit din ouele unor 
Tenii (viermi intestinali, panghce). In carnea de 
porc, mai rar în carnea altor animale domestice, 
se găsesc câte odată cisticerci, embrioni ai pan- 
glicei omului (Taenia solium) şi a cânelui (Taenia 
serrata). Ei se presintă ca nisce beşicuţe ovoide 
cu 2 învelişuri, de mărimea unui bob de linte

şi mai mici, în interiorul beşicei se găsesce deja 
desvoltat capul cu organele caracteristice ale pan- 
glicei dela care provine, alipit cu gâtul de vesicula 
interioară. La fierberea camei C. moare, el nu 
moare prin simplă afumare, după şedere scuiiă 
în saramură. C. viu întrodus în intestine devine 
panglică. (V. Cestoda.)

Cystida, (botan.) nisce celule ovoide sau clavi- 
forme (v. Clavat) amestecate cu basidele (v. ac.) 
în hymeniul Basidiomycetelor (v. ac.); sunt nisce 
baside sterile cu membrana groasă şi cu rol nu 
bine stabilit.

Cystin, principiu puţin cunoscut ce se găsesce 
în unele calcule urinare sau în rărunchi, etc. 
Constituţia sa chimică nu e cunoscută; conţine: 
azot şi sulfure. E o substanţă ce cristalisează din 
soluţiuni amoniacale. Origina şi rolul fisiologic 
sunt necunoscute; preseuţa sa e întovăreşită de 
acea a albuminei. [V. C. B.]

Cystita, (med.) inflamaţia beşicei urinare, pri
cinuită de substanţe iritante (vin nou, bere ne- 
fiartă) şi diverse medicamente (Cantaride), sau e 
o urmare a infiamaţiei din uretră; adese e cau- 
sată de calcule sau de folosirea unui catetru 
reu desinfiţiat. Simptoame: dureri în regiunea 
beşicei, silă spre urinare, urină tulbure, adese 
amestecată cu puroiu sau sânge. Tratament: 
odihnă, cataplasme, dietă ce nu intează, în caşuri 
grave injecţii de soluţiuni desinfectante.

Cystocarp, (botan.) este fructul Algelor Ploridee, 
format din carpogonul (v. ac.) fecundat, de pe 
laturile căruia se produc numeroase filamente 
(ooblasteme) ramificate ce produc carposporii 
(v. ac.), iar totul e învelit de mai multe ramuri 
ce ies dela basa carpogonului, constituind un soiu 
de involucm. Se mai numesce şi sporogon, meta- 
sporange, gonicuoblast, iar sporii (carposporii) 
se cjic metaspori, gonimospori.

Cystolith, (botan.) formaţiuni particulare ce 
se observă în interiorul celulelor subepidermice 
ale frunzelor de Ficus şi alte Artocarpee, de 
Urzică şi alte Urticee, de Jussiaea, etc. Se asea
mănă cu o măciucă ghintuită; sunt formaţi dintr’o 
massă de substanţă celulosică în care sunt vîrîte 
cristale de carbonat de calciu.

Cystolithiasis, piatră în beşica udului, care 
dela sine se formează în aparatul urinar.

Cystomonas, protozoar flagelat. C. urinaria 
trăiesce în urină şi mucusul vaginal.

Cystoplegia, stare patologică ^ beşicii urinare, 
care nu se mai poate contrage şi presiona deodată 
conţinutul ei, fără acela curge în continuu, ue- 
atîrnând de voinţa individului.

Cystopteris Bernh., (botan.) gen de ferige din 
fam. Polypodiaceelor, cuprinde, plante erbacee, 
delicate, vivace, ce cresc în regiunile temperate 
ale globului; caracterisate prin sori globuloşi, 
dorsali, aşezaţi pe nervure cu un indusiu mem- 
branos infer; frunzele mici de 2 sau de 3-oii 
divisate. Dintre cele 6 specii cresc în părţile 
noastre pe stâncile umbroase din regiunea mon
tană şi subalptnă: G. fragilis Bernh., C. sude- 
tica A. Br. şi G. montana Bernh. Unele specii 
se cultivă ca plante ornamentale. [Z. C. P.J

Cystopus Lev., (botan.) gen de ciuperci Phy- 
comycete-Oomycete, familia Pereuosporee, cu 
mai multe specii, din cari cea mai comună C 
candidus Lev., trăiesce părăsită pe Traista cio
banului şi alte crucifere, producând boala nu-
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mită rugină albă. Myceliul .seu se ramifică 
l)imtre celulele subepidermice ale oaspetului, tri- 
jiiiţeud in ele prelimgiri scuiie de absorbţiune 
(haustorii). Se înmulţesce prin conidii (v. ac.) 
produse în lanţ pe un conidiofor, şi mai mulţi 
de aceştia sunt aşezaţi unii lângă alţii formând o 
suprafaţă albicioasă, pulverulentă. Conidiileproduc 
zoospori cu 2 cUi; piin germinaţiune reproduc 
myceliul.

Cystoscopie, (med.) cercetarea beşicei urinare 
prin aparate, ce se pot ilumina.

Cystoseira Agh., (botan.) gen de Alge biune 
din familia Fucacee; cuprinde vr’o 60 specii cari 
trăiesc în Marea Mediterană, Roşie, Neagră, 
Oceanul Atlantic, Indian, etc. Corpul lor o ca 
o lamă cu multe ramuri relativ subţiri şi co- 
riacee. Cea mai comună specie, C. barbata Agh., 
întră în composiţia medicamentului vermifug, 
Muţchiu de Corsica. Se mai întrebuinţează la 
extnigerea potasei şi a sodei.

Cystospasm, (med.) crampi în beşica urinară.
Cystotomie, (med.) operaţiunea prin care se 

deschide beşica urinară.
Cytisus L., (botan.) gen de plante frutescente 

din fam. Leguminoaselor, trib. Genisteae, cu frunza 
1 sau 3 foliolată i'ar abortivă, caliciul necolorat, 
corola galbenă, mai rar albă sau purpurie, sta- 
minele concrescute în un tub, semenţa cu hil. 
Tot aici aparţine după unii botanişti genul Sa- 
rothamnus distinct prin stil elongat. Cuprinde 
vr’o 40 specii europene, dar mai ales medite- 
rane. La noi cresc mai adese G. nigricans L., C. 
albuş Hacq., G. aggregatusSchui', O. leucotriehus 
Schur., ş. a. Aceste din ui’mă poartă colectiv nu
mirea poporală »drob«; prima, precum şi C. sco- 
parius Lk., (Sarothamnus), G. capitatus Scop., 
G. purpureus Scop., etc., se cultivă la noi în 
liber, pe când altele s. e. C. proUferus L., C. 
canariensis L., ş. m. d. ca plante decorative 
de florării. [A. Pr.]

Cytode, (histologie) plastide a căror plasmă e 
nedifer'onţiată în oposiţie cu celulele a căror 
plasmă e diferenţiată în o parte centrală mai 
tare, Karyoplasma, şi o paife extremă mai moale 
Cytoplasma. (V. celula animală.)

Cytula, ovulul fecondat din care se desvoaltă 
morula, blastula, gastrula, etc.

Czartoryski, famijj,e princiară polonă, descinde 
din Korygello, fiul Itfî Olgerd, mare duce de Li
tuania în seci. XIV. Un fiu al acestui din urmă 
primi moşia Czariorya şi numele purtat apoi de 
toată familia. Principalii membri sunt: loan C., 
care asasină în 1420 pe marele duce de Li
tuania Kieystutowicz şi-i luă averile. Alexandru C. 
palatin de Volhinia şi vestit în luptele cu Tă
tarii. Mihail Frederic G., castelan de ViLna, 
vice-cancelar de Lituania şi în fine mare can
celar. Fratele seu August Alex. C. devine pa
latin de Rusia roşie, locotenent-general al armatei 
şi şeful regimentului de guarzi ai coroanei. Ambii 
fraţi înţeleseră necesităţile Poloniei, dar se spri- 
giniră pe aur şi baionete rusesci. Adam Gasimir 
C., staroste general al Podohei şi general al ar
matei austriaco, fiu al lui August Alexandru. 
In 1763 fîr ales preşedinte al dietei din Varşovia 
şi însărcinat să dea un succesor lui Fredeiic- 
August. In 1781 fu chiemat la postul de mareşal 
al tribunalului suprem din Lituania. Pe timpul

insurecţiei naţionale din 1794, castelele princi
pelui Adam Gasimir C. fură jefuite, averile se- 
questrate şi copiii sei trimişi în Rusia; dar sub 
Paul I, şi mai ales sub Alexandru., Adanr Gas. G. 
juca rm mare rol. Gă(jend Polonia sub Rrrşi, prin
cipele Adam trăi în retragere. A remas dela 
el o, colecţie de maxime: Scrisori de Doswia- 
drysky, (1752). Princesa Isabela G., soţia prece
dentului, fu crmoscută prin gustul seu pentru 
litere şi arte; a lăsat: Diverse idei de a se con
strui grădinile şi Pelerin la Dobromil.

CsartoryskifAdam- George, n. 1770înVarşovia, 
‘t* 1861; fiul principelui Adam Gasimir. Termi
nând studiile în Anglia el veni în patrie şi luă 
par-te la campania din 1792 contra Ruşilor. După 
împărţirea Poloniei (1795) fu trimis cu fratele 
seu Gonstantin zălog Gaterinei II; Paul I îl 
numi ambasador la Turin. Venind la tron Ale
xandru, îi dete portofoliul afacerilor străine şi 
principele Adam semnă în 1805 un tractat între 
Rusia şi Anglia. Numit senator polon în 1815 
el se pronimţă în dietă pentru o monarchie con
stituţională şi aperă pe studenţii poloni de vio
lenţele poliţiei ruse. Apoi se retrase în 1821 la 
Pulawy unde trăi până la 1830. Isbucrrind revo
luţia la Varşovia, el se duse aci şi fu numit pre
şedintele guvernului provisor în 1831. El pro
clamă detronarea lui Nicolae I dela tronul Po
loniei. Aceasta aduse mai târziu condamnarea 
la moarte a principelui Adam şi corrfişcarea ave
rilor sale. Înşelat, de diplomaţia franceză şi en
gleză, Adam nu recurse la rrici un mijloc energic 
spre a salva Polonia. El însuşi mărtmisesce 
aceasta într’o circulară diplomatică din Varşovia, 
15 August 1831. După insurecţia din Galiţia 
în 1846 averile sale fură seqirestrate, dar mai 
târziu i-se redeteră. In 1848 el desfiinţa claca 
pe moşiile sale din Sienawa, dând păment ţera- 
rulor. Soţia sa, principesa Ana G., se devotă aju
torului nenorociţilor emigraţi poloni şi dirigiă 
un pension de domnişoare de emigraţi poloni.

Czegled, oraş în Ungaria, cott. Pest-Pilis-Solt- 
Kis-Krm, cu 27,5'49 loc. (1891) Magh., puţini 
Germani şi Slovaci, cari se ocupă cu agricriltura, 
cultura pomilor şi îngrăşarea de porci; în G. 
se află o filială a băncei austro-imgare, judecătorie 
cercuală, oficiu de dare, notar public; postă, tele
graf. G. e un centru al căilor ferate ungare.

Czenstochowa, oraş în guveruamentul ruso- 
polon Piotrkow, lângă "Warthe, cu 21,167 loc.; 
loc renumit pentru pelerinagiu.

Czernowitz, numirea germană a oraşului Ger- 
năuţ. (v. ac.)

Czerny, George (Kara George), generalul Şer
bilor în timpul insurecţiei contra Turcilor şi în 
urmă şeful lor naţional; n. 1770 lângă Belgrad. 
Se (jice că ar fi fost de origină franceză. Trecut în 
Transilvania a luat parte la resboiul împ. losif U 
şi Gaterinei II cu Turcii; apoi veni acasă şi 
prepară o insurecţie contra Turcilor. El asediă 
Belgradul, iar locotenenţii sei luară ienicerilor 
mai rnrrlte fortăreţe. Poarta recunoasce indepen
denţa Serbiei sub suzeranitatea Turciei şi avend 
să plătească im tribut anual. G. fu ales prin
cipe în 1807 şi recunoscut de Poartă, dar în 
cele din urmă fugi în Basarabia şi Turcii 
cotropesc Serbia până la Miloş Obrenovici. In 
timpul eteriei el re\ ine în Serbia, dar e tradat 
şi executat prin strangulare în 1817.

6*
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Gzetz, 1) G., Antoniu, botanist magh., n. 1801 
în Dej, f 1865. Floristul Transilvaniei. 1850—1854 
şi-a înavuţit herbariul în ţinutul Rodnei cu 939 
specii. (Cf. Anuarul »Erdelyi Muzeum«, 1871.)

2) G.f loan, general magh., n. 1822 în Gido- 
falva (Trs.) din părinţi armeni. Elev al Acade
miei din Wiener-Neustadt, a fost trimis 1848 de 
Kossuth ca şef al statului major în Transilvania, 
unde a organisat armata maghiară. El a decis 
lupta dela Sibiiu (11 Mart. 1849) şi s’a distins 
la podul dela Simeria (v. ac.). După sufocarea 
revoluţiunii a emigrat şi a scris istoria luptelor 
gen. Bem. Apoi a fost angajat la lucrările căii 
ferate pe Mont Cenis, iar pe timpul resboiului 
dela 1859 a încercat cu ajutorul lui Cavour orga- 
nisarea primei legiuni magh. După pacea dela 
Villafranca a trecut în America, unde i-s’a în
credinţat conducerea unei şcoli militare.

Gzibulka, Alfons, pianist şi compositor, n. 1842 
la Szepes-Vâralya. A studiat în Pojon şi Viena. 
a dat apoi concerte în Austria, Germania şi Rusia,

a funcţionat ca şef de musică militară la Praga şi 
la Viena, şi s’a făcut cunoscut mai cu samă prin 
composiţiile sale de musică de dans, dintre cari 
unele s’au bucurat de un succes european. A scris 
şi o operetă: Pfingsten in Florenz. (Viena, 1884.)

Gzuczor, Grigone, poet epic şi liric magh., 
n. 17 Dec. 1800 în Andod. A întrat în ordul 
Beuedictinilor din Pannonhalma. A studiat teo
logia în Pesta, în timpul acesta a sciis prima 
epopee: Lupta dela Augsburg (Augsburgi iitkozet). 
A funcţionat apoi ca profesor în câteva licee ale 
ordului. In revista »Aurora* din 1828 a apărat 
epopea: Adunarea dela Arad (Aradi gyiiles). Tot 
aici a publicat la 1833 cea mai bună epopee a 
sa: »Botond«, în 4 cânturi. A mai scris poesii 
populare, ode, elegii, balade. Pentra poesia re
voluţionară »Riad6« (alarmă) a suferit temniţă. 
La 1836 a fost ales membra ord. al Academiei 
magh., din a cărei însărcinare a scris: Dicţionaral 
limbei maghiare, împreună cu loan Fogarasy. 
f 9 Sept. 1866.



D
(Articolele ce nu se găsesc sub D sUnt a se căuta sub Z.J

D, a patra literă în alfabet, daleth (uşă) la 
Semiţi (evr. ■]), delta (8) la Greci. In inscrip- 
ţiunile cele mai vechi ale Fenicienilor şi Grecilor 
are forma unui triunghiu de aci numirea 
»delta« Nilului. Ca sunet d se ţine de consonan
tele dentale mute (v. Sunet); d trece în silibantă 
mai ales înainte de i = 4 (z), s. e. bra(Ji. In al
fabetul cirilic se întrebuinţează ca semn al nu- 
merului 4; la Romani D = 500. Ca semn de pre
scurtare D se pune în latină pentru: Decimus, 
Decuria, Dominus, Dux, etc.; juristul citează 
cu D (adecă Digesta) Pandectele, etc. In musică 
D (ital. rej este a doua treaptă în scara C-dur.

baba, sat în prov. Ngari (în Tibet), spre sud 
dola Satlaciul superior, cu o mănăstire de că
lugări şi călugăriţe. De admirat sunt chiliile şi 
magaziile săpate în stâncă; călugării fac negoţ 
cu lână excelentă şi cu sare.

Dabija, familie veche moldoveană; un membru 
al ei e raportat de isvodul lui Huru, în tim
puri anterioare lui Dragoş: Samson D. Intr’im 
act din 1636 găsim pe 2 boieri; D. Eremia, pâr
călabul şi Demetriu, starostele de Putna, mai 
apoi vornic, la 1657 pe D. vel vornic, care mai 
apoi ajunge domn al Moldovei: Eustratie (1661 
până 1666). şi a cărui fică, numită Dafina, a fost 
soţia arnăutului Gh. Duca, urmaşul seu la tronul 
Moldovei. El mai avusese rangurile de păhaiTuc 
şi ban. Tot în seci. XVII găsim în mărturiile 
divanului pe Itori logofetnl D., 1689. In seci. 
XVIII—XIX aceasta familie a dat Moldovei mai 
mulţi boieri însemnaţi, dintre cari unii au jucat 
mare rol. [L.]

Dabija, Nicolau, general şi ministru român, 
p. 1837 în Huşi, f 1884, şi-a făcut studiile militare 
în Francia (Metz), a întrat la 1860 în armata ro
mână casubloc. de aBtj|erie, a comandat în timpul 
resboiului 1877—78 o divisie de artilerie la Gri- 
viţa şi a devenit general la 1880. Dela 8 Ian. 
1879 până 1 Aug. 1884 a fost ministru de resboiuşi 
apoi de lucrări publice în cabinetul I. Brătiariu.

Dabisa, Ştefan, rege al Bosniei (1391—1396). 
La începutrd domniei sale i-s’a recunoscut suve
ranitatea şi asupra Croaţiei şi Dalmaţiei, dar 1393 
a trebuit să i'enunţe la acest drept în favorul 
regelui ung. Sigismuud.

Dabistan, o scriere a învăţatului persan Mohsin 
Fahmi, care a trăit în seci. XVII. Cuprmde doc
trinele şi obiceiurile religiilor orientale. S’a ti
părit în Calcutta 1809.

Dăbuleni, corn. rur. in Rom., j. Romanaţi, si
tuată aproape de Dunăre şi de balta Potelu, 
avend 4712 loc. (Dicţ. geogr. 1889), 3 biserici, 
1 şcoală de băieţi şi 1 de fete. Loc. se ocrrpă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; pe teritorul corn. 
se produce vestitul vin de D. Aici se fac 2 bâl
ciuri: la Drurrineca Floriilor şi la 9 Sept.

Dac, (dak, dhak,dhakka), mare darabană indiană, 
folosită la ceremonii religioase. (Cf. şi art. Daci.)

Da capo, (ital. = dela capăt), expresiime în
trebuinţată în musică pentnr a indica o repetar’e 
a primei părţi, în totul sarr până la indicaţiunea 
Fine. E înlocuită adese prin semnul reluării. 
In Germania e întrebuinţată uneori această expre- 
sirme de cărtă public în teatre sau la concerie, 
cerend bisarea bucăţii. [T. C.]

Dacca, (DhacaJ, oraş în preş. indobrit. Bengalia, 
lângă un braţ al Gangelui, cu 83,760 loc. (1891).

Dachau, orăşel în Bavaria srtperioară, lângă 
Amper şi linia ferată Miinchen-Ingolstadt, 4247 
loc. (1895). Nu departe se află Moos-ul, un şes 
moraştinos de 140 km*., acum cultivat.

Bănci de D., s’au numit unele irrstitute de 
escrocherie în Mrinchen 1871—73, întemeiate 
pentrrr prmgăşirea ţeranHor şi nirmite după strada, 
în care s’a instalat cea dintâiu de Adele Spitzeder, 
fostă actriţă.

Dachel (Dakhel), oază în deşer-tul Libiei, cu 
isvoare minerale, 800 kma. şi 15,293 loc. (1882); 
tributară Egiptului; localitatea pricipalâ El Kasr.

Dachstein, grupă de mimţi îir Alpii Salzkam- 
mergut, înălţime mijlocie 2200 nr., are două pis
curi: D. 2996 m. şi Thorstein 2944 m.

Dachuba, în mitol. slavă numele (jeului tesau- 
relor şi avuţiilor; se identifică cu Plutus la Romani.

[Atm.]
Daci, popor de neam thracic (din familia arică, 

rararu'a europeană), loc. Daciei vechi. Scirile cele 
mai vechi arată ca locuitori ai Daciei pe neamrrl 
thracic al Agathy rsilor, care pe timpul expedi- 
ţiunii lui Darius în contra Scyţilor (514 a. Chr.) 
locuia partea muntoasă (Ardeal). Câmpia resă- 
riteană (Moldova cu partea din resărit de Olt a 
Ţerii-Românesci), locuită de un neam înrudit cu 
Agathyrsii, era pe atunci sub stăpânirea Scy
ţilor sau Scoloţilor (popor de neam iranic), 
ale căror locuinţe principale erau în nordul Mării 
Negre. După căderea stăpânirii scythice (pe la 
339), în câmpia din nordul Dunării se găsesc 
Geţii, în contra cărora face o expediţiune Ale
xandru cel Mare (335). Aceşti Geţi, de acelaşi 
neam cu Geţii din dreapta Dunării, erau vechii 
locuitori ai ţerii şi srrb stăpânirea scythică. In 
urmă. Geţii din nordul Dunării au lupte cuBa- 
starnii (popor corcit celto-german), cari în 
seci. II a. Chr. se aşează în nord-estul Carpa- 
ţilor (Alpii Bastarnici) şi pe Nistru până la gu
rile Dunării. Din aceste lupte mai îndelungate 
ies învingători Dacii din ţeara muntoasă (ur
maşii vechilor Agathyrsi). Geţi şi D. erau nea
muri de aceeaşi limbă ale unui singur popor. Cei 
vechi îi deosebesc numai după locuinţe, numind 
Geţi pe locuitorii şesului dela cataractele Dunării 
în jos, iar D. pe locuitorii păr'ţii muntoase şi de
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lângă Tisa. Dela seci. I a. Chr. predomnesce 
numele şi puterea neamului dac.

Pe la mijlocul seci. I a. Chr., D.-ii sub regele 
lor Boi re bis ta, care, ajutat de preotul De- 
ceneu, săvîrşi o reformă religioasă-politică a 
poporului seu, formează un stat puternic, ce se 
întindea spre apus până la Dunăre, spre resărit 
până la Nistru şi până la gura Nipmlui, spre 
meadă-(ji preste Dunăre până în munţii Hemului 
(Balcan) şi până în părţile illyrice, unde ei veniră 
în atingere cu Romanii. In contra ameninţă
torului vecin, deja Cesar începu să pregătească 
o expediţiune, care fu zădărnicită prin moartea 
lui (44 a. Chr.) De atunci ostilităţile între D. şi 
Romani nu încetară decât după cucerirea Daciei 
prin Trai an. După moartea lui Boirebista im
periul D.-lor se descompuse în părţile lui ete
rogene prin aşezare geografică. August, supu
nând apoi păi-ţile din dreapta Dunării, trimise 
o oaste sub conducerea lui Cnaeus Lentulus în 
contra D.-lor din stânga fluviului, care înainta 
până la Mureş şi bătu pe D. în propria lor ţeară 
(pe la 9 d. Chr.), atunci pentru piimadată căl
cată de oaste romană. Pe la începutul domniei 
lui Domiţian (81—96), D.-ii se consolidară 
iarăşi în stat unit sub viteazul lor rege D e c e b al. 
Acesta începu din nou ostilităţile cu Romanii, 
năvălind în a. 86 preste Dunăre. Resboiul urmat 
apoi n’a fost norocos pentru Romani. După ce 
guvernatoral Moesiei, Oppius Sabinus, apoi 
generalul Cornelius Fuscus, care petrunse 
preste Dunăre, pierdură lupta şi viaţa, gene
ralul Iulian isbutf să rapoarte o învingere 
asupra D.-lor, dar fără să obţină succese mai 
însemnate. Domiţian se grăbi apoi a încheia pace 
cu ei (ai 91). Decebal intră formal în raport 
de clientelă cu imperiul roman, declarându-se 
amic amicilor şi duşman duşmanilor imperiului'; 
dar Domiţian se îndatori a-i plăti subsidii pentru 
trupele auxiliare, cu cari regele D.-lor avea să 
servească, şi a-i pune la disposiţiune meşteri 
romani pentru lucrările de fortificaţiune. Această 
pace, deşi prin ea Dacia deveni stat clientelar 
ai imperiului roman, era considerată de Romani 
ca o ruşine; părea ca şi cum Roma s’ar fi făcut 
tributară D.-lor. Această ruşine o şterse T r ai a n, 
care în doue resboaie (101—103 şi 105—107) în
vinse pe Decebal şi cuceri Dacia, prefăcendu-o în 
provincie romană, (v. Trai an.) [D. On.]

Dacia, ţeara locuită de Daci, în nordul Du
nării între Tisa şi Nistni cu ţermul mării până 
la gura Niprului, şi cucerită de Romani sub îm
păratul Traian în resboaiele acestuia cu Dacii 
(101—103 şi 105—107). Ca provincie romană, 
D. se hotărea cătră mea(jă-(Ji prin Dunăre, cătră 
apus prin rîul Tisa, cătră meacjă-noapte prin 
munţii Carpaţi şi prin fluviul Nistru până la coti
tura lui spre mea(}ă-(}i, cătră resărit prin o linie 
trasă dela această cotitură până la Prut, apoi 
prin rîul Prut până la Dunăre. Restul teritorului 
dac dintre Pmt şi Nistru cu ţermul mării până 
la gura Niprului aparţinea administrativ la pro
vincia Moesia inferioară din dreapta Dunării şi se 
numia ad Moesiam. Sub dominaţiunea romană 
(107—271), D. a fost împărţită administrativ mai 
ântâiu în doue păi*ţi, numite; D. superioară şi 
inferioară, apoi în trei: Apulensis cu capitala 
Apulum (Alba-Iulia), Porolissensis cu capitala 
Porolissum (Moigrad), şi Malvensis cu capitala

Malve (probabil Celeiu). Această împăi’ţire însă 
era numai pur administrativă, D. continuând a 
fi o singură provincie, cu metropola Ulpia Tra- 
iana (Sarmizegetusa, a(Ji Grădiştea, în valea Ha
ţegului, unde se ved ancă ruine romane).

La organisarea provinciei, Traian a luat mo- 
suri excepţionale pentru a asigura posesiunea 
acestei ţeri atât de expuse şi cucerite cu mari 
sacrificii. El a colonisat-o, cum spun scriitorii 
romani, cu »nenumerată mulţime de oa
meni din toată lumea romană*, făc6nd-o 
astfel o adeverată fortăreaţă a*imperiului cătră 
nord-est. Această colonisaţiune excepţională se 
adeveresce şi prin inscripţiuni şi alte resturi ar- 
cheologice descoperite în D. Ea nu cuprindea 
însă toată provincia, ci numai partea ei cen
trală, anume Oltenia cu partea resări- 
teană a Banatului, şi Ardealul. In aceste 
părţi, colonisaţiunea romană era, cum se con
stată prin descoperirile archeologice, foarte in
tensivă, aşa încât ele au fost cu desăvîrşire şi 
curând romanisate. Coloniile erau aşezate mai 
ales dealungul căilor ce întretăiau provincia în 
lung şi lat, între rîurile Olt şi Timiş, pe Mureş 
şi pe Someş cu afluenţii lor în Ardeal. Liniile 
principale ale acestor căi romane plecau dela 
Dunăre, unde erau cinci puncte de legătură: 1) 
dela Islaz în valea Oltului (calea lui Traian); 
2) dela Celeiu, cu o ramificare în valea Oltului 
(unindu-se cu linia dela Islaz) şi alta în valea 
Jiului; 3) dela Turnu-Severinului (Drobetae) în 
valea Metrului (unindu-se cu linia din valea 
Jiului); 4) dela Orşova (Tsierua) pe valea Cernei 
în valea superioară a Timişului, de acolo spre 
resărit în valea Bistrei şi în valea Haţegului; 
5) dela gura Caraşului preste Bersava spre nord- 
est până la Timiş, unde se unia cu linia dela 
Orşova. Aceste linii (cinci, reduse mai înlăuntru 
la trei) se uniau parte la Ulpia Traiană, parte la 
Apulum, principalele puncte de legătură în in
teriorul provinciei, continuându-se dela Apulum 
spre meacjă-noapte pi'este Potaissa (Turda) şi Na
poca (Cluj) până la Porolissum (Moigrad) prin o 
linie numită via Traiana (calea lui Traian, nume 
păstrat până astă(Ji în gura poporului pentru res
turile căii romane din valea Oltului, continuată 
În Ardeal prin acea linie). Alte linii, plecând 
dela calea lui Traian, duceau spre apus; pe Mureş 
până la Tisa, prin valea Ompoiului şi prin valea 
Arieşului în regiunea minelor de aur; iar spre 
resărit: prin valea Oltului la pasul Oituzului, 
pe Tîrnava mare şi pe Mureş până aproape de 
isvoarele lor, şi pe Someş până în valea Bi
striţei, căi unite între ele prin linii transversale. 
Dealungul acestor căi erau aşezate coloniile, mu
nicipiile şi staţiunile romane, făcend să înflo
rească în acele părţi ale D.-ei, asemenea ca iu 
părţile cele mai de fninte ale imperiului, civi- 
lisaţiunea romană de care numeroasele desco
periri archeologice ne dau vie mărturie. In afară 
de teritorul cuprins în reţeaua căilor aretate, caro 
a fost colonisat foarte intensiv şi romanisat cu 
desăvîrşire, nu sunt constatate în D. aşezări ro
mane decât vr’o câteva pe malul Dunării dela 
Olt în jos, şi una pe Criş (Ulpianum la Oiadea 
mare). Restul ţerii a remas neatins de coloni
saţiunea romană; nomenclatura topografică este 
acolo pe timpul Romanilor dacă, şi populaţiuiica 
a remas deasemenea dacă-
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In părţile colonisate (Oltenia, partea resări- 

teană a Banatului şi Ardeal) s’a născut poporul 
daco-român. El s’a născut mai ales din colonii 
romani, cari pe teritorul colonisat au absorbit 
resturile populaţiunii dace, după ce aceasta fusese 
aci în mare parte exterminată în luptă, cum 
spun autorii romani, sau silită a se retrage spre 
mea4ă-noapte şi resărit. Părerea că Daco-Ro- 
mânii sunt mai cu samă Daci romanisaţi 
nu se confirmă prin mărturiile istorice. Dacii se 
menţin în părţile necolonisate, ca populaţiune 
deosebită de cea romană şi adeseori chiar ostilă 
imperiului, până la sfîrşitul dominaţiunii romane, 
j^)entru a dispare apoi în valul năvălirilor. Pe când 
in părţile necolonisate de Romani vechea popula- 
ţiiine a D.-ei dispare fără nici o urmă, în cele 
colonisate continuă să existe elementul român. 
Şi când, după epoca năvălirilor, găsim cele dintâiu 
mărturii istorice despre Români în D., acestea 
ii arată mai ântâiu chiar pe teritorul colonisa- 
ţiunii romane, de unde ei mai târziu ocupă partea 
resăriteană a Ţerii-Românesci şi Moldova. Această 
coincidenţă a celui mai vechiu teritor românesc 
în D. cu teritorul colonisaţiunii romane este cea 
mai puternică dovadă pentru continuitatea 
elementului roman în aceste părţi.

După un secol şi jumătate de dominaţiune ro
mană, în care timp se îndeplini o perfectă ro- 
manisare a păi^ţilor remase apoi românesci, D. 
fii pierdută pentru imperiul roman. In domnia 
lui Gallienus (2h0—268), caracterisată prin tur- 
burările inteime ale acelui timp aşa numit »al 
celor 30 de tirani*, ea că4u în manile Goţilor 
năvălitori, cu cari se însoţiră şi Dacii dela mar
ginea provinciei, cum şi alţi barbari. Trupele 
romane ce continuară a se mai ţine âncă în o 
mică parte a ţerii până la Aurelian (270—275) 
se găsesc concentrate în Banat pe la Mehadia. 
Aurelian, întreprimjend restaurarea imperiului, 
încearcă a recuceri D. din mânile barbarilor. 
Deşi învingător asupra Goţilor chiar pe pămentul 
D,-ei, el nu mai poate însă schimba faptul deja 
împlinit. Spre a asigura cel puţin limita dună
reană, el încheie pace cu Goţii, cedându-le formal 
D. ca unor federaţi ai imperiului, cu în
datorirea de a apăra limita dunăreană (271). 
Astfel D. era considerată sub Goţi (271—375), 
precum în urmă şi sub Gepizi (453—566), ca 
ţeară încâtva dependentă de imperiul roman, 
fiind în raport f ea erai. La cedarea D.-ei, 
Aurelian scoase din ţeară trupele romane ce se 
mai ţineau aici, şi asignâ provincialilor emigraţi 
locuinţe în dreapta Dunării, unde înfiinţa o nouă 
provincie, numită D. Aureliană. Cei emigraţi 
se compuneau mai ales din partea mai cultă a 
populaţiunii, care se simţia solidară cu imperiul; 
iar cei ce se simţiau mai mult legaţi de pămentul 
în care erau născuţi şi din care se hrăniau, au 
j'emas îo ţeară sub stăpânirea străină, dând nascere 
naţionalităţii daco-române.

D. Aureliană, provincia romană înfiinţată de 
împăratul Aui’elian în dreapta Dunării din părţi 
ale ambelor Moesii (din cea superioară şi din 
cea inferioară), în amintirea D.-ei Traiane. Ea 
se întindea între rîurile Vid (la resărit), Timoc 
şi Morava bulgărească (la apus), şi a fost îm
părţită sub Constantin cel Mare (323—337) în 
două provincii: D. ripensis cu capitala Ratiaria 
(Ai'fiar pe Dunăre), şi D. mediterranea cu ca

pitala Serdica (Sofia). Până la venirea Şerbilor 
şi Bulgarilor (seci. VII), populaţiunea acestei 
provincii era romană, ca şi în ambele Moesii 
şi în Illyria, aceste ţeri illyro-thracice fiind 
romanisate sub dominaţiunea romană. Prin in- 
vasiunea Şerbilor şi Bulgarilor însă, elementul 
roman din părţile ocupate de aceste popoare a 
fost silit să se retragă spre meacjă-di, unde aiji 
se află Macedo- şi Findo-Bomânii (Arămânii); 
alţii emigrând preste Dunăre, au întărit elementul 
român din D. Traiană. (v. Românii, originea po
porului român.)

Literatură: Goos, Studien zur Geographie und 
GeschichtedesTrajanischenDaciens. Sibiiu, 1874; 
Jung, Die romanischen Landschaften des romi- 
schen Reiches. Innsbruck, 1881; Xenopol, Istoria 
Românilor, voi. I. [D. On.]

Băile în Dacia.
Băile ca mijloc de curăţenie, de vindecare 

şi de petrecere au fost ajuns la Romani apo
geul artei şi al rafinăriei confoitului. Ceea ce 
se numia thermae, adecă băi calde, fie natiu’ală 
sau artificială căldura lor, este o specialitate 
romană. Aci halneo-technica a ajuns la o per
fecţiune, care şi astăiji servesce de model când 
se instalează vr’o clădire modernă în dimensii 
monumentale, fără de a pute atinge nici pe 
departe măsura grandioaselor therme din Roma. 
Nu numai Roma era provăijută cu stabilimente 
balneare, nici se mărginea usul băilor la Italia. 
Pretutindenea, pe unde ajungeau a se stabili le
giunile romane, cea dintâiu lucrare le-a fost câşti
garea apei bune şi construirea apaductelor şi a 
băilor. Anevoie se va găsi provincie romană, unde 
să nu afli urme de clădiri balneare. Dacia, graţie 
mulţimii isvoarelor minerale, era cu deosebire 
potrivită pentra a fi cultivată şi în punctul băilor. 
La Apulum (Alba-Iulia de astădi), ca şi la cele 
mai multe colonii ale Daciei, a fost un apaduct. 
Se văd âncă canalurile zidite din piatră cioplită 
şi conduse pe ziduri, cari erau aşezate pe bol- 
tituri. Cu apa curgătoare în abundanţă se apro- 
visiona nu numai oraşul Apulum însuşi, ci mai 
sei'via între alte multe şi pentru alimentarea, 
piscinelor şi a basmelor de băi. Lângă Turda se 
află o localitate de baie sărată pe locul unde zac 
ruinele vechei Salinae. Aci erau cele mai bo
gate ocne de sare ale Daciei. Ca să fi fost şi băi 
nu se scie, dar nici nu e probabil, căci Romanii 
nu dedeau nici o importanţă isvoarelor minerale, 
dacă nu veniau calde din pământ. *Aquae nu era 
nici municipiu nici colonie; a fost însă renumită 
pentru fântânile sale minerale*, cjice H. Francke 
despre acea localitate balneară, care se presupune 
a fi existat pe locul Geoagiului de astăzi, unde 
precum se scie sunt şi acum băi calde naturale 
în folosinţă. Tot urme ale architecturii romane 
găsim la Ocna-Sibiiului, Babolna, Călan, Gorgeny- 
Soakna, toate în Ardeal. Ceea ce s’a (Jis despre 
Salinae se potrivesce şi la Ocna-Sibiiului. A(}i 
lacul se folosesce pentiu băi de cură, pe când pe 
vremea Romanilor nu era decât ocnă de sare, 
care în decursul veacului străbătută fiind de 
isvoan-'le suterane, acestea au diluat sarea la o 
concentraţie potrivită pentru băi. Acelaşi fenomen 
hidrofisic a obvenit la Gurgbiu lângă Reghin pe 
când la Babolna şi la Călan în comit. Hunedoarei, 
unde isvoarele sunt calde, remăşiţele romane nu
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HERCULI. GENIO
HERCULI. AUG. VALER M. LOCI FONTIBUS

FELEX RUFI. SATURNENIG. P. P. CALmiS. CALPUR- HERCULI PRO
SALUTE IMP.

M. AUREL ANT.

T. P. EXPR. L. V. STATIONIS NIUS. JULIANUS.
T. SIERNEN IUI. IDA ANNO XI. V. C. LEG. V. MAC.

BARBATO ET REGULO. COS LEG. AUG. P; P: P: R:
EX VOTO POSUIT. MOE........................................

V:L:S:

HEBCULIINVICTO T. A. GEMIN. 
JANTJS.VET. LEGIONIS Xin.GEM. 
ANTONIANAE X. VOTO POSUIT.

HERCULI
SALUTIFERO.

G. VIBIUS. AMILITJS. 
AUG. C. DAC. 
PRO SALUTE 

JULIANI FILn. SUI.

M. AUR. FAUS- 
TINiB, AUG. MATRI, 

AUG. ET CASTRORUM; 
SUB CURA. JUL. PA

TERNI ......................... PROC
......................... STNTROPUS.

HERCULI
PRO SALUTE EMPE 
RATORUM. SEVERI 

ET ANTON INI P. CONSER 
VATORI AUGUSTORUM 

DOMINORUM NOSTRO 
RUM C. I. GALLUS.

C. V. LEGATUS. EORUM. 
P: R: P: P: CUM SUIS.

HERCULI
INVICTO.

P. CLAUDIUS.
JUL rus.

COL. EJ......................o
B. R. V. B. S.

DUS MAGNIS 
ET BONIS iESCU- 
LAPIS ET HYGLE 

M. AUREL. PRiEF. LEG. 
XIII. GEM. ANTONIAN. 

V. S. M. S.
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S. V. c.
PEO SALUTE 

M. SEDAŢI 
SEVEEIANI 

LEG.....................AUG.

HEECULI
ET

VENEEI 
MEECUEIUS 
PE.EFECTUS 

CUM SUIS.

^SCULAP 
ET HYGLEE,

PEO SALUTE. JUNI.® 
CYEELL®. QUOD ET 
LONGA INFIRMITA

TE. VIETUTE AQUA- 
EUM, NUMENIS SUI 
EEVOCAVEEUNT.

T. B. A. EIUS. V. S. L. M.

HEECULI
HEECULI EN- 

VICTO L. POM- 
PEJUS. CELEE. 
PR®F. COOE.

I. UBIOEUM V. S.

DUS ET NUMINIBUS 
AQUAEUM.

ULP. SECUNDINUS 
MAE. VjVLENS. 

POMPONIUS. HiEM. V. 
HULCAEUS. A. VALENS. 

LEGAŢI, EOiMAN. AD 
CONSULATUM SEVE

EIANI. C. V. MISSI ENCOLU- 
MES EEVEESI EX VOLO.

D. M.
JUL. J. PIL. SEEGIA.

BASSO. DECEMVIE
jESCULA- DEOBETiE. QUES

PIO ET HY- 
GLE P. AN
SATUENI

NUS DC COL.

HEECULI SANC
TO. SIMONIUS V. C. 

PEiBSES DACIAEUM.

TOEI ENTEEFECTO A 
LATEONIB. VIX AN. 

YXXX. .IUL. JULIANUS.
ET BASSUS. PETEI.

V. S. L. M. PIISSIMO
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90 »Dacia literară* — Daday.

lasă nici o îndoială asupra destinaţiunii lor de 
odinioară ca băi romane. In România, la Bi
volari (v. ac.), s’au găsit în timpul mai nou obiecte 
şi niine, cari denotă, că aci în epoca romană era 
un stabiliment balnear. După cercetările făcute, 
aceste ape sunt termale (calde) până la 2.51’ centi
grade, iar la o adâncime de 1.5 metri temperatura 
s’a urcat la 32° centigrade. Un incendiu la anul 
1890 a distrus toate lucrările de sondaj aşa, că 
unicul isvor cald al României a dispărut. Mul
ţimea, varietateaşi precisiunea antichităţilor găsite 
la Băile Herculane lângă Mehadia în Banat, fie 
ca probe de stabiliment balnear i'oman sau ca 
cultură antică, întrece pe toate cele de asemenea 
categorie găsite în Dacia. Temple, statue, table 
votive, monete, vase, columne, sarcofage, apa- 
ducte, tot atâtea probe incontestabile pentra ori
ginea romană, vorbesc despre trecutul strălucit 
al acestor »aquae sacrae Herculis*. Toate acestea 
monumente, dar cu deosebire tablele votive, în 
caii stau pironite semnele de recunoscinţă ale 
celor vindecaţi, ne dau probe din veacuri despre 
încrederea ce aveau străbunii noştri în apele 
tennale din Ad Mediam, a(}i Mehadia. Dacia fiind 
provincia de predilecţie a împeratului Traian, 
căci multe lupte i-a trebuit până a o cuceri, el 
a copleşit-o cu favorurile sale. Găsind aci isvoare 
bogate calde, la cari cu sete alerga fiecare roman 
bolnav şi sănătos, împerat şi sclav după adagiul 
»In balneis salus«, nimic mai natural decât că a 
voit să întemeieze aci un loc de cură pentru 
bolnavi şi de desfătare pentru cei sănătoşi. Isvoa- 
rele termale sulfuroase erau pe timpul descăle
cării lui Traian în Dacia cele mai apreţiate din 
punct de vedere igienic şi curativ. Baiae în 
golful neapolitan cu isvoarele sale calde sulfu
roase, cu aburii fierbinţi, ce isbucnesc din păment, 
timp de cinci veacuri a fost cea mai cercetată 
baie a lumii antice. Abia va fi fost vr’o cele
britate civilă sau militară, neexcepţionând nici 
pe imperatori, cari să nu fi visitat această baie 
de un lux nemărginit. Bolnavii erau Bimişi de 
medici la Baiae. Influenţa binefăcetoare a băilor 
sulfuroase odată recunoscută, începură a fi cău
tate şi alte isvoare de asemenea categorie. Aşa 
se poate explica înflorirea, la care ajunsese Ad 
Mediam, unde ca şi la Baiae se găsiau, pe bângă 
isvoare termale sulfuroase, posiţie fnimoasă .şi 
aburii fierbinţi ce isbucnesc din păment. Dintre 
numeroasele monumente aflate în Băile Her
culane V. câteva table votive pag. 88 şi 89.

(Lit. Oesch. «Gesch. d. Balneol., etc.«, 1863; 
Friedlănder, »Sittengescbichte Rom’s«, 1873—81;
H. Marggroff, «Badewesen u. Badetechnik der 
Vergangenbeit«, 1881; Dupouy, »Medecine et 
Moeurs do l’ancienne Rome«, 1885; Boleman, 
»Magy. fiirdok es âsv. vizek«, 1896; Dr. Zori- 
leanu, »Apele minerale dela Govora*, 1897 (în 
apendice despre Bivolari); Francke-Broşteanu, 
«Istoria împeratului Traian», 1897; Dr. Vuia, »Din 
istoria băilor», «Transilvania», 1897.) [Dr. Vuia.]

„Dacia literară'4, foaie înfiinţată şi redig. de 
Mibail Kogălniceaiiu (v. ac.); a apărat în laşi la 
1840 odată pe lună, form. 8°, şi în a doua ed. 
la 1859.

„Dacia-România44, societate de asigurare în 
Bucuresci cu un capital de acţiuni de 4 mii. fr. 
Bilanţul pentru 1896 arată: frci 454,696 numerar,
I. 540,357 efecte, 1.291,200 hipotece, 6.914,811

imobile. Venitele premiilor în 1896 au fost de 
6.736,402 frci, iar fondurile de reservă de premii 
15.674,154 frci.

Dacita, nume colectiv pentm rocele eruptive 
mai noue, cari conţin feldspat (Plagioclas) şi 
cvai’ţ. Astfel de roce se află în Ungaria şi Tran
silvania, Peninsula-Balcanică şi în America.

Daco-român, limba daco-română, etc., termin 
sciinţific pentru: Român, limba română, etc., 
astăcji mai de tot ieşit din us. In special, D. în
semnează Românii din păi-ţile odată locuite de 
Daci, spre deosebire de Românii din Peninsula- 
Balcanică, Macedo-românii. [Ti.]

Dactil, picior de vers format din o silabă lungă 
urmată de doue scurte: —

Dactilii, (Dakiyloi — degete), în mitol. grec. 
după unii sunt piticoţi, iar alţii afirmă, că sunt 
spirite ale dealurilor păduroase şi că numele l-au 
căpătat dela perfecţiunea în arta metalurgică, 
ce o practicau cu degetele; se numeră 5, 10 inşi, 
ba şi mai mulţi, şi stau în serviciul cjinei Rhea 
(Magna Mater) de pe muntele Ida din Asia mică, 
dar ei s’au mutat şi pe muntele Ida din Creta. 
D. au fost consideraţi şi ca fermecători şi sciutori 
ai puterii tainice a naturei. Heracles ideicul în 
Olympia s’a crezut a fi cel mai bătrân din cei 
cinci D. [Atm.]

Dactilologia, arta de a socoti pe degete. La 
Romani numerii până la 99 erau însemnaţi 
parte prin lovirea, parte prin îndoirea degetelor 
dela mâna stângă; asemenea se notau cu mâna 
dreaptă numerii dela 100—9000; numerii preste 
9000 cu întreagă mâna, ţinendu-o în înălţime, 
la piept, ş. a. m. d.; D. însemnează şi limba 
degetelor.

Dactiliomantia, fgrec.J la Grecii antici arta de 
a spune viitorul cu ajutorul inelului magic.

Dactilion, (Dactylion), aparat pentm a da agi
litate şi putere degetelor tinerilor pianişti. Astă4i 
nu se prea folosesce.

Dactilioteca, loc anmnit pentru păstrarea ine
lelor; colecţiune de inele cu pietri sculptate sau 
preste tot de pietri preţioase; colecţiune de imi- 
taţiuni de pietri preţioase în gravuri de aramă 
sau în gravuri (paste) de sticlă, ghips şi pucioasă.

Dactylethridae, (zool.) familie de Batracieni, 
deosebindu-se de Broasce prin absenţa limbei 
(Aglossa); trăiesc în ţerile calde. [D. V.]

Dactylis L., (botan.) gen monotipic din fam. 
Gramineelor, trib. Festuceelor, cuprinde ierburi 
vivace cu frunze lineare; florile reunite în spi- 
cule dense, unilaterale, cari formează o panicnlă 
scux-t-ramificată la vîrful paiului. Unica specie 
D. glomerata L. este foarte respândită prin Eu
ropa, Asia temperată şi Africa boreală. Ea este 
una dintre cele mai bune plante de nutreţ, din 
care causă se şi cultivă uneori ca atare. In păr
ţile noastre este cunoscută sub numirile de Go- 
lomăţ sau Noduroasă.

Dactylius, vierme din ordinul Chetopodelor- 
abranclie, găsit de Curling în urina umană.

Dădăţei, v. Dediţei. .
Daday, Eugen, zoolog, magh., n. 1855 în Buza- 

mezo, cott. Solnoc-Dobâca (Trs.); dela 1888 prof. 
privat la univ. din Budapesta. A scris: Monogi afia 
Cladocerelor în Ungaria, Monografia Myriopocleler 
în Ungaria, şi mai multe publicaţiuni prin revis 
tele de specialitate.
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Dadian, familie princiară armeană, care a dat 

provinciei Mingrelia pe ultimul ei principe, pe 
D. David (f 1853). Fiul acestuia Niculae a 
abfjis de dreptul seu asupra Mingreliei în favoiail 
Rusiei, în semciul căreia a intrat păstrând titlul 
ereditar de principe de Mingrelia.

Daedalos, după mitol. grec. un predicat al lui 
ilephestos, (Jeu şi măiestru al focului. D. în
seamnă artist, arta lui este nu numai meta
lurgia, ci şi sculptura şi architectura; zidirile 
mai însemnate se f)ic a fl făcute de D.; astfel 
1). luci'ă pe insula Creta şi zidesce labirintul 
pentru Minotauros; locul de danţ pentru Ariadne, 
şi tot aci crează vaca Pasiphae-i. Minos s’a mâ
niat pe B. pentru că acesta a făcut vaca Pasi- 
pliae-i, şi el, ca să fugă, îşi face sieşi şi fiului 
seu Ikaros, aripi lipite cu ceară şi sboară amândoi, 
dar Ikaros apropiindu-se prea tare de soare, şi 
eeai’a topindu-se, cade în mare, apoi B. fuge 
în Sicilia, de aci în Italia, apoi în Egipt şi in 
Asia mică, pe unde asemene există mituri despre 
zidirile ridicate de B. [Atm.]

Dăeni, 1) D., insulă în Bunăre, Rom., j. Con
stanta, niunită astfel după corn. B., e formată de 
Bunăre şi de un braţ al seu numit Veriga Băe- 
nilor, având o lungime de 5 Ion. şi o lărgime 
medie de 1 km.; e neproductivă, 2) D., corn. rur. 
în Rom , j. Constanţa, pl. Hâi'şova, cu 1654 loc. 
(Bicţ. geogr. 1897), carî se ocupă cu agricultura, 
prăsii-ea vitelor şi cu pescuitul prin verigile şi 
bălţile formate de Bimăre; are 1 biserică şi 1 
şcoală cu 2 puteri didactice.

Daera, după Zendavesta (biblia Parsilor) identic 
cu dew, spirit reu din imperiul de întunerec al 
lui Ahriman. [Atm.]

Dafin, în basmele române numele unui fecior 
do împerat. (v. Afin şi B.)

Dafin, numirea vulgară a micului arbore aro
matic Laurus nobilis L. (v. ac.); în Oltenia se 
nmnesce B. arborele Robinia Pseudacacia L. 
(V. ac.)

Dafina, soţia lui Babija-Vodă al Moldovei, 
căsătorită ântâiu cu Buhuş, şi soacra, după fie-sa 
Nastasia, a lui George Buca-Voevod. Acesta, 
fost băiat de prăvălie, numai prin stăruinţele 
Bafinei, la moartea lui Babija (Sep. 1665), ocupă 
tronul Moldovei.

Dag, dagh, (turc.) = munte; Baghestan = ţeară 
immtoasă.

Dapbladet, 1) (Jiar pdfitic conservator danez, în
temeiat la 1851 de Bille în Copenbagu. 2) (Jiar 
cotidian norvegian, fundat la 1868 în Cristiania, 
de colorit social democratic. Tiragiul: 10,500. 
Colaboratori: Biornstieme Biornson şi Alex. L. 
Kiellaud.

Daghestan, ţinut în Transcaucasia, pe coastele 
nordestice ale Caucasului până la lacul Caspic; 
29,763 kma., şi 666,959 loc. (1897). Capitala e 
Berbent. Mai înainte apai’ţinea Persiei, aeji e 
posesiune rusească.

Daghii, (turc. = locuitor de munte), se numiră 
mai mult cetele de haiduci compuse din Moha- 
medanii dela munţii Rhodope, cari în timpurile 
de anarchie ale sultanului Selim III (1789—1807) 
impuneau contribuţiuni provinciilor Turciei eu
ropene şi a căror amintire a remas până acum 
preste tot locul în Bulgaria. S’au mai numit şi 
Kyrdşali (cârjaliu), după un ţinut de lângă rîul 
Ardă, locuit şi a(Ji de Osmani resboinici.

insulă rusească la ţermuml Estlandei, 
960 km2., cu 16,000 loc.

Dagobert, regi franci din neamul Merovingilor;
1) D. rege 628—638, cel din urmă Meroving
care s’a validitat întrucâtva. A ucis în Bavaria 
900 Bulgari refugiaţi dinaintea Avarilor; s’a 
luptat fără noroc în contra Slavilor. 2) D. II, 
nepot al lui B. I, după moartea tatălui seu 656 
fir trimis prin Grimvald, fiul lui Pippin, îritr’o 
mănăstire din Irlanda; 674 ocupă tronul Aus- 
trasiei; omorît 678. [AV. R.]

Dagon, (jeitate păgână, care în V. T. este niunit 
ca (Jeu naţional şl Filisteilor, (lud. 16, 23; 1.)

Daguerre, Louis Jacques Mande, pictor frc., 
n. 18 Nov. 1789 în Cormeilles, depart. franc. 
Seine-et-Oise, s’a făcut cunoscut prin Biorama 
(v. ac.) inventată de dînsul. B. se ocupă şi 
cu experimente fisicale, între altele cu fixarea 
imaginelor în Camera obscură (v. ac.) In con
lucrare cu Niepee, şi şi după moartea acestuia, 
B. a continuat cu cercetările sale, deslegând la 
1838 problema, de a obţine cu ajutorul luminei 
fotografii durabile, (v. Baguerreotypia.) Academia 
franc., la propunerea lui Gay-Lussac, i-a votat 
o pensiune anirală de 6000 frc. Continuând cu 
peiiecţionarea invenţiunilor sale, B. f 12 Iulie 
1851. (Cf. Emouf, Les inventeurs du gaz et de 
la photographie. Paris, 1877.)

baguerreotypia, producerea de fotografii pe 
metal, după metodul lui Baguerre (v. ac.) O 
tablă fie cupru argintuită, expusă la vapori de 
iod, se acopere cu rm strat de iodit de argint; 
introdusă apoi în parcea camerei obscirre (v. ac.), 
unde se produc imaginile, ea este impresionată 
la punctele luminoase ale acestora. Tabla câştigă 
la părţile impresionate proprietatea de a fixa va
pori de mercuriu, la cari o expunem; dacă o 
scăldăm într’o soluţiune de hyposulfit de sodă, 
acesta disoalvă iodidul de argint nedescompirs, 
şi pe tablă se cunoasce imaginea, prin reflec- 
ţiimea specială a mercuriului, care a fost depirs 
pe locurile impresionate. Imaginile daguerreo- 
typice se vedgreu şi cer un timp foarte îndelungat 
ca să fie produse; a(Ji B. e cu totul abandonată 
în favorul fotografiei negative.

Daguesseau, (Aguesseau), Henri, Frangois, 
om de stat franc., n. 1668 în Lirnoges, -j- 1751. 
La 1700 procurator general în paiiamentul din 
Paris, 1717—50, cu unele într-eniperi, cancelar 
al Pranciei. Operele sale au apărut în 13 voi. 
1759—89.

Dahata, la Perşi un demon grozav, creat de 
Ahriman, ca să prăpădească lumea. Perşii, de 
frica lui, i-au introdus un cult special. [Atnr.j

DahI, I) D., loh. Cristian, pictor de peisage, 
u. 1788 în Bergen în Norvegia, din 1821 profesor 
la academia de belearte din Bresda. j aici 1857.
2) D., Conrad, poet norvegian, n. 1843 înBront- 
heim, predicator în Bergen. A scris naraţiuni po
porale norvegiene; descriitor excelent al naturei.
3) Z)., Wladimir, scriitor rrts., n. ISOl în Lu- 
gausk (de unde pseudonimul Lugauskij), a luat 
parte ca medic în resb. 1828—1831 contra Tur
cilor şi Polonilor şi în resboiul din Cliiva (1839), 
despre care aşi publicat multe, f 1872 în Moseva. 
A adunat foarte multe (Jiceturi din popor şi preste 
30.000 proverbe ce le publică 1862. 1861—68 
a publicat irn vocabular explicativ al lirnbei vie 
rusesci; apoi altul de botanică.
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Dahigren, Idhn Adolf, admirai amer.; după 
el s’a numit un sistem de tunuri, cari se turnau 
ca cUindre compacte şi apoi se găuriau. S’au do
vedit necorespun(Jetoare; în resboiul civil au 
explodat 32 tunuri de acest sistem.

Dahlla Cav., (botan.) gen de plante lierbacee 
tuberculoase din fam. Compositelor, trib. He- 
lianthoideae, foarte înrudite cu Coreopsis (v. ac.), 
de care se disting mai ales prin stili cu apendice 
elongat; cuprinde vr’o 4 specii originare din 
Mexico şi America centrală, dintre cari D. va- 
riabilis Desf. »georgina« e importantă ca plantă 
decorativă. Ea a fost introdusă în Europa la 
începutul secolului present şi se cultivă de pre
ferinţă cu flori pline în o serie abimdantă în 
varietăţi. [A. Pr.]

Dahlin, Inulin (v. ac.)
Dahimann, Friedrich Chrisioph, istoric german, 

n. 1785; 1813 pi'of. de istorie la Kiel, 1829 la 
Gottingen, protestă 1837 cu alţi şese profesori în 
contra volniciei regelui şi fu dat preste graniţă; 
1842 prof. la Bonn. 1848 numit om de încredere 
al Prusiei pe lângă »Bundestag«; ca membra al 
adunării naţionale era imul dintre conducătorii 
partidului cai’e cerea împărăţie ereditară, t 1880 
la Bonn. A scris multe opere: Isvoarele istoriei 
germ., Istoria revoluţiei eugl.. Istoria revoluţiei 
franceze, (adeseori retipărite). Biografia lui de 
Springer, 1870—72. [W. R.]

Dahn, Felix, germanist, rr. 1834 la Hamburg, 
1872 prof. pentru dreptul german la Konigsberg, 
acunr la Breslarr, membru on. al Acad. rom. A 
scris mrrlt despre antichitatea germană, populari- 
sând-o prin lucrări istorice, dar şi mai mult prin 
poesii şi romane. Simţirile persoanelor sale sunt 
adese prea moderne, altmintrelea povestirile lui 
prin composiţhmea lor iscusită şi-air făcut cale 
rn cercrrri foarte largi, stîrnind în cetitori rm 
patriotism curat. Acum se prepară o ediţie com
pletă. F [W. R.]

Dahome, (Dahomey), imperiu al Negrilor în 
Guinea sup., situat pe Litoralul sclavilor, ajungând 
până la munţii Congo, 10,350 km», cu 250,000 loc. 
Guvemament despotic. Religiunea: cel mai cras 
fetişism; garda o compun 5000 femei înarmate; 
jertfe omenesci foarte dese. Capitala; Aborne.

Dala românească, corn. mică în Trs., cott. 
Alba infer., cerc. Vinţul de jos, cu 2052 loc. 
Rom. gr.-or. şi gr.-cat.

Daiac, poporaţia indigenă din Bomeo, aparţine 
rassei malaice; bărbaţii sunt resboinici. Se im
pari în trei seminţii: Biagiu, Ot-Danom şi Daiac- 
Pare; fiecare îşi are căpeteiria sa. Sunt cam 
21/9 milion; trăiesc în monogamie.

Daily News, (pron. deli niuz = foaie de 40) 
foaie politică liberală în Londra; apare dela 
1846 în ca. 130,000 exempl.; primiri ei editor 
fîi Charles Dickens. A avut legături cu Gladstone.

Daily Telegraph, (pron. deli tellegrăff), foaie 
politică liberală în Londra, ce apare 4iin'° în 
ca. 265,000 exempl.; data fundării: 1855. îm
preună cu »New-York Herald® a echipat expe
diţia lui Stanley la Congo.

Daim, un soiu de cerb (Dama vulgaris), de- 
osebindu-se de cel ordinar prin aceea că e pătat 
ou alb. [G-^-J

Dairea, instrument musical, se compune dintr’o 
piele întinsă pe un cerc de lemn; de rnarginele 
ei sunt aninate o mulţime de rotiţe de alamă şi

de clopoţei. Din D. se sună, lovind pielea cu 
pumnrrl sau lunecând vîrful degetului mediu pe 
ea. La noi nu se află decât în mâna ţiganilor 
ursari, cari o folosesc când joacă ursul.

Dairi, titlu vechiu al lui Micado din lapan.
Dajdie, (după lexiconul de Buda se mai 4>ce 

şi daşde, porţie, apoi hir şi dare), contribuţiunea 
ce plătesce cineva căti'ă stat pentru proprietatea 
sa. Cu privire la proprietatea rarală D. se mai 
numesce în România şi foncieră fv. ac.), termin 
luat dela francezi, iar în Transilvania şi Un
garia dare de pământ. D. ca atare este foarte 
vechie, şi sub regimul feudal singuri clăcaşii 
şi iobagii şi moşnenii plăteau D., iar boierii şi 
clerul nu.

Dakota, doue state ale Uniunii nordamericane; 
VjD.denord, 183,350 km», cu 182,719 loc. (1890), 
capitala Bismarck. 2) D. de sud, 201,110 km-, 
cu 328,808 loc. Capitala Sioux Falls. Mine de 
aur, argint şi cărbuni de piati'ă.

Dakryocystita, inflamaţia sacului lacrimal; Da- 
kryocystoblenorea, inflamaţia gonoroică a sacului 
lacrimal; DalcryoUth, concrement în aparatul 
lacrimal.

Dala, placă sau lespede de piatră (şi chiar 
sare şi cărbuni) ce se scoate întreagă din cariere 
pentru a fi întrebuinţată la trotoare, trepte de 
scări, ş. a. [A.]

Dalac, (Talan, Cărbune, Carbuncul, Antrace, 
Pustula mahgna), o boală contagioasă, comună 
omului şi animalelor cu sânge cald, provocată 
printr’un bacii în formă de băţişor scurt şi gros, 
care se înmulţesce prin spori foarte resistenţi 
la temperaturi prea joase şi prea ridicate, la aer 
şi la lumină; acest bacii se află în puroiul tu
morilor carbonoase, în sângele oamenilor şi ani
malelor bolnave de D., în toate păr-ţile corpului 
lor, în pământul păşimilor unde au păscut vitele 
bolnave, pe cârpele cu cari au fost legate ranele 
D.-lui şi pe alte obiecte de cari bolnavii s’au servit. 
O lesiune mică a epidermului, o simplă sgării- 
tură poate servi bacilului patogen ca poartă de 
întrare în corpul omului sau al animalului. D. 
remâne adeseori boală locală, caracterisată printr’o 
tumoare dureroasă cu tendenţa la gangrena aflată 
pe suprafaţa corpului, câte odată însă bacilul 
D.-lui este transportat dela această tumoare în 
curentul sângelui şi provoacă o boală generală, 
febrilă, cu slăbiciune extremă, cu dureri în tot 
corpul, cu delir şi cu alte semne ale infecţiunii 
organismului întreg care aduce moarte. Trata
mentul constă în deschiderea timpurie şi pro
fundă a tumoarei şi desinfectarea radicală a rarrei. 
Prevenţiunea D.-lui constă în aplicarea stiictă 
a inesurilor de poliţie veterinară, în isolarea ani
malelor bolnave, rn distrugerea cadavrelor lor, 
fără ca să se permită întrebuinţarea pieilor şi a 
altor păr’ţi ale cadavrului, închiderea (împrej
muirea) şi sequestrarea pentru mai Jimlţi ani a 
locurilor unde au păşuuat vitele bolnave, în cu
răţirea radicală a grajdurilor şi a altor locale unde 
ele au zăcut, în arderea gunoaielor, a nutreţului 
şi a altor obiecte contaminate, în povăţuirea şco
larilor din şcoalele riu-ale asupra semnelor şi 
asupra prevenţiimii D.-lui. In 1880—1881 L. 
Pasteur, ve4end că forţa virusului D.-lui se slă- 
besce prin cultivarea lui la temperatură mai ri
dicată decât de 40° C., a alcătuit un vaccin pentru 
imunisarea animalelor în contra infecţiunii car-
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bonoase. Un elev al lui Pa.steur, profesorul Pe- 
roncitto din Torino, fabrică astăzi acest vaccin în 
cantitate mare şi îl vinde în toate ţerile. Pieile, 
perul şi alte producte ale animalelor, cari au zăcut 
de D., coQservă mult timp calitatea de a infecta, 
do aceea este necesar ca diferiţii lucrători cari 
lucrează cu asemenea producte animale brute să 
iee precauţiuni, mai ales când au pe mână o 
mică rană, jupuitură sau sgăriitură, să o acopere 
şi să observe curăţenia scrupuloasă. Lucrătorii 
din fabrici de hârtie se infectă câte odată prin 
cârpe murdare, cari servesc la legarea tumorilor 
carbonoase. Carueacrudăsau semicrudă(beefsteak 
cu sânge) dela animale bolnave de D. poate pro
duce în stomac lesiunile caracteristice ale D.-lui.

LI. Pelix.]
(Lit. A. Cornii et V. Babeş, Les Bacteries. 

Paris, 1885 şi 1890; I. Felix, Tractat de Igiena 
publ. Buc., 1889; 1. Felix, Rapoartele gen. asupra 
serviciului sanitar. Buc., 1898—1898; M. G. Mă- 
gureanu, Despre Antrax (Dalac). Buc., 1870.)

Dalai Lama, la credincioşii lui Buddha în Tibet 
capul lumesc şi preoţesc. [Atm,]

Dalai-Nor, doue lacuri în Mongolia resăiiteană 
(Asia), unul e la graniţa rusească, primesce apele 
rîuliii Cherulen şi se scurge prin Argun în Amur; 
cel de al doilea e mai înspre sud şi puţin cu
noscut europenilor.

Dalberg, familie nobiliară veche; de câte ori 
se încorona un împerat nou, crainicul împ. striga: 
»Nu e de faţă nici un D. ?« şi dacă era careva 
de faţă, imperatul îl făcea cavaler, atingendu-1 
cu sabia. De remarcat: 1) Z>., Carol Teodor, 
baron imp., cel din urmă elector al Mainzului, 
şi arcliicancelar al imperiului (dela 1802). După că
derea imperiului 1806 numit de Napoleon primate 
al Ligii Rinului; după 1813 niunai archiepiscop 
de Regensburg. ţ 1817. 2) D., Wolfgang Heri- 
hert, frate cu Carol, n. 1749, intendant al teati-ului 
din Mannheim, unde a Înscenat ântâia dată »Die 
Răuber* de SchUler, ş. a. •}• 1806. 3) D., Emmerich 
Josef, fiul lui Wolfg., n. 1773; 1804 ambasador 
în Paris, 1809 ministru badens, 1810 întră în 
seiTiciul francez. 1814 ambas. la congresul din 
Viena, f 1833. ' [W. R.]

Dalboşeţ, comună în Banat, cott. Caraş-Severin 
cu 2265 loc. Români. Pe la 1607 D. ocură sub 
numele Delboşiţ. D. făcea parte din confiniul 
militar, regim, româno-banatic, 1872 fu încor
porat la cott. Severin.

Dale, în basmele române e o pasere uriaşă. 
Fata peţită (Jise, că nu poate merge, pentru că 
e păzită de D. de pe casă, şi că D. are biciu 
Je foc. [Atm.]

Dalekarlia sau Dalarne, un ţinut romantic în 
Svedia, formând un judeţ (Lan). Locuitorii acestui 
ţinut se deosebesc de ceialalţi svedezi prin datine 
şi limbă; ei se disting prin făptură frumoasă, 
patriotism, onestitate şi ospitalitate.

D’Alembert, Jean le Bond, (1717—1783), v. 
Alembert.

Dajeminţi, o seminţie slavică în Saxonia de 
a4i, înti’e Elba şi Mulda; subjugată la 927 de 
Henric I.

Daler, insulă în Dunăre, Rom., j. Tulcea, în 
braţul Chilia, formată de ramura principală Chiha 
şi braţul Tătarul, lungă de 2-5 km.; e neproductivă.

Dălhăuţ, schit de călugări în Rom., j. R.-Sărat, 
corn. Bontesci, căt. D., situat pe un deal încun-

giurat de păduri; a fost întemeiat la 1625. Bi
serica de aiji s’a zidit la 1820 de stariţul Dio- 
nisie Archimandritul; numeră 24 călugări.

Dalip Singh, fiul lui Maharadja Randjit Singh, 
regele Sikh-ului (v. ac.). Ajunse ca copil pe tron, 
de care trebui să abdică 1849 în favonil Engle
zilor, cari îl aduseră în Londra şi-i asigurară o 
pensie anuală do 50,000 fi. 1886 vi-u să meargă 
în India, ca să rescoale pe foştii sei supuşi, dar 
fu împedecat, pierzând şi pensiunea. In timpul 
din urmă i-s’a iertat această aventură.

Dall’ 0nga.ro, Francesco, poet şi patriot italian, 
n. 1808; la început preot, trăi până la 1847 în 
Triest; exilat, participă în 1848 la mişcările din 
Florenţa şi Roma. 1873 în Neapole ca pro
fesor universitar. Ser.: »Poesie«, »Novelle nuove 
e vecchie», etc.

Dâlma, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi cu 
700 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; are 1 biserică şi 
1 şoală; pe teritorul corn. se află urme de zidării 
vechi, unde s’au găsit monete şi pietri cu in- 
scripţiuni.

Dalmaţia, cea mai sudică dintre ţerile repre- 
sentate în senatul imperial austriac; se mărgi- 
nesce la nord cu Croaţia (cott. Lika-Krbava), la 
est cu Bosnia şi Herţegovina, la sud cu Monte- 
negro şi la vest cu Marea Adriatioă. Suprafaţa 
e de 12,863 kms.

Suprafaţa, rîuri. Întreagă D. e acoperită cu 
munţi strătăiaţi de văi mai mult sau mai puţin 
ânguste. Munţii sunt compuşi în partea cea mai 
mare din piatră de var, din care causă D. în 
mare parte are caracter de Karst. La graniţa 
dinspre Croaţia se ridică munţii Velebit, iar între 
D. şi Bosnia-Herţegovina, ca o continuare a Vele- 
bitnlui, se întind Alpii dinarici ou piscurile: 
Troglav (1910 m.), Dinara (1811 m.), lanski 
(1790 m.). Paralel cu Alpii dinarici, în interiorul 
D.-ei se află munţii Castella (1780 m.), Mossor 
Pianina (1339 m.), Biokovo Pianina (1762 m.). 
In jurul golfului dela Cattaro se ridică munţii 
Orijan (1898 m.) şi Lovfieu (1759 m.). In apro
pierea ţermurilor se află 20 insule mai mărişoare 
şi preste 100 insule mici; menţionăm: Arbe, 
Pago, Ulbo, Zelva, Premuda, Grossa, Pasman, 
Coronata, Zuri, Brazza, Bua, Soita, Leşina, Lissa, 
Curzola, Lagosta, Meleda, Lacroma. D. are trei 
sinuri mai mari: la nord s. de Novigrad, pe la 
mijloc s. Sabion-Cello, mai la sud s. Cattaro. 
Solul calcaros e plin de peşteri şi surpături, apa 
din ploaie se scurge repede şi sunt puţine is- 
voare şi locuri mai productive. Rîuri mai mari 
lipsesc în D., iară cele existente parte ies de 
sub munţi ca rîuri gata (Krka, Ombla), parte for
mează în cursul lor numeroase cataracte (Cettina, 
Narenta), iar altele dispar sub păment, pentru ca 
la o distanţă oarecare să iasă din nou la iveală.

Clima D.-ei în general e sănătoasă şi caldă, vara 
e caldă, secetoasă, iarna ninge rar; temperatura 
medie anuală în părţile sudice ede lOS0 C.,laZara 
14,8°, cantitatea de ploaie 78—80 cm., furtimile 
sunt dese; venturi: sirocco, bora şi maestrale.

Producte principale: măsline, orz, cucuruz, 
grâu, poame şi vin (vinari dalinatine, export 
anual ca. un milion hl.), apoi: lemne, legume, 
fen. — Fauna e bogată: scorpii, şerpi, şopârle, 
diverse soiuri de paseri; animale de casă sunt 
puţine: cai, asini, catâri, vite, oi, capre, porci.



94 D al m atica — Damasc.

Pescuitul în mare e isvoiul de câştig al multor 
mii de oameni. Dintre minerale se află puţină 
lignită, apoi sarea extrasă din apa mării.

Locuitorii la 1890 au fost 527,420, pe un 
km*. 41; după relig. sunt 83-30'0 rom.-cat., lO’S0^ 
gr.-or.; după limbă 501,307 Şerbi, 16,000 Italieni, 
2026 Germani, 1412Boemo-moravi, 343 Sloveni şi 
22 Poloni. Serbii se divid îii mai multe seminţii; 
morlaci (în interior), bocchei (pe la Cattaro) şi 
ragusani; Italienii locuiesc mai numai în oraşe. 
Dalmatinul e voinic, curagios şi bun marinar.

Cultura popoiTilui o servesc 324 şcoale po
porale, câte 2 şcoale de marinari şi de agricul
tură, 2 preparandii, 2 şcoale reale, 5 gimnasii 
şi 6 şcoale teologice.

Industria e puţin desvoltată; mai cunoscute 
producte indnstiuale ştiut: marasquino, postav 
dur (schiavina) şi trabacoli, vase potrivite pentru 
pescuit şi navigaţia pe lângă ţermuri. Comerciul 
suplinesoe lipsa industriei prin itnportarea pro
ductelor ei; se exportează: vin, oleiu, smochine, 
pesci, carne şi producte animalice. Mai nainte 
porturile D.-ei erau cele mai importante în nordul 
peninsulei balcanice, acum a scăzut importanţa 
lor prin uşurarea importului dela nord în Bosnia- 
Herţegovina şi Serbia. La 1890 au întrat în por
turile D.-ei 28,286 năi de preste 5 milioane tone; 
au ieşit 28,254 năi de 5.109,686 tone.

Constituţia. Pe basa regulamentului din 1861 
dieta provincială a D.-ei se compune din archi- 
episcopul rom.-cat. şi episcopul gr.-or. din Zara, 
10 deputaţi ai marilor proprietari, 8 ai oraşelor, 
3 ai camerelor de comerciu şi industrie şi 20 de
putaţi ni comunelor; în senatul imperial I). tri
mite 9 deputaţi. In privinţă administrativă D. e 
împărţită în 13 căpitanate; în fruntea admini
straţiei stă o locotenenţă în Zara, tot aci se află 
fomrile supreme de justiţie, finanţe şi militare. 
Iu privinţă bisericească loc. rom.-cat. au un 
archiepiscop (Zara) şi 5 episcopi; loc. gr.-or. au 
doi episcopi şi apai’ţin mitropoliei Bucovinei. 
Capitala e Zara.

Istoria. Locuitorii străvechi ai D.-ei au fost 
lUirii, cari pe la 180 a. Chr. au format un stat 
independent. 156 Romanii cuceresc o parte a D.-ei, 
iar August o cuceresce întreagă, o organisează, 
şi provincia D. pomesce pe calea înfloririi. Mi- 
graţiuuea popoarelor nimici cultura romană; 537 
Belizar şi Narses, generalii împeratului lustinian, 
cuceresc D. dela Ostrogoţi, şi de aci încolo D. 
aparţinu imperiului bizantin până la 569, când 
o cuceriră Avarii, sub a căror stăpânire veniră 
şi Slavii de sud, cari în fine se aşezară aci 
(610—640). De atunci D. ajunse sub diverse stă
pâniri (Slavi, Bizantini, Franci, Normani, Ve- 
neţieni. Maghiari, Turci, Austriaci, Francezi), 
până ce la 1816 fiind luată dela Francezi fu în
corporată Austriei sub numele «regatul D.«, iar 
la 1861 se organisâ pe basă constituţională. (Cf. 
Mommsen, Rom. Gesch.; Cattalinich, Storia della 
Dalmazia, etc.).

Dalmatica, (tunica dalmatica), veştmentul li- 
tui’gic al diaconului; D. e provecjută cu mâneci 
şi era tunica obicinuită în Dalmaţia, cu timpul 
s’a introdus şi în Roma şi s’a adoptat ca ornat 
litui’gic diaconesc. [i—m.]

Dai segno, (ital.) expresiune întrebuinţată în 
musică pentru a indica o repetai'e dela locul 
indicat. [T. C.J

Dalta, o unealtă în formă de ic cu tăiş ascuţit 
de oţel pentru a pătrunde în obiectul de lucrat.

Dalton, (pron. dalt’n), John, fisician şi chimist 
englez, n. 5 Sept. 1766 în Eaglesfield (Cumber- 
land). f 27 Iulie 1844. A fost profesor în Man- 
chester, făcendu-şi renume prin lucrările sale 
asupra elasticităţii şi difusiuuei gazurilor, precum 
şi prin desvoltarea teoriei atomice. A scris: »New 
System of Chemical philosophy*, tom. I—II, 1808 
până 1810, şi «Meteorologica! essays and obser- 
vations«, 1793.

Daltonism, o altă numire pentru Anoiytropsia 
(v.'ac.), după chimistul engl. John Dalton, care 
primul a descris-o şi suferia însuşi de această 
anomalie.

Dama, doamnă, femeie măritată. La început 
se da acest titlu numai femeilor nobile în opos. 
cu cele burgheze.

Damă de onoare, doamnă ataşată la o curte. 
Instituţia D.-lor de ou. pe lângă regine, etc. 
datează de prin seci. XIII, când regina Franciei 
începe a ave ca însoţitoare dame nobile. Un 
edict regal din 1322 regulamentează sumele alo
cate serviciului reginei. In el se vorbesce de 61 
dame de- onoare. De atunci instituţia D.-lor do 
on. s’a organisat definitiv, lăţindu-se în toată 
Europa. Maria Teresia, imper. Austriei, în 1669 
avea ca doamne ale sale: o damă şef de consiliu, 
o damă de onoare, opt alte dame, din cari patru 
numite D. de onoare şi patru D. ale palatului; 
o «dame d’atour», cu o supleantă, şepte fete do 
onoare, ce serveau pe regină la masă, o guver
nantă şi o subguv. pentru fete, şi cameriere. 
Marile ducese, etc. aveau şi ele dame de com
panie. Acji numărul D.-lor de on. e mai restrins. 
Regina Rom. are o mare damă de onoare, o 
damă de on. şi domnişoare, precum şi marea 
maestră, etc.- [O. L.]

Dama, joc pe tableta de şac jucat de două 
pei'soane, fiecare avend 12 pietri (îii Francia şi 
15) aşezate pe pătratele de aceeaşi coloare din 
piimele 3 rânduri. Mişcarea pietrilor se face pas 
de pas înainte, pe pătrate de aceeaşi coloare; piati a 
contramlui se bate sărind preste ea pe pătratul 
proxim. Piatra, care a ajims mai ântâiu în rândul 
prim al contranilui, se numesce D. şi are pu
terea de a bate pietrile contrarului şi din de
părtare dacă le poate sări. Scopul jocului e a-i 
lua contrarului toate pietrile, ori a-1 închide încât 
să nu mai poată face nici o mişcare.

Dama se mai numesce şi un soiu de Cerb 
(v. ac.), apoi o antilopă dela Senegal şi în fine 
o seminţie de Negri Bantu (Damara) din Afi'ica 
sud-vestică.

Daman, v. Damao.
Damanhur, oraş în Egiptul inf. în apropiere de 

canalul Mahmudieh, (Delta Nilului), 23,353 loc. 
însemnat loc pentru comerciul de bumbac.

Daman Hyrax, un gen de mamifer represeutat 
prin câteva specii cari trăiesc în Africa şi Asia 
orientală, asemănându-se cu iepuraşii de casa. 
Trăiesc în societate pe munţi stâncoşi şi pe arlxui.

LD. V.J
Damao, (Daman), colonie portugheză la coa

stele vestice ale Estindiei, spre nord dela Bombay, 
383 Iun2, cu 56,084 loc. Oraşul D. e fortificat.

Damasc, capitala străveche a Siriei, situat pe 
şes framos la poalele Libanului, cu 150,000 loc., 
între cari 18,000 creştini, 248 moschee (marea
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moschee a Omeia4ilor). Li întregul orient sunt 
reniunite mărfurile de mătasă şi piele, apoi te- 
seturile într’aimte din D., în evul de mijloc erau 
vestite spadele de D. Numele şi-l are oraşul de 
pe timpul lui Avram; la 65 a. Chr. D. fu cu
cei it de Pompeiu, mai târziu făcea parte din im
periul bizantin; 635 fu ocupat de chaliful Omar 
şi prefăcut în resideuţă a chalifiJor până la 750. 
Cruciaţii au asediat adesea D., fără însă a-1 pute 
lua. 1401 oraşul fu am de cătră Mongoli (Timur), 
1516 fu cucerit de sultanul Selim I şi încor
porat Turciei. In Iulie 1860 s’au măcelărit în 
D. mulţi creştini.

Damasca, (engl. Damaslc), stofă, v. Damast.
Damascen, Damaschinare, v. Oţel.
Damascen, loan, sfânt părinte, numit D, după 

locul seu natal; mare aperător al cultului icoa
nelor; averea şi-a împăi’ţit-o săracilor; după o 
viaţă plină de activitate şi amărăciune f 780. 
Scrieri; «Dialectica®, un extras din logica lui Ari- 
stotel; »De ortodoxa fide«, reasumarea dogmelor 
bis. ort.; Ode şi himnuii, întocmite pentru fes
tivităţi in bis. ort., etc.

Damascen, episcop român, unul dintre cei mai 
înveţaţi şi activi bărbaţi ai timpidui seu. D. vorbia 
şi limba latină, elină şi bulgaro-slavonă; acestea 
cunoscinţe şi temeinica lui enidiţiune i-a pro
curat locul de dascăl la şcoala domnească din 
Bucuresci, în care calitate a îngiijit tipărirea 
Bibliei din 1688; 1703 D. fu numit episcop în 
Buzeu; 1709 episcop la Rînmicul-Vâlcea. 11726. 
D. a tradus şi tipărit; Antologiul sau Floarea 
cuvintelor, (1705); de asemenea; Octoichul mic, 
(1720); a mai tradus Triodul şiPenticostariul, cari 
au fost tipărite mai târziu. (Cf. Dr. I. G. Sbiera, 
Mişcări culturale şi literare, etc. Ceinăuţ, 1897.)

Damascius, filosof grec din şcoala alexandrină, 
n. la Damasc, în seci. VI. Studia în Alexandria 
şi Atena, unde dete apoi lecţiuni de filosofic. 
După decretul lui lustinian, în contra filosofici 
păgâne, se retrase cu ultimii adepţi ai lui Plotin 
la Chosroes, regele Persiei. Scrise; Comentarie 
asupra lui Platon, Biografia filosofilor. Probleme 
şi soluţiuni despre primele principii, publicate 
în Bibloteca grecă a lui Fabriciu, şi parte edi
tate de Kopp.

Damast, fcamohas, samalagea), stofă grea de 
mătasă, cu fondul de atlas, ţesută ar-tistic cu 
motive de flori, arabescuri sau alte figuri. Acest 
fel de mătasă s’a lucr*t mai ântâiir în oraşul 
Damasc, de imde îşi derivă numele. De present 
se fabrică aproape în toate ţerile Europei. D. 
de irr este o ţese tură îrrflorată cu desenele 
lircioase pe fondul mat, şi ocupă im loc impor
tant în industrie, fiind destinat pentru rufăria 
de masă. Se fabrică şi D. de lână sau de bumbac, 
care nu este altceva decât o ţesătură broşată.

Damasus, doi pontifici romani. D. I (366—384), 
la început avu de contra-papă pe Ursin, care a 
fost exilat de cătră împăratul Valentinian. D. a 
comlrătut cu succes arianismul în Iliric şi Milan 
şi şi-a dat consensul la convocarea sinodului 
ecirm. II (381) în Consantinopole pentra con- 
danmarea Macedonianilor. D. II (1047) a domnit 
puţin avend de contra-papă pe Benedict IX.

Dâmb, un deal mai mic şi rotimd de formă 
conică, care poartă în Hruba rom. diferite nu
miri, deosebite după mărimea şi conformaţiunea 
lui; movilă, măgui-a, muncel, colme, mnc, grind

şi în fino şi grădişte, im deal mai lungăreţ, pe 
când celelalte sirnt mai mult toate conice ori 
rotunde.

Dâmb, rîirleţ în Rom., j. Prahova, isvoresce 
în partea de nord a corn. Băicoiir, curge pe la 
Ploiesci şi la corn. Rrfovirl se varsă în Teleajen.

Dambla, apoplexie (v. ac.).
Dâmbovicioara, rîuleţ în Rom., j. Muscel, is

voresce la hotar, în apropiere de Piatra lui 
Craiu şi se varsă îrr Dâmboviţă pe partea stângă. 
Pe acest rîu la hotarul despre Trs. se află peş
tera cu acelaşi nume, mult visitată în tiurpirl 
verii. In ea se găsesc stalactite în forma stnr- 
gurelui şi alte forme adrrrirabile de o albeaţă 
exemplară; peştera aceasta se mai nirmesce şi 
Grota D -ei.

Dâmboviţă, rîu în Rom., isvoresce din mun
tele Oticu, j. Muscel, curge în direcţie sud-est., 
udând partea resăiiteană a j.-lui Muscel; la 
corn. Gemenea întră în j. D., străbate acest 
judeţ, apoi pe la corn. Brezoaia întră în j. Ilfov, 
trece prin Bucuresci şi se varsă în rîul Argeş 
la corn. Budesci. Lungimea cursului acestui rîu 
e de 250 km.; cursul său în j. Muscel este 
foarte repede; albia rîului în tot parcursul său 
prin acel judeţ conţine pietri şi bolovani mari, 
pe la corn. Gemenea începe pietiişul şi mai la 
vale năsipul. Valea rîului D. dela origină şi până 
la Rucăr este strimtă şi prăpăstioasă; dela Rucăr 
până la căt. Stoienesci, coastele văii sunt foarte 
înalte şi inaccesibile (afară de câteva excep- 
ţiuni); dela Cetăţeni coastele vău se depărtează, 
pierd reHeful şi mărginesc un şes, a cărui lăr
gime cresce progresiv până se confundă cu câmpia 
despre Tîrgovişte. D. piimesce în sine mai multe 
rîuleţe, ca; Dâmbovicioara, Ghimbavul, Valea- 
Largă, Rîuşorul, Valea-Pravăţului, Valea-Tisei, 
Valea-Teodorescilor, Riul-Alb, Ilfovu, care dela 
corn. Bolovanii îşi ia numele de Colintina, Ilfo- 
văţul sau Pusnicul, ş. a. Preste riul D. sunt 
7 mari poduri stătătoare, între cari 2 de fier 
şi anume pentru calea ferată Tîrgovişte-Titu şi 
pentru calea ferată Bucuresci-Verciorova.

Dâmboviţă, judeţ în Rom., numit astfel după 
rîul D., ce ciu'ge aproape prin centrul lui; su
prafaţa acestui judeţ este de 3451 km*, şi nu- 
meră 179,143 loc. Rom. Mai'ca j.-lui este o că
prioară; el este situat în partea muntoasă a Rom., 
mărginindu-se la est cu j. Prahova, la vest cu 
j. Muscel, la nord cu Trs., la sud-vest cu j. Argeş, 
la sud cu j. Vlaşca şi la sud-est cu j. Ilfov. Acest 
judeţ este în cea mai mare parte muntos şi de- 
luros; la nord e mărginit de o parte de culmea 
munţilor Bârsei, dela muntele Sânt-Ilie până la 
muntele Omu; în această culme e muntele Strunga 
şi trecătoarea cu acelaşi nimie; din culmea mun
ţilor Bârsei se lasă spre sud prin j. D. urmă
toarele culmi secundare şi anume; Culmea Bu- 
cegilor, care plecând din muntele Omu printre 
rîmile Ialomiţa şi Prahova formează hotanil 
între j. Prahova şi D.; ea presintă mai multe 
piscuri înalte, ca; Vîriul cu dor. Furnica, Ca- 
raimanul. Piatra arsă, Omu, Nucetul, Păduchiosul, 
Surlele, Dichiu, Doamnele, ş. a., şi se continuă 
prin j. D. prin mai multe dealuri. Culmea Strunga, 
ce se lasă din muntele cu acest nume. Culmea 
Leaotei, ce se lasă din muntele Sânt-llie printre 
Ialomiţa şi Dâmboviţă, presentând vîrful Leaota; 
ea se ramifică spre est în culmea Măgurei şi
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culmea Prisaca. Aceste culmi formează regiunea 
muntoasă a j.-lui, eai'e se întinde spre sud până 
la o linie, ce s’ar trage din dreptul corn. Ge- 
nienea spre est prin corn. Moroeni. Dela această 
linie se începe regiunea dealurilor, care cuprinde 
mai tot reshil j.-lui, afară de colţul seu de sud- 
vest şi de partea sa de sud-est, care este şes. 
J.-ul D. e.ste udat de o mulţime de rîuri, precum; 
I). cu afluenţii sei. Ialomiţa şi Argeşul cu afluenţii 
lor. Clima j.-lui este vaiiată, dar sănătoasă. In 
privinţa administrativă j.-iil I). se împarte în; 
plaiul lalomiţa-D. cu residenţa în corn. Şerbănesci- 
Podurile şi în plăşile: Dealu-D. cu resid. în Dra- 
gomiresci; Cobia cu resid. înGăesci; Bolintinu 
cu resid. în Titu şi Ialomiţa cu resid. în Bil- 
ciuresci. Iu tot j -ul siint Ut) corn. rur. şi 8 corn. 
lu’b. Capitala j.-lui este Tîrgoviştea; localităţi 
mai însemnate, afară de capitala j.-lui, siint tîr- 
gurile: Găesci şi Titu. In ordinea eclesiastică j. 
D. face parte din eparchiasf. mitropolii a Uugro- 
Vlacliiei; numerul bisericilor ort. este de 240 
prin diferite corn. şi căt., apoi 24 biserici mai 
siint în Tirgovişte; mănăstiri sunt în tot j.-ul 12, 
şi anume; Dealu, Viforîta, Gargota, Nucetu, Fusea, 
Bunea, Butoiu, Cobia, Petroaia. Bâldana, Găisenii 
şi Peştera sau Obârşia. In fruntea administraţiei 
bis. judeţene se află un protopop cu resid. în 
Tîrgovişte. Instrucţia publ. se face într’un gim- 
nasiu clasic şi 120 şcoale primare. In privinţa 
militară j.-ul D. face parte din corpul II de 
armată; în ordinea judiţiară j.-ul numeră un 
tribunal şi 5 judecătorii de ocol şi este de re
sortul curţii apelative din Bucuresci; în privinţa 
politică dă 4 senatori şi 4 deputaţi. Producte. 
J.-ul D. în partea sa muntoasă este bogat în 
păduri şi păşuui, iar în partea sa deluroasă sunt 
feuaţe şi livecji întinse cu prani, cari dau ţuică 
multă; vinuri de bună calitate se produc în dea
lurile : Doicesci, Aninoasa, Viforita, Răsvadu, Buc- 
şanii, ş. a.; partea meridională a j.-lui produce 
tot felul de cereale, dar mai cu samă pommb, 
grâu, orz, secară şi meiii. Păşunile sale întinse 
hrănesc numeroase turme de oi, vite comute, 
porci, şi mai ales multe capre. Asemenea este 
bogat acest judeţ în minerale, astfel; sare se gă- 
sesce la comunele Ocuiţa, lBe.sdeadu, Brănesci 
şi Glodeni; pucioasă la comunele Şerbanesci- 
Poduiile, Besdeadu, Glodeni, Pietroşiţa, Vîrfurile 
şi Vişinesci; puţuri de păcură la Glodeni, Co- 
libaşi, Vâlcana, Ocniţa şi Vişinesci; cărbuni de 
păment la Sotânga, Glodeni şi Moroeni, ş. a. In
dustria ancă face oarecari progrese în j. D.; 
afară de mica industrie de casă, se află în 
judeţ o mare fabrica de praf de puşcă în căt. 
Loculeţe la nord de Tîrgovişte; 1 fabrică de 
frânghii, 8 fabrici de făină şi griş, 5 fabrici de 
spirt, vr’o 12 mori cu aburi, mai multe ferestrae 
de tăiat scânduri, fabrici de oale, de coşuri de 
răchită, mulţime de velniţe de fabricat ţuică şi 
mai multe fabrici de gaz. Costume naţionale fru
moase se fac la Rîu-Alb, Pietrari, Pietroşiţa, ş. a 
Comerciul ancă este destul de viu în judeţ; ca 
centre de desfacere sunt 3 tîi-gmi sau oraşe: 
Tîrgoviştea, Găescii şi Potlogii-Urbani; pentru pro
ducte mai este gara Titu, unde este mare schelă 
de desfacerea cerealelor; bâlciuri se mai fac 
afară de aceste în multe alte corn. rur. Căile 
de comunicaţie în acest judeţ siint; calea ferată 
Bucuresci-Pitesci-Verciorova cu gările: Gher-

ganii, Titu şi Găesci; calea ferată Titu-Tîrgovişte, 
prelungită până la Loculeţe, cu gările: Nucetu, 
Văcăresc!, Tîrgovişte şi Loculeţe; şoseaua na
ţională Bucuresci-Pitesci; şoseaua naţională Bu- 
curesci-Tîrgovişte şi de aici la Sinaia, şi apoi multe 
şosele judeţene şi vicinale. (Cf. D. P. Condură- 
ţeanu, Dicţ. geogr. al j.-lui D., Bucuresci, 1890.)

[nt]
„Dâmboviţa“, foaie politică şi literară, înte

meiată de D. Bolintineanu şi apărută în Bucu
resci 1858—60; cu sfîrşitul anului II, 1860 luna 
lui Oct., ^iarul D. ia titlul »Indepetidinţa* şi 
apare cu acest titlu până în Febr. 1861, când 
este confiscată şi suprimată de ministeriul de 
interne şi în locul ei apare > Uniunea română*, 
jurnal politic, comercial şi literar, până la 8 Apr 
1861; la 13 Apr. aceluiaşi an foaia îşi ia iarăşi 
titlul »Independinţa«, continuând cu anii D-.ei 
»Independinţa«în 1862 îşi schimbă titlul în *Inde 
pendinţa română*, sub care apare până la 24 Nov 
1863. (Cf. Al. Pop, Bibliografia publicaţiunilor 
periodice românesc!. Bucuresci, 1888.)

Dame, Frederic, publicist, n. 1849 la Tonnerre 
(Francia). După terminarea facultăţii de drept 
în Paris, colaborează la fiarele Gaulois, La cloclie, 
Le corsaire, până la 1872, când vine în România 
ca redactor la Journal de Bucarest. 1873 fun
dează cu C. Polysu la Roumanie şi l’Europe 
orientale; 1877 colaborează la Românul; 1883 
prim redactor al gazetei L’independance rouraaine 
până la 1887, când fundează la Liberte roumaine. 
Tot D. este şi fundatorul revistei Cimpoiul, care 
apăru 1880—1882. Dela 1890 părăsesce (jiaristica, 
devine profesor de limba şi literatura frc. la liceul 
Lazăr, apoi ocupă pe rând în ministeriul cul
telor şi instrucţiunii publice posturile de şef al 
biurouiui statistic, subdtiector al înveţămentului 
primar, inspector şcolar până la 1895. Publicaţiile 
lui sunt nameroase şi diferite; Annuaire de la 
Roumanie, 1873, prima publicaţie în acest gen; 
Studiu comparativ între limba românească şi pro- 
venţală, în Buciumul român pe 1876; Les Rou- 
mains du Sud (Macedoine, Thessalie, Epire, Thrace, 
Albanie), 1877 în colaborai’e cuNic. Densuşianii; 
Essai d’histoire politique: L’etat roumain et la 
paix de l’Orient, Neutralisation de la Roumanie, 
1877. A tradus după Alexandri Le chant du Latin 
(Cântecul gintei latine) şi după Haşdeu Histoire 
de la tolerance şi Histoire critique. Pentru teatru: 
Le reve de Dochia poeme dramatique 1877, trad. 
în ver.suri de D. C. Ollănescu şi Th. Şerbănescu 
1894; Hatmanul Drăgan, în colaborare cu I. Malla, 
şi Oştenii noştri, în colaborare cu D. C. Ollănescu; 
de asemenea un roman: Crima din strada Polonă, 
precum şi Une oeuvre morte et une oeuvnţ de 
mort 1878. Afară de acestea, deosebite lucrări de 
statistică: Statistica înveţămentului secundar din 
Româniape anii şcolan 1^9—1892; 1896—1897; 
Idei pentru înveţămentul privat, 1891 —1892; 
Anuai'ul ministeriului de culte şi instrucţiune 
publică, 1893; Recensementul copiilor în vîrstă 
de şcoală în comunele rurale, 1895, şi în sfîrşit 
cărţi didactice: Gramatica franceză, 1877; Curs 
do limba franceză în 7 volumaşe, pentru cursul 
inferior 1895—1896; Limba franceză în şcoalele 
secundare, 1896. Lucrarea sa principală este Nou- 
veau Dictionnaire roumain-franşais, 4 voi., 1894 
până 1896. Asupra numeroaselor erori, de can 
nu putea fi scutită o lucrare aşa de întinsă, cf.
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Gheorglie Gheorghiu, Dicţionarul dlui Dame, 
studiu critic. Iaşi, 1897.

Dame, pacea Damelor, pacea încheiată la 
Cambrai (v. ac.) în 1529 între Francisc I, regele 
Franciei şi Carol Quintul; numită astfel, căci 
a fost încheiată prin Margareta, guvernatoarea 
Ţerilor de jos, mătuşa lui Carol, şi prin Luisa de 
Savoia, mama lui Francisc.

Damian, mitropolitul Moldovei. Murind mitro
politul Macarie înti’e 1429—32, şi trebuind să 
i-se dea un succesor, se ivi din nou conflictul 
obicinuit între domnitor şi patriarch, ori de câte 
ori fusese până acum vorbă de a se da ţerii un cap 
bisericesc. Alexandru cel Bun numi pe Grigorie 
Ţamblac, un bărbat cu merit, fost mitropolit al 
Kievului, iar patriarchul pe călugărul D. La în
ceput Ţamblac se menţinu pe scaun, căci găsim 
chiar o scrisoare a papii Eugeniu IV cătră «Gri
gorie mitropolitul Moldovlachiei«, în care îi aduce 
aminte de făgăduielile lui relative la unirea bi
sericilor, ce le făcuse cu ocasiunea soborului din 
Constanţa în 1418, fiind ancă archiepiscop de 
Kiev, Dar mai târziu aflăm pe D. în Moldova, pe 
semne în urma încurcăturilor politice din ţeară, 
iar pe Ţamblac întitulându-se numai »presviter«. 
Pe la 1437 D. călători cu împăratul bizantin şi 
cu patriarchul la Florenţa, şi atunci rivalul seu 
se folosi de ocasiunea absenţei sale, şi nepu- 
teiidii-şi obţine recunoascerea din Constantino- 
pole, se duse la Ohrida, supuse biserica Mol
dovei scaunului aceluia mitropolitan şi se întoarse 
în ţeară cu popi şi căiţi »serbesci«. Intr’aceea D. 
subscrisese actele soborului din Florenţa, nu fără 
o intervenţie energică din partea patriarchului. 
Intorcendu-se însă în ţeară, fu primit foarte 
rău şi relegat într’o mănăstire; dar mai târijiu îl 
aflăm la Constantinopole ca un pariisan al unirii, 
până când aderă şi dînsul la sinodul antiunionist 
diu 1450. El nu abdicase nici odată dela dem
nitatea de mitropolit al Moldovei, care titlu i-se 
cuvenea de drept şi do fapt, căci rivalul seu nu 
şi-l însuşi nici măcar după recunoascerea su
premaţiei din Ohrida, ci se mulţămî de a se 
chiema, ceea ce şi era, «egumen al mănăstirii 
Pantocrator (Neamţu)«. Lui D. urmă Teoctist I, 
pc la 1452. (Melchisedec, Gr. Ţamblac, în Analele 
Acad. Române, 1884, seria II, secţia II, voi. VI; 
Şiucai, Cronica ad an. 1435; M. Cogălniceanu, 
Hist. de la Valachie. ^erlin, 1854, pag. 111.)

Damian, martir, v. C^osma şi D.
Damian, Vasile, la început scriitor la marele 

logofăt Tudosiu Duhău; pe timpul domniei lui 
Coust. Cantemir (1G88) logofăt al treilea; în
demnat de Dubău a început a scrie Anuarul 
Moldovei dela Dragoş Vodă încoace, prescriind mai 
âiitâiu Anuarul lui G. Urechie de pe copia făcută 
de Simion Dascălul, apoi cele scrise de Miron 
Costin. D. s’a încercat şi în verificare. (Cf. Dr. 
I. G. Sbiera, Mişcăii culturale şi literare, etc. 
Cernăuţ, 1897.)

Damiani, Petru, n. 1007 în Raveuna, 1058 
cardinal şi episcop de Ostia, Ţ 1072 înFaenza; 
a pregătit sistemul hierarchic al lui Grigorie VIL 
Biografia de Vogel (1856), Neukirch (1875).

Dămienesci, tîrguşor în Rom., j. Roman, cu 
766 loc. (Dicţ. geogr. 1891), dintre cari 45 fa
milii sunt Ovrei. Aici este resid. plăşii Fundu, 
a unei judecătorii de ocol, şi a unui oficiu postai 
rural. D. este al treilea centra comercial din judeţ.

Enciclopedia română. Voi. U.

Damiette, (arab. Dimyât), cândva oraş comer
cial şi industrial foarte însemnat în Egiptul 
inf., situat la dreapta braţului estic al Nilului, 
11 km. departe de vărsarea acestuia în Medite- 
rană, legat prin linie ferată cu Cairo, 34,044 loc. 
(1882). D. fu cuce'rit la 1249 de Ludovic IX, 
1251 nimicit şi zidit de nou mai spre sud. 1 Nov. 
1799 luat în posesiune de Francezi prin în
vingerea lui Kleber asupra Turcilor, recucerit 
însă de Englezi sub Sidney Smith şi redat Turcilor.

Damirou, Jean Philibert, filosof eclectic fi’anc., 
şi prof. de'filosofic, Ţ la 1862. A scris fără o 
formă hterară; Curs de filosofic. Memorii pentru 
istoria filosofici în seci. XVIII, încercare despre 
istoria filosofici în Francia în seci. XIX, şi Su- 
veniri de doueŢeci de ani de învăţământ la 
facultatea de litere.

Damjanich, loan, general magh., n. 1804 în 
Stasa, din părinţi Şerbi. 1848 s’a ataşat partidului 
revoluţionar magh.; a luptat contra Şerbilor în 
Banat şi Bacica; la învingerile -dela Szolnok, 
Vâcz şi Komom are parte însemnată. 1849 a 
predat Aradul Ruşilor. A fost spânzurat de Au
striac! în 6 Oct. 1849 în Arad.

Damma, piscul pârtiei estice a Alpilor de Berna, 
3633 m.

Dammara Lamb. sau Agathia Salisb., gen de 
plante din fam. Coniferelor, trib. Araucarieae, 
caracterisat prin con subglobos, antere 5 — pluri- 
loculide şi seminţe lat aiipate. Cuprinde vr’o 10 
spoch respândite în archipelagul malaic. Australia 
estică şi Polinesia. Reşina de D. alba Rumph. 
şi D. australia Lamb. ne dă un lac transparent, 
incolor sau ceva gălbui, de calitate superioară. 
Ambele se cultivă la noi ca plante ornamentale 
de florărie. [A. Pr.]

Damnatio, (lat.) condamnare (v. ac.) D. me- 
moriae, pe timpul împăraţilor romani condam
narea unui reposat, mai ales pentralesă majestate. 
Damnatur, formiila censorilor de căiŢi = nu se 
admite la tipar. (Contr. Imprimatul’.)

Damnum, (lat.) daună, pagubă, prejudiţiu (v. ac.) 
D. emergens, daimă positivă, adecă pagubă prin 
care se reduce averea existentă a celui păgubit, 
în opos. cu lucrum cessans, prin care se pierde 
un câştig viitor.

Damocle, om de curte la Dionysios cel bătrân 
din Syrakus. Lăudând prea mult norocul stăpâ
nului său, acesta l-a pus la masă plină de mân
cări şi beuturi, dar deasupra, pe un fii’ de păr 
de cal, a acăţat o spadă ascuţită. D. pentra spadă 
neavend linişte la masă, s’a rugat ca să-l scape 
de aşa noroc. Acea spadă se (jice: «Spada lui 
Damocle». [Atm.]

Damoiseau, (franc.) în evul mediu în Francia 
servitor, care însoţia pe boieri în călătorii şi la 
vânătoare; aeji: coconaş, crăişor, ţafandache.

Damoiselle sau Demoiselle, (franc) în evul 
mediu fată de boier; în deosebi se da acest titlu 
acelei princese nemăritate, care era mai dea- 
proape înrudită cu regele Franciei.

Damon şi Phintias, doi Pithagorei din Syrakus, 
remuniţi pentra sincera lor amiciţie. P. acusat, 
că a voit să omoare pe tiranul Dionysos cel tinăr, 
a fost judecat la moarte. P., ca să-şi aducă în 
ordine afacerile sale, a cerut amânare, iar I). 
a remas chezaş pentra amicul său. P. s’a re
întors la timp şi Dionysos, pUn de admiraţiunc, 
îi dărui viaţa. [Atm.]
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Dampier, (pron. dempir), William, navigator 
englez, n. 1652 în East Coker, descoperi într’o 
expediţie spre Noua Olandă (1699—1701) archi- 
pelagul Nouei Britanii (Archipelagul Bismarck). 
După el s’a numit calea lui D. (între Noua Bri- 
tanie şi Noua Guinie) şi insula lui D. (pe partea 
nord-estică a Nouei Guinee). D. a mai făcut re- 
peţite expediţii la 1705 şi 1708—1711; f 1715 
in Londra.

Dampierre, Henri Duval, Conte, general au
striac, n. 1580 în Metz; a luat parte la luptele 
cu Turcii, Gabr. Bethlen şi Veneţianii; 1618 a 
condus un corp de armată împotriva rescula- 
ţilor din Boemia. Mai cunoscută e fapta sa, că 
prin regimentul seu de Curassieri a eliberat pe 
imp. Ferdinand II (v. ac.) strîmtorat în Hof- 
burg de staturile protestante, f 1620 la asaltul 
asupra castelului dela Pojon.

Dămuc, (magy. Gyergyo-Domuk), rîuleţ, afluent 
din dreapta al Bicazului (v. ac.).

Dan, 1) rîu în Ajnerica nord., v. Roanoke; 2) 
oraş în nordul Palestinei (numele vechei Lais, 
astă(ji Teii el kadij, colonie aDaniţilor; 8) fiul 
lui lacob dela servitoarea Bilha. Seminţia lui la 
ocuparea Canaanului numera 62,700 luptători; 
după exil dispare din istorie.

Dan, 1) Han I, 1385—1386, fiul cel mai mare 
al lui Radu II, ocupă tronul Munteniei la moartea 
tatălui seu; este însă ucis în scurt timp de 
boieri, după înteţirea fi’atelui seu Mircea cel 
Mare, care ajunge la tron în 1386. 2) Dan II, 
1420—1425 şi 1427—1430. In periodul ântaiu 
al domniei. Turcii, cari îi ajutară să ajungă 
domnitor, au prădat Muntenia şi Braşovul. In 
1425 D. este scos din scaun şi înlocuit cu 
fratele seu Radu III. In periodul al doilea de 
domnie se scoală în contra lui D. Ylad II 
Dracul, al doilea fiu al lui Mircea, care cu ajutor 
bizantin isbutesce a-1 resturna şi ucide, bătând 
şi pe Radu III fratele lui D. 3) Dan III 1439 
până 1442, domnesce numai 3 ani, fiind resturnat 
de Turci şi înlocuit iarăşi cu Vlad-Dracul.

Dan^ Dimitrie, sciiitor român, n. 8/20 Oct. 
1856 in Suceava; a studiat teologia la univ. din 
Cemăuţ. Fost paroch în Mahala, apoi în Jujîneţ, 
Lujeni şi Straja, distins 1897 cu demnitatea 
de exarch cu brâu roşu. Dela 1877 activ pe te
renul literar, publicând în 1. românească, nem
ţească şi rutenească felurite aiiicole din litera
tura poporală, din cea istorică naţională şi din cea 
religioasă morală, în revistele din monarchie; 
multe din ele au apărut şi separat, ca: Lipo
venii din Bucovina; Ţiganii din Buc.; Armenii 
orientali din Buc.; Comuna Straja şi locuitorii 
ei; Imperatul Francisc losif I; manuscriptul 
Mântuirea pecătoşilor, etc. [Dr. I. G. Sbiera.]

Dana, James Dwight, naturalist şi geolog ame
rican, n. 12 Febr. 1813 la Utica (New-Tork). A 
luat parte la expediţia lui 'Wilkes în Oceanul 
Pacific; întorcendu-se la "Washington a publicat 
rapoarte asupra zoophitelor, asupra geologiei şi 
asupra crustaceelor Pacificului (1846—1849 şi 
1852). Lucrările lui mai importante sunt: System 
of mineralogy, (1837); Text-book of geology, (Lon- 
dres, 1864), etc. In 1855 a fost numit profesor 
de istoria naturală la Tale-College în New-Haven. 
t 1895.

Danae, după mitol. grec. fata lui Akriseos, că
ruia or’acolul i-a spus, că fiul fetei sale îl va

omori. Akriseos atunci închide fata într’un turn, 
dar Zeus, în formă de ploaie, o cercetează şi ea 
nasce pe Perseus. Tata, de necaz pe fată şi nepot, îi 
pime într’o ladă şi îi arnncă în mare; lada ajunge 
la Seriphos, unde luntraşul Diktys îi scapă şi 
apoi fratele seu Polydektes ia de soţie pe D. 
D. e personificaţiunea pămentului (în timp de 
secetă), pe care ploaia cerului îl face prodirctiv.

[Atm.]
Danaide, fetele lui Danaos, regele din Argos 

în Pelopones, fratele lui Aegyptos. După mitol. 
grec. Danaos a avut 50 fete, el a înveţat pe 
locuitorii din ţeara săracă în apă, ca să facă fân
tâni, şi a trimis fetele ca să caute isvoare. Po- 
seidon, (jeul apelor, a îmbrăţişat pe fata Amy- 
mone şi de dragul ei a dispus, ca în teritoml 
dela Lerna să iasă lur isvor, în care să nu so 
mai sece apa. D. sunt personificaţiunQe isvoa- 
relor. Aegyptos a avut 50 fii (personificaţiunea 
pâraielor, rîiuilor) şi i-a trimis la Argos ca să 
se căsătorească cu cele 50 fete. D. în chilia de 
mireasă au omorît pe toţi mirii (înţelesul e, că 
în Argos vai'a păraiele seacă), numai Hyper- 
mnestra a cr-uţat pe Lynkeos, mirele ei, dar acesta 
s’a resbunat asirpra mireselor şi le-a omorît pe 
toate. In lumea de jos D. au fost judecate, ca 
neîncetat să verse apă într’im vas cu fundul 
găiuit, (adecă prin găurile dealului neîncetat să 
isvorească). [Atm.]

Danaii, numele vechiu al locuitorilor din Argos 
(după Danaos). Homer a extins această rrumire 
asupra Elinilor în general. Dar danaic, dar sus
pect şi periculos; după calul de lemn, ce l-au 
lăsat Grecii înaintea Troiei la retragerea lor si
mulată.

Danakil, popor care locuiesce pe litoralul abe- 
sinian până la Massaua, dela calea Bab el Mandeb 
spre nord, stând sub protectorat italian; de religia 
mohamedană. Important e sultanatul Aussa.

Danakioi, comună rur. în Rom., v. Carol I.
Danaos, v. Danaide.
Danburita, mineral, silicoborat de calciu, rombic. 

Se găsesce la Danbury (Connecticut), Scopi (Hel- 
veţia), etc.

Dandolo, una din cele mai ilustre familii ve- 
neţiane. Mai însemnaţi: 1) D., Enrico, n. 1108, 
din 1192 doge, cuceri 1203, cu ajutorul crucia
ţilor, Constantinopolea, unde înfiinţa, după asa
sinarea împe râtului Alexios, »imperiul latin* sub 
Balduin (v. ac.) ■]■ 1205 în Constantinopole. 2) D., 
Francesco, doge 1329—39, a învins puternica 
famihe della ScaUa. 3) D., Andrea, doge 1343 
până 1354, a restabilit puterea Veneţiei pe Mai'ea 
Neagră şi a scris o istorie a Veneţiei »Annales« 
până 1280. 4) D., Girolamo, ultimul D., directoi' 
al marei archive dei Frari. t 1866.

Dandy, (engl.pron. dendi), crăişor, tiner, fercheş; 
om din lumea elegantă, care se poartă şi îmbracă 
după moda ultimă.

Danebrog, ordinul, decoraţiune daneză, care 
se (jice a fi fost instituită de regele Valdemar II 
la 1219, însă care nu se vede a fi fost conferită 
înainte de 1671. Cristian VI numi 19 cavaleri 
ai acestui ordin pentru prima oară. Până la 1808 
nu se primiau ca membri decât nobihi. Cuprinde 
4 clase: mari comandori (3); mare cruce; co
mandori; cavaleri. Insigniile sunt: panghcă albă 
cu vărgi pe margine roşii; membrii sunt (jişi 
uneori: cavaleri albi. Decoraţiune de valoare.
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Nimiele vine dela »Danabr6k«, numele steagului 
sacru regesc al lui Valdemar II; roşu cu o cruce 
albă, cai'e a şi remas steagul naţional danez.

[0. L.]
Danemarca, unul din cele trei regate scandi

navice în nordul Europei; se compune din ţeara 
principală D., cuprincjend peninsula Jiitlanda, 
îutre Marea Nordică şi Baltică, şi mai multe 
insule învecinate (Seeland, Fiinen, Moen, EaJster, 
Laaland, Bornholm, etc.), avend o suprafaţă de 
88,340 km11, cu 2.172,880 loc. (1890), şi din ţeiile 
secundare: Fărder (1333 km®, cu 12,954 loc.), 
Islanda (104,785 km*, cu 09,224 loc.), Gron- 
landa (88,100 kin®. cu 10,221 loc.), Ste-Croix 
(Vestindia, 359 km*, cu 33,763 loc.)

Suprafaţa ţerei mătre e în preponderanţă 
şes, cea mai mare ridicătură e Eiershavnehoj 
lângă Skanderborg, de 172 m. Ţermurii siint bo
gaţi în sinuri ânguste sau fjorduri şi lacuri Uto- 
rale. Riurile D.-ei siint numoroase, dar mici, 
lacuri deasemenea sunt multe. Clima e moderată 
şi sănătoasă; temperatura medie anuală e de 
0-5°—b'b0 C., cantitatea de ploaie 58—66 cm. 
Poporaţiunea e,de origine germanică, şi e aproape 
întreagă (99'20/o) de confesiunea luterană, avend 
7 episcopi. Cultura o promovează o universitate 
în Copenhaga (v. ac.), politecbnic, academie de 
arte, şcoală militară superioară, 10 gimnasii, 17 
şcoale reale, 5 seminarii şi 3200 şcoale poporale. 
Productele agriculturii sunt: grâu, secară, orz, 
oves; pe întinsele păşuni se ţin cai, vite cornute, 
oi, porci; laciuiie şi mările împrej muitoare dau mult 
pesce. Industria a luat avent, cu deosebire însă 
e representată în capitală; pruducte industriale 
sunt: maşini,poi’ţelan, hârtie, zahăr, tabac, luntri, 
năi, etc. Comerciul e viu; se impoiiează bucate, 
obiecte de metal, ţeseturi, cărbuni de piatră; se 
exportează unt, slănină, vite; în 1895 valoarea 
im portului a fost 364, a exportului 268 mii. coroane. 
Flota comerciului are 3591 năi, intre cari 389 
nai de ocean. In porturile D.-ei au intrat 28,414 
năi de mare cu 2.040,535 tone, au ieşit 28,998 
năi cu 584,469 tone (1890). Bănci sunt în D. 
34, între cari banca naţională a D.-ei în Copen
haga, cu un capital de 27 mii. coroane. Căile 
ferate au lungime de 2009 km., liniile telegrafice 
12,670 km.

Constituţia. Legea dela 5 Iunie 1849, revidată 
în 28 luhe 1866, declam D. regat constituţional. 
Kegele actual e Christian IX. Legislativa e ca
mera (Landsthing şi Eolkething). Budgetul pro 
1896/7 provede la venituri şi la cheltuieli suma 
de 67'4 mii. coroane Fondul de reservă 17 mU., 
datoria 208 mii. coroane. Armata regulată nu- 
meiă preste 41,000 oameni, miliţiile preste 16,000. 
ilotila de resboiu are 60 năi cu 407 tunuri. 
Arsenal şi port de resboiu în capitală. Colorile 
ţerii sunt: roşu şi alb. In privinţă administrativă 
1). e îrnpăi’ţită în 18 cercuri (Amt). Capitala: 
Copenhaga; alte oraşe: Helsingol, Aaarhus, Aal- 
borg, Thisted, etc.

Istoria. Danezii au format primadată rm stat 
rmitar sub Gorm cel Betrân (■{• 936); fiul acestuia, 
Harald, jură vasalitate regelui german Otto I şi 
se boteza (965). Knut cel Mare (•]■ 1035) cuceri 
Angha şi Norvegia, urmaşii acestuia cuceriră 
romorania, Holstein, Esthland şi Svedia. Uniunea 
ealmarică (1397) avea de scop susţinerea uniunii 
celor 3 regate (D., Svedia şi Norvegia), dar aceasta

nu ţinu mult. Ruperea Svediei de căti'ă D., apoi 
lupte interne între nobihme şi preoţime, nume
roase resboaie au slăbit puterea ţerii şi a regelui. 
La 1660 dieta investi pe regele cu deplină suve
ranitate şi putere nemărginită; urmarea fu li
nişte în ţeară şi sub influenţa representanţilor 
aşanumitului «despotism luminat* (Bernstorff, 
Struensee) se reduseră privilegiile nobilimii, se 
eliberai'ă ţeranii, agricultura, industna şi co
merciul progresară. In pacea de Eiel (14 Ian. 
1814) D. pierdu Norvegia şi se ataşă confede- 
raţiunii germane. Când însă noua constituţiune 
dela 1849, revidată mai târziu, fu introdusă şi 
în Schleswig-Holstein, staturile Holsteinului ce- 
rură intervenţia confederaţiei germane. Urmarea 
fu resboiu cu Prusia şi Austria, după care în 
pacea de Viena (30 Oct. 1864) D. abijise de 
Schleswig-Holstein.

Daneş, fmagh. Dânos, germ. Dunesdoif), co- 
mrmă mare în Trans., cottul Teniava mai’e, cu 
1467 loc. (1890) Ronr. şi Germ.; staţiune de cale 
fer., viu comerciu cu lemne şi vin.

Danezi, locuitorii Danemarcei.
Limba daneză se vorbesce în Danemarca şi 

în păi'ţile mărginaşe ale Schleswigului, puţin di
ferenţiată în NoiTegia, şi formează, împreună 
cu cea suedeză şi cea islandeză, ramura nordică 
a trunchiului german. Formată sub înrîurtnţa 
dialectelor germ. vecine din sud şi vest (celui 
anglo-saxon), o înţeleg nu numai Svedezii ci şi 
Germanii din jos învecinaţi. Gramatici de Mobius 
(1871), dicţionare de Helms, ş. a.

Literatura daneză. Din seclul XVI au remas 
— afară de cronici — nisce cântece biser. şi 
poesii didactice fără valoare artistică; până după 
1800 au trăit mulţi poeţi înveţaţi, ca Opitz (v. ac.) 
cu merite numai pentru limbă; apoi L. Holberg 
(v. ac.), întemeietorul literaturii naţionale, care a 
scris satire cu spirit în formă epică, hiică şi mai ales 
dramatică, f 1754; Ewald, poet liric şi dramatic, 
f 1781; Wessel, f 1783 şi Andr. Heiberg, f 1841, 
autori de comedii, etc; Curentul naţionalist l-au 
adâncit Baggesen şi Ohletischlăger (v. ac.) care, 
ca romanticii germ., s’a adăpat din isvoarelepoesiei 
vechi păgânesci, pe care voia să o redeştepte. Ase- 
semenea Ingemann, f 1862, Lud. Heiberg, f 1860, 
care a întrodus vodevilul, Carsten Hauch, cu
noscut prin romanele sale, t 1872, ş. a.; pe când 
liricul Grundtvig s’a nisuit să contopească pă- 
gânismul nordic cu ortodoxismul luteran (»Nor- 
nele«), f 1872. In dramă s’au mai distins: Ch. 
Bredahl, f 1860, H. Hertz, a cărui piesă ro
mantică »Fata regelui Rene* s’a tradus în multe 
limbi; K. JPloug, Chr. Hostrup, ş. a.; în novelă 
St. Blicher, f 1848, d-na Ghyllembourg, f 1856, 
Bergsde, ş. a.; în lirică: L. Bodtcher, f 1874, 
Paludan-Muller (Adamhomo), f 1875, Kadlund, 
Drachmann, (v. ac.); în roman Andersen (v. ac.) 
şi un talent nou: Erna Juel-Hausen. Ca înve
ţaţi sunt de amintit, şi anume ca istorici nordici; 
P. Suhm, t 1798, Schbning, t 1780, Werlauff, 
*)• 1871, Allen, f 1872, Worsaae, în ist. gene
rală Grundtvig, ş. a.; ca archeologi: Finn Mag- 
nusen, f 1847, Petersen, 1862, ş. a.; ca teologi: 
Kierkegaard, t 1855, Martensen, j* 1884, (acela 
prin misticism şi totodată activitate creşt. practică, 
acesta prin «Etica creştină* a avut înrîurinţă şi 
în Germania), ş. a. Filosofia şi jurispiudenţa da
neză e de puţină însemnătate şi atîrnă cu totul

7*
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de cea germ.; din contră filologia nordică a în
temeiat-o Rask, f 1832, urmat de Madvig şi 
alţii mulţi, dintre cari Nyerup se ocupa şi cu 
limba rom. In istoria liter. ovreul Brandes şi-a 
câştigat un renume european, mai ales prin: Cu
rentele de căpetenie în lit. seci. XIX, stîrnind 
prin prelegeri şi ascultători o viaţă nouă în ve
derile cam ruginite ale «societăţii* D. Acimi îl 
urmează mulţi. In sciinţele naturale e de amintit 
înainte de toţi: H. C. Orsted (v. ac.), dintre 
botanişti Schouut^ -j- 1852; G. Forchhammer, 
geolog, t 1865, Steenstrup, zoolog, Sehumacher, 
astronom, etc.

Daniy, Ladislau, nobil român din Doboz (Banat), 
cott. Timiş; a trăit 1369—87. A însoţit pe regele 
magh. Carol cel Mic în expediţia, şa din Italia. 
După moartea regelui a fost de partida fiului 
acestuia; 1387 a suferit înfrângere lângaBeregseu 
şi dispare din istorie.

DăngenI, com. rur. în Rom., j. Botoşani, for
mată din 9 căt. cu 1669 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
are 3 biserici şi 1 şcoală. Com. e străbătută de 
calea ferată Dorohoiu-Iaşi pe Jijia.

Dania, donaţiune (v. ac.), mai ales pentni sco
puri de binefacere.

Daniel, episcop de Buzeu (1717—20), născut la 
Aninoasa în jud. Muscel, a fost mai ântâiu acolo 
călugăr, iar apoi la Câmpulung, unde fu iniţiat 
de egumenul Melchisedec în literatură. Ca episcop 
de Buzeu nu avu ocasiune de a se distinge, dar 
cunoscendu-i-se hărnicia, a fost mutat la scaunul 
mitropolitan al Munteniei, şi desfăşură aci o ac
tivitate literară destul de însemnată. împreună 
cu Damascen, episcopul Râmnicului, tălmăci o 
parte din Triod, adecă slujba canonului celui 
mare, şi slujba septemânei patimilor dela Sâm
băta lui Lazăr; cheltuelUe tiparului le purtă 
protopopul bucurescean, Nicolae Pmnd. D. clădi 
la Bucuresci biserica Vergului şi a sf. Voivocji. 
t 1732. (B. lorgulescu, Dicţ. geogr. al j. Buzeu. 
Bucuresci, 1892. Leviodax, ist. bis. Buc., 1845, 
pag. 403—4.)

Daniel, arămân din Muscopolie în Albania, este 
autoiTil unei cărţi de mare valoare filologică, care 
conţine pag. 1—36 texte în limba grecă, ară- 
mânească, bulgară şi albaneză, pag. 37—92 nisce 
texte didactice în limba grecă. Ediţia I a apărut 
probabil în Muscopolie pe la 1765 şi este re
produsă în transoripţiune latină prin Englezul 
Leake în «Researcbes in Greece*. London, 1814; 
Franz Miclosicb a publicat in «Rumunische Unter- 
sucbungen«parteall p.43 ediţia a doua din 1802.

Daniel, Ernest de, om de stat magb., n. 1843 
în Ellemer (Banat). Dela 1870 membru (liberal) 
al parlamentului din Budapesta, s’a ocupat în
deosebi cu chestiuni economice. Dela 1895 mi
nistru de comerciu în cabinetul Bânffy.

Daniel, trei fraţi bancheri ovrei din Iaşi: Israel 
Chajem, Leon şi Albert; dăruiesc înl881 Aca
demiei române suma de 15,000 lei. (Cf. Anal. 
Acad. Rom., 5 Iunie 1881.

Daniel, loan, v. Dănuţ.
Danielescu, N. R., inginer rom., n. 1848 în 

Fărcădinul de sus din Valea-Haţegului, a studiat 
în Haţeg, Blaj şi pe urmă şcoala de agricultură 
dela Herestrău, de unde fu trimis de guvernul 
rom. la şcoala sup. de silvicultură din Nancy. 
Reîntors în ţeară a fost numit profesor, şi mai

târ(jiu director la şcoala de agric. dela Herestrău; 
iar mai pe urmă prof. şi director la şcoala de 
silvicultură dela Brăneşti. Paralel cu acestea 
împbnea funcţiunea de inspector-şef al servi
ciului silvic al armatei române. Membru al mai 
multor societăţi sciinţifice, a publicat scrieri 
speciale de silvicultură prin revistele sciinţifice, 
pentru cari a şi fost decorat cu Bene-Merenti, 
Steaua şi Coroana României, f 17 Oct. 1897. O 
parte a averii sale, avere de vr’o' 70,000 lei, 
a lâsat-o mitropoliei rom. din Blaj pentru burse, 
drept recunoscinţă pentru bursă ce o primise 
el; o altă parte, în sumă de 40,000, lei a lăsat-o 
Academiei Române ca fond de burse pentru 
tinerii cari studiază silvicultura.

DaniiI, profet ovr., a trăit în exiliu pe timpul 
robiei babilonice la curtea regelui Nabubodo- 
nosor, primind o educaţie aleasă în sciinţele 
cbaldeice. D. s’a distins prin statornicie în cre
dinţă, înţelepciune şi prorocii. Istoria lui D. o 
povestesce Cartea lui D., scrisă parte în 1. 
ebraică, parte în 1. arameică 165 a. Chr. (Cf. 
Hitzig, Cartea lui D., 1850.)

DaniiI, săbastru şi sfânt adorat, a trăit în seci. 
XV. în munţii Moldovei, a fost ursitorul inte
lectual al zidirii de cătră Ştefan cel Mare a mă
năstire! Voroneţului din Bucovina, în care i-se 
păstrează moaştele, şi unde i-se aduc închină
ciuni în fiecare an. (Sbiera, Codicele Yoroneţan, 
pag. 258—264). DaniiI, episc. al Bucovinei, v. 
Vlabovici. [Dr. I. G. Sbiera.]

Danila, munte, v. Moraviţa.
Danilo I, Pietrovici Niegoş, principele Munte- 

negnilui (1851—60), n. 1826; la 1851 episcop, 
depunând însă demnitatea preoţească se pro
clamă la 1852 principe mirean; în August 1860 
este asasinat în oraşul Cattaro.

Ordinul Danilo I, întemeiat 1853 ; are formă 
de cruce (cl. I albastră, cl. II, III neagră) şi 
3 clase: cmce mare, comandor şi cavaler; ban - 
doul este alb cu margine roşie.

Dannecker, loan Henric, sculptor german, n. 
1758 în Waldenbucb, ţ 1841 la Stuttgart; 1780 
numit sculptor al curţii ducale din Wurtemberg. 
Trăi în Paris, unde fu înrîurit de Pajou, şi mai 
târ4iu în Italia, la Roma, unde fii influenţat de 
Canova. Operele principale sunt: Doue femei 
celebrând un sacrificiu, o Sapho, şi mai cu samă 
Ariadna pe panteră, capo d’operă genială, precum 
şi Christos, statua lui de predilecţie. In lucrările 
lui se distinge piin o cunoscinţă aprofundată a 
anatomiei. El a fost preocupat de a uni studiul 
naturei cu cultul antichităţii. (Cf. C. Griineisen 
şi Tb. Wagner, Danneckers Werke.)

Dans, se uumesce atât o serie de mişcări rit
mice ale corpului, regulate după un ritm mu- 
sical, cât şi bucata musicală destinată a regula 
aceste mişcări ritmice. Originea D.-lui e în na
tura omului, care, mai cu samă în stare pri
mitivă, prin aceasta îşi manifestează bucuria; 
ba la unele popoare şi durerea. Cu desvoltaroa 
culturei scade pasiimea D.-lui. Negrii şi alte 
popoare primitive dansează la cea mai mică emo- 
ţiime, pe când s. e. Chinezii consideră D. ca 
un lucru ridicol şi degradant. In Europa în de
cursul timpurilor arta D.-lui a trecut prin di
ferite fase. In evul vecbiu D. era usitat mai la 
toate ocasiunile. In evul mediu a fost când pa
tronat, când proscris de cei puternici. Numai
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cătră sfîrşitul seci. XV se produce în Italia o 
renascere a artei D.-lui, atât ca D. scenic (v. 
Balet), cât şi ca D. de societate, niusică de D. 
propriu 4’să. Cu începutul seci. XVI încep co- 
lecţiunile tipărite de arii de dans. Această mu- 
sică constă din perioade regulate de câte opt 
tacte cu un ritm bine pronunţat, variind după 
acel al D.-lui, după cai'e variază asemenea şi 
mesura şi mişcarea (v. Tempo). In timpurile mai 
noue musica de D., aşa numită artistică, devine 
mai variantă şi tot acele forme se generalisează 
la clasa mai înaltă a tuturor popoarelor din Europa.

D. naţionale, v. Joc.
Dans de arme, v. Pyrrhiche şi Sălii.
Dante, Alighieri, cel mai mare poet al Italiei, 

II. 12(55 la Florenţa, f 1321 laRavenaîn exiliu. Este 
îutemeietoiul Umbei literare şi alpoesiei italiene, 
împreună cu Boccacioşi Petrarca. Avend ca model 
pe Virgiliu, iar ca geniu inspirator iubirea, re- 
prescntată prin Beatrice, a scris în terţine ende
casilabe prima epopee mare italiană, numită de 
el Commedia, iar de posteritate Divina Commedia, 
iinpăi'ţită în 3: Infernul, Purgatorul şi Para
disul. Opere secundare: il Convito, Banchetul, 
amestec de prosă şi poesie, scrisă în sonete; şi 
în 1. latină: De monarchia, operă politică, făcută 
cu tendinţa de a uni Italia sub un singur su
veran, pentru care din ghelf se făcîi ghibelin 
(v. ac.). D. e primul şi cel mai vecbiu campion 
al unirii Italiei. Epopeia sa »este o enciclopedie 
medievală, un minunat tablou istoric al societăţii 
din timpul seu, un sublim tratat de morală şi 
inainte de toate, o poesie sublimă.» Iar el «vic
timă a lealităţii şi iubirii sale de patrie, şi de 
o potrivă celebru prin scrierile sale, ca şi prin 
exilul seu şi prin caractenii seu nobil, plin de 
mândrie şi sublim ca geniul seu, este una din 
cele mai mari, mai interesante şi mai iubite figuri 
ale istoriei.» Infernul şi Purgatoml e tradus rom. 
în prosă de d-na P. Chiţu; iar 7 cânturi din In
fernul, în versuri de N. Ganea. Un studiir despre 
I). se află în «Gestiuni literare» de M. Străjan.

Dantela, horbotă, spitură, ţesetură foarte fină, 
transparentă, de diferită calitate, de diferite lă
ţimi şi modele. D. pot fi cu colori sau di-epte, 
în caşul acesta se numesc entredeux-, pot fi ţe
sute, împletite, lucrate cu igliţa sau cu acul. 
Siint D. de bumbac, de aţă şi de mătasă, albe 
şi colorate. D. de rnăţ^să se numesc blonde, D. 
de lână mohair. Cele mai de valoare sunt D. 
lucrate cu acul şi se numesc points. Ţerile de 
jos şi Belgia produc D. cele mai renumite, precum 
D. de Brabant şi de Bruxela, cari se vend cu 
preţuri enorme. In Francia se lucrează de ase
menea frumoase dantelerii cimoscute sub numele 
Points d’Alencon şi Valenciene C'hantilly, ş a. 
Elveţia, Germania şi Austria ancă fabrică multe 
D.; cunoscută este Boemia pentru D. Forson, 
cai'o se lucrează cu mâna. D. englezesc! sunt 
cunoscute sub numele Point-lace. Cele mai vechi 
p. se lucrau în Italia mai cu samă în Veneţia 
şi Milano deja prin seci. XV, Cele mai fnrmoase 
D. ital. sunt D. Veneţiane, lucrate cu acul în 
relief, şi D. numite Beticella. D. spaniole sunt 
lucrate din fir de aur şi de argint, brodate cu 
mătăsuri colorate şi cu mărgele. [M. B.]

Danton, George, una din cele mai strălucite 
figuri din istoria Franciei, căpetenie de frimte 
in marea revoluţie dela 1793; n. la Arcis sur

Aube (Francia), era advocat de talent. A ocupat 
demnitatea de ministru al justiţiei, fu promotor 
al înfiinţării tribunalului revoluţionar şi membru 
marcant al comitetului numit «Salut public». Făcea 
parte din grupul cjis al Montagnarcjilor, orator 
de mare talent şi iubit de popor. In 1794 acusat 
de Eobespierre ca prea molatec, este judecat şi 
condamnat la moarte. Adevăratul motiv al omo- 
rirei este gelosia lui Eobespierre, care se temea 
de marele avânt luat de D. Excela în discursuri 
populare. Prin moartea lui D., Francia că(Ju sub 
dictatura lui Eobespierre. [Caion.]

Danubius, numirea latinească a Dunării.
Dănuţ, recte Daniel, loan, filantrop rom., 

n. 26 Aug. 1826 în Fersîg din Cbioar, a studiat 
filosofia şi drepturile în Oradea mare. In 1840 
se făcu advocat. Dela 1839—62 secretar al con
telui Francisc Zicliy în Pojon, 1862—90 se
cretar al contelui Edmund Zichy guvernatorul 
fidei-comisului familiei Zichy din cottul Ărva. 
In 1887 decorat cu crucea de cavaler al ordului 
Francisc losif. f 24 Sept. 1890 în Pojon, unde 
mitropolitul loan Vancea i-a pus monument în 
cimiterul S. Andreiu. Departe mai toată viaţa 
de Eomâni, îşi uită limba maternă, dar nu-şi 
uită, că e Eomân, deoarece făcu o fundaţiune 
de 30,000 fi., din care consistorul mitropolitan 
din Blaj împarte în tot anul 5 stipendii de câte 
300 fl. la studenţi români. In testamentul seu 
a destinat sume însemnate spre scopuri umani
tare, iar pe mitropolitul din Blaj, I. Vancea, l-a 
pus moştenitor general al averii sale, care s’a 
şi folosit Ia zidirea cea nouă a convictului pentru 
studenţii gimnasiali din Blaj. (Cf. «Unirea» din 
Blaj, 1891, Nr. 35—37.) [Dr. A. Bunea.]

Danzig, district de guvernament în Prusia de 
vest, 7948 kma. cu 589,176 loc. (1890). Capitala 
D. (lat. Gedanum), fortăreaţă de primul rang, si
tuată lângă rîurile Vistula şi Mottlau, avend un 
aspect originalmedieyal, şi 125,605 loc.(^1895).Casa 
oraşului din seci. XV. In D. sunt: cameră 
comercială, filială a băncii imperiale, şantier, 
fabrici de tutun şi spirt (renumita apă de aur 
de Danzig), fabrici de bere, mori de făină şi 
cherestele. D. e o piaţă mare comercială cu im
port de scumbrii, bumbac, fier brut, şi export în 
cereale, zahăr, lemn, spirt. In 1889 au întrat în 
D. 1379 vase cu 420,919 tone, au ieşit 1735 vase 
cu 507,398 tone, dintre cari 88 vase propiii cu 
34,629 tone. D. este sediul autorităţilor provin
ciale, al judecătoriei ţerii; are şcoli industriale, 
de navigaţiune, de comerciu, 2 gimnasii, 2 gim- 
nasii-reale, seminar de învăţătoare, museu de 
industrie artistică.

Daphnaia şi Daphnia, după mitol. grec. un 
epitet al (jinei Artemis, (}ina pădurii. [Atm.]

Daphnaios, după mitol. grec., predicatul lui 
Apollon (v. ac.)

Daphne, (lat. laurus, rom. dafin), după mitol. 
grec. a fost fica lui Ladon, (Jeu al fluviilor în Ai- 
cadia, iar după alt mit, fica lui Peneios, (Jeu 
al fluviilor în ThesaJia, şi a (Jinei Gaea (pământul). 
Apollo, fjeul soarelui, a iubit-o, darD. a dorit ca 
să remână fecioară curată, şi fiind-că Apollo a 
urmărit-o, mamă-sa a prefăcut-o în arborele 
daphne. (v. Fata din dafin.) [Atm.]

Daphne L., (botan.) gen de arbuşti cu foi în
tregi caduce sau sempervirente din fam. Thy- 
melaeaceelor, trib, Euthyraelaeeae, cu periant
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fără squame, 4-mer, cu 8 stamine şi fnictul 
o bacă. Cuprinde vr’o 36 specii respândite în 
regiunea temperată şi subtropicală a Europei şi 
Asiei. Din causa portului lor elegant, florilor pre
coce mirositoare de coloare albă, galbenă sau 
rosee se cultivă multe din ele precum : D. Lau- 
reola L., D. pontica L., ş. a. ca plante rustice, 
sau D. colina Sm., D. japonica Thbg., ş. a. ca 
plante de florărie temperată. Cea mai respândită 
specie la noi e: D. Mezereum L., »tuliptnul«, ce 
cresce în păduri umbroase şi umede, scoarţa 
lui conţine daplinin, o reşină cu proprietăţi 
vesicante; odinioară se folosia şi ca purgativ şi 
vomitiv. [A. Pr.]

Daphnia, gen de crustaceu entomostrac, cla- 
docer; corpul comprimat, nesegmentat, acoperitj 
afară de cap, cu o carapace bivalvă ti'ansparentă, 
purtând înainte doue antene mari ramificate. 
Trăiesc în apele dulci stagnante. Specia cea mai 
comună D. pulex.

Daphnls, după mitol. grec. fiul lui Hermes cu 
o nimfă, un heros al păstorilor din Sicilia şi tiner 
frumos; amicul (Jinei Artemis şi fericitul bărbat 
al unei nimfe, căreia i-a jurat credinţă eternă. 
Multe nimfe i-au căutat favoarea, dar D. a remas 
credincios; odată însă o fată de rege l-a îmbetat 
şi sedus, pentru ce nimfa, după un mit, i-a luat 
vederile, iar după alt mit l-a străformat în piatră.

[Atm.]
Daponte, Constantin, cronicar grec, n. pe la 1713 

până 1714 în insula Scopelo, vine în Muntenia 
pe la finele lui 1731 sub Mihaiu Eacoviţă, mai mult 
ca să-şi continue studiile începute în patrie şi 
Constantinopole, şi ajunge al doilea secretar al 
lui Const. Mavrocordat atât ca domn al Munteniei 
cât şi al Moldovei. Sub loan Mavrocordat ajunge 
prim-secretar domnesc şi căminar. 1747 închis 
timp de 20 luni în Constantinopole, acusat de ne- 
corectitudine în timpul cât a fost căminar. 26 Oct. 
1753 se călugăresce şi primesce munele de Che- 
sarie, iar la 1757 se întoarce în România ca să 
adune bani pentru mănăstirea Xeropotam dela 
sf. Munte, unde era călugăr; f 4 Dec. 1784. 
Operele sale sunt publicate de Em. Legi’and, 
Ephemerides daces ou chronique de la guerre 
de 4 ans (1736—39) par C. Dapontes. Paris, 1880; 
aceste ephemeride le-a redactat în calitate de 
secretar domnesc. Bibliotheque grecque vulgaire, 
voi. 111, conţine: Grădina graţiilor, poemă; în
vestitura lui Mavrocordat şi descrierea Daciei. 
Sathas în Bibliotheca graeca medii aevi. Paris, 
1872—76, voi. III publică cronica lui Daponte, 
1648—1704, şi Catalogul oamenilor iluştri, 1700 
până 1784, doue opere cari se ocupă în cea mai 
mare parte cu România sau cu Grecii, cari au 
trăit în ţerile noastre. Chronicul lui D. în trad. 
rom. de P. Georgescu mai e publicat şi în Co
lumna lui Traian, 1876—77, precum şi în C. 
Erbiceanu, Cronicarii greci cari au scris despre 
Români în epoca fanarioţilor. Buc., 1890, text, 
traducere de Erbiceanu şi adnotare; în acelaşi 
volum e publicat şi Catalogul oamenilor iluştri. 
Se mai păstrează şi nisce poesii erotice ale lui D. 
într’un manuscris al bibliotecii Universităţii din 
Iaşi. Pentru biografie cf. operele citate şi Papa- 
dopol Călim ah în Convorbiri literare.

Dapsang, cel mai înalt vîrf al munţilor Kara- 
korum în Tibetul de nord-vest (8620 m.) După 
înălţime al doilea munte pe pământ.

Dar, oferirea unui lucm altuia numai din iubire 
şi bunăvoinţă, ori în semn de omagiu, graţie 
(v. ac.). Daruri, pânea şi vinul, ce sunt destinate 
a se consacra la liturgie.

Darabana, instmment musical, sgomotos, format 
dintrhm. cilindru de lemn sau alt material, deşert 
înlăuntru şi cu una sa\i doue membrane întinse. 
Sunt D. de diferite mărimi. La cele mai mici 
sunetul e produs prin lovirea cu doue baghete 
de lemn, iar la cele mai mari printr’o specie de 
maiu de lemn. Cele mici, cunoscute mai cu samă 
sub numele de D., sunt întrebuinţate în armată 
pentru semnale; cele mari, numite la noi îu special 
dohă sau tobii, îşi au locul în bandele do musică 
militară. Ambele au trecut în orchestră, unde 
sunt întrebuinţate mai cu sama în bucăţile de 
mare sonoritate sau pentru a caracterisa ele
mentul militar. Patria D.-lor e Orientul, unde 
sunt cimoscute din adâncă antichitate. In Europa 
au fost introduse prin Saraceni şi deja în seci. XIV 
erau admise în armată. Tot o specie de D. e aşa 
numita dairea, care constă dintr’un simplu cerc 
cu o membrană întinsă; uneori are şi clopoţei 
sau discuri metalice aninate la acest cerc. Şi 
timpanele (v. ac.) nu sunt altceva decât D. acordate.

[T. C. |
Dărăbani, subîmpărţire a castelor moldo-mun- 

tenesci. Armata moldavă şi munteană se îinpaiţia 
în curteni, slujitori şi gloată. Slujitorii se sub- 
divisau în călăraşi şi dărăbani, aceştia din urmă 
deveniră cunoscuţii Dorobanţi. D. erau pede
straşi, astfel Miron Costin spune, că oastea lui 
Mateiu Basarab cuprindea »mai ales pedestrime, 
fie când câte 1000 în leafă, afară de D. de ţeară«, 
cari natural întrau şi ei în pedestrimea lui Mateiu- 
Vodă. [Caion.]

Darabani, tîrguşor în Rom., situat în partea 
nord. a j. Dorohoiu, cu preste 2500 loc.

Darabanth, Ignaţiu, episcop român unit în 
Oradea mare. După moartea episcopului român 
Dragoş a fost numit episcop al diecesei de Oradea 
mare ruteanul M. Szavnicld, care nu scia ro- 
mânesce. Protestând capitolul din Orade şi alţi 
bărbaţi vi'ednici din cler în contra acestei nu
miri, împ. losif II în 8 Apr. 1788 numi episcoj) 
pe D., român ardelean, n. în Selagiu. Acesta fu
sese călugăr basilitan în mănăstirea sf. Treimi 
din Blaj, vicar gen. al episcopilor Rednic, Maior 
şi Bob şi de doue ori candidat la scaunul episc. 
din Blaj. Papa îl preconiza în 3 Febr., iar episc. 
Bob îl chirotoni în Martie 1790. D. obţinu dela 
împ. Leopold II, ca în loc de 5, să fie 6 ca
nonici în capitolul seu, şi plata tuturor canonicilor 
să se urce cu 300 fi. Tot pentru capitol obţinu 
ajutor de 7500 fi., cu care în 1791 şi 1792 a 
cumpărat 5 case aproape de biserica catedrală, 
în cari să locuiască canonicii. La 21 Febr. 1792 
obţinu dela curte favorul, ca residenţa iesuiţilor, 
în care locuiau mai înainte canonicii, să se pre
facă în seminar sau convict pentru studenţii 
români dela gimnasiu. Pentru acest institut ob
ţinu dotaţiune de 2696 fi. 40 cr. la an din fondul 
religionar, iar dela sine adause 2717 fi. şi făcu 
şi 2 fundaţiuni pentru tineri din familia sa, caii 
să se crească acolo. Pentru înfiinţarea unui se
minar teologic obţinu în 28 Apr. 1801 ajutor 
de 5000 fi. In 17 Iulie 1797 fu numit consilier 
intim de stat. A început zidirea bisericei cate
drale din Grade cu ajutor de 16,955 fi., însă
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numai turnul l-a putut vede gata la 1800, iar 
pentra continuarea zidirii lăsa 34,000 fl. Sub 
păstorirea lui comunele imite se sporiră cu 12, 
în cari s’au zidit biserici frumoase, în paiie 
inai'e pe cheltuiala lui. Atât în Blaj, cât şi în 
Grade a promovat cultiu'a şi literatura poporului 
român, pentru care George Şincai şi Sam. Clain, 
cari la stăruinţa lui fuseseră trimişi la Roma, resp. 
la Viena, îl laudă foarte mult, relevând şi cele
lalte virtuţi ale acestui bărbat distins, -j- 31 Oct. 
1805. (Cf. Cipariu, Acte şi fragmente, şi Archiv; 
Dr. loan Ardelean, Istoria diecesei Oră(jii mari.) 
V. şi Dorobanţ. [Dr. A. Bunea.]

Darac, pieptene de fier cu care se scarmenă lâna.
Darachi, loan, secretarul lui Mihaiu-Vodă Vi

teazul. Din ordinul acestuia, ca să atragă pe Secui 
în partea oştirei muntene, cu prilejul expediţiunei 
contra lui AndreiuBâthory(Oct.l599),plăsmuiesce, 
dimpreună cu Petra Armanul, nisce scrisori în 
numele împeratului Rudolf, prin cari se dedeau 
Secuilor, de se vor ridica contra cardinalului, 
vechile drepturi nimicite de Bâthoresci.

Darănyi, Ignaţiu, economist magh., n. 1849 
în Budapesta; până la 1892 a practicat advo
catura, dar s’a ocupat cu predilecţie cu chestiuni 
economice. Are parte însemnată la aducerea legii 
despre dreptul de apă şi la regularea Tisei. 1890 
curator suprem al societăţii magh. »Crncea roşie«. 
In present ministru de agricultură în cabinetul 
Bâuffy.

Daravere, afaceri, lucruri, chestiuni, relaţiuni, 
socoteli comerciale; are multe daravere.

Darazi, Mohammed ibn Ismail, întemeietorul 
sectei Druzilor (v. ac.).

Darbhangah, oraş în presidenţia indo-britică a 
Bengaliei, provincia Bihar, 73,320 loc. (1891).

Darboy, (pron. -boa), Georges, arcbiepiscopul 
Parisului, n., 16 Ian. 1813 în Fayl-Billot (Marne 
super.), 1859 episcop de Nancy, 1863 archiepiscop 
în Paris. La conciliul vatican D. a fost coudu- 
cetorul prelaţilor liberali. In 4 Apr. 1871 deţinut 
de comuniştii parisieni ca ostatic, şi la 24 Maiu 
aceluiaşi an, când se apropiau trupele de Ver- 
sailles, executat în temniţa La Roquette.

Darbysti, o neînsemnată sectă protestantă ce 
s’a ivit ÎQ Irlanda pe la 1820. Autorul ei a fost 
John Darby (-f 1882). D. se numese şi Fraţii de 
Plymouth, fiind-eă în această cetate a avut secta 
la început mai mulţi;aderenţi.

Darclee, pseudonim al d-nei Hariclea Haricly, 
cântăreaţă rom., n. 1860 în Bucuresci. A făcut 
studii la Viena, dar deşi din copilăiie aretâ fru
moase disposiţiuni musicale, nu se ocupă de mu- 
sică decât ca amatoare. Astfel obţine un frumos 
succes într’im concert dat în Iaşi la 21 Apr. 1884 
de d-ra Zoe Miclescu, pianistă, pe atimci pro
fesoară la conservatorul din Iaşi. In 1886 pără- 
sesce ţeara împreună eu soţul seu, căpitanul G. 
Haiţulai'i, şi merge la Paris pentru a se per
fecţiona în arta cântului. Acolo studiază mai 
antâiu cu d-nele M. Sasse şi Olagnier şi apoi cu 
profesorul Duvernois dela consei'vatorul din Paris. 
Progresele repecji ce făcu sub direcţiunea acestor 
măiestri, ajutată de consiliile celebrului bariton 
Faure şi a compositorului Gounod, îi permise a 
debuta în 4 Ian. 1889 pe scena marei opere 4in 
Pai'is, unde juca succesiv rolurile Margaretei şi 
a lulietei din capodoperele lui Gounod. Pe lângă 
greutăţile ce oferiau în sine aceste roluri, D.

succeda incomparabilei Patti. Cu atât mai mare 
a fost meritul succesului, căci publicul, presa şi 
însuşi măiestrul au fost rmanimi a constata cali
tăţile artistice ale debutantei. Totuşi cariera sa 
parisiană a fost de scuită durată, ceea ce însă 
n’o împiedecă a-şi face un splendid renume. Ad
mirabilul timbra al vocei sale, o extensiune de 
3 octave (sol9 — sol5), un joc de scenă de o 
puternică expresiune, contribuiră a face că acji, 
dela Buenos-Ayres la Petersburg D. e procla
mată una din cele mai mari şi mai apreţiate cân
tăreţe dramatice. In cariera sa artistică, pe lângă 
un mare numer de roluri din operele marilor mă
iestri, D. numerăla activul seu creaţiuni în operele 
Condor de Gomez, 'Wally de Catolony, Amico 
Fritz şi Rantzau de Mascagni, ş. a. [T. C.J

Dardanele, 4 fortăreţe întărite de ambe la
turile Helespontului, în privinţa strategică cheia 
Constantinopolei. De cătră MareaEgeică pe partea 
europeană Sedii Bahr şi Kilid Bahr, iar Kum Kale 
şi Kale Sultanie (piaţa de comerciu) pe partea 
asiatică. La ieşirea din yStnmfoarcai). spre Marea 
Marmara, care prin convenţiunea marilor puteri 
(1841) a fost închisă năilor străine de resboiu, 
se află Gallipoli.

Tractatul Dardanelelor sau al strimtorilor, se 
numesce tractatul încheiat între Francia, Rusia, 
Prasia, Austria şi Anglia la L13 Iulie 1841. Prin 
el se recunoscea Turciei dreptul de a închide 
trecerea prin strimtoarea Bosforului şi D.-lor ori 
cărui vas de resboiu european, aşa că era luată 
sub protecţiunea puterilor europene contra ori 
cărei din ele (în special a Rusiei), care ar căuta 
să forţeze trecerea. Acest tractat era respunsul 
Europei la cel încheiat la Unkiar-Skelessi (Iunie 
1833) între Rusia şi Turcia. El a fost opera lor
dului Palmerston.

Dardanos, cetate a poporalul frygyan al Dar- 
danilor (cum au fost numiţi şi de Trojani, cari 
îşi derivă originea dela Heros Dardanos), lângă 
Hellespont, unde la 84 a. Chr. Sulla şi Mithri- 
dates au încheiat pace.

Dardanos, după mitol. grec., fiul lui Zeus cu 
Electra, o fată a lui Atlas. D. e protopărintele 
mitic al Dardanilor sau Troianîlor, şi fundatorul 
dinastiei regesci din Troia. [Atm.]

Dardistan, ţeara Dariilor, sau laghistan (ţeara 
rebelilor), numire sub care se înţeleg statele 
mici de munte aşezate în Himalaja, spre vest 
dela încovoiarea Indului cătră sud, anume 
Kafiristan, Citral, Kohistan, D., Gilghiţ, Swat, 
Boner, ş. a., parte state libere, parte principate. 
Dardii sau Dardu, din viţa arică, sunt laţi în 
spate şi bine proporţionaţi, cu per negru şi brunet 
şi ochi bruneţi. Mai de mult au fost budhişti 
iar acum sunt Mohamedani; limba lor cu multe 
dialecte se ţine de familia indică. Se folosesc de 
scrierea persică. Silinţele principilor din Caşmir, 
pentru a-i subjuga pe D., au remas fără succes.

Dare, contribuţiune, imposit (v. ac.) Dare de 
samă, explicarea unui fapt, sau analisa unei 
opere literare, sciinţifice sau de artă.

Dar-el-Beida, de obiceiu Gasablanca, localitate 
literală în Marocco; centrul comunicaţiunii cu 
Europenii; 8500 loc. şi comerciu însemnat.

Dar-el-Chodib, cel mai înalt munte (3067 m.) 
în Libanon (v. ac).

Dares Phryx sau Frigius (din Frigia), se so- 
cotesce a fi fost autorul scrierii numite »De ex-
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cidio Trojae« (Nimicirea Troiei), care s’a scris 
şi a apărut piiu seci. V şi a fost o lectură plăcută 
în evul mediu şi isvorul principal al poeţilor 
pentru miturile despre resboiul troian.

Dar-es-Salam, localitatea principală a posesiu
nilor germane din Africa de est, spre sud dela 
Zanzibar, cu un port excelent; residenţa gu- 
vemorului german.

Dar Fertit, ţinut în Africa centrală, spre sud 
dela Dar Fur în basinul Babr el Arab locuit 
de Negrii de Sudan (seminţia principală Kredj 
20,000 capete); punct principal: Seriba Siber. 
Teritorul e puţin locuit, foarte selbatic. In D. 
se face comerciu cu sclavi. 1870 a fost explorat 
pentru prima oară de Schweinfui'th. Rîurile mari 
din D. se întrunesc în Babr el Gbazal şi se 
varsă în Nilul alb, nu departe de locul Faşoda.

Dar Fur, odinioară sultanat în Sudanul de est, 
între Cordofan şi Wadai, în interior e muntos, 
în sud şi vest fructifer; locuitorii siint mai ales 
Fori (mohamedani). Capitala Tendelti. La 1874 a 
fost ocupată de cătră Egipt, şi a avut un rol 
foarte însemnat în istoria mai nouă a Sudanului. 
In 1883 ultimul guvernator Slatin a câ(}ut în 
mânile Mahdiştilor, şi a stat în robie până în 
1895. De present provincia iar a venit în pose
siunea Egiptului. Oraşele mai însemnate; Dara, 
Faşer, Foga, caro până în 1883 a fost ultima 
staţiune telegrafică în această provincie. (Cf. 
»Feuer und Schwert im Sudan« de Rudolf Slatin 
Paşa. Lipsea, 1896.)

Dargaud, Jean Mărie, istoric franc., f 1866. 
Autorul unei istorii a Măriei Stuart, în 2 voi., 
şi a Ioanei Grey, al unei istorii a libertăţii re
ligioase în Francia şi a fundatorilor ei, şi al mai 
multor descrieri de călătorii.

Daria, numele românesc al plantei Pedicularis 
exaltata Bess. (v. ac.).

Daricus, monetă veche persană, de aur, în 
greutate de cii'ca 8'4 gr. Faţa presintă un rege 
cu ai’c, reversul un patruunghiu.

Darie, un hoţ renumit, n. după tradiţie în 
seci. XVIII, în Marginea, sat în ţinutul Rădău- 
ţului (Bucovina), din părinţi ţerani. A cutrierat 
toate ţerile locuite de Români, până piin Rusia şi 
ţeara leşească. Era îndurător. Lua dela cei avuţi 
şi da la cei săraci şi nevoieşi. Nu omora pe nime. 
In sfîrşit a fost prins şi spânzurat pe imaşul 
Marginei, sub dealul ledrii, în 1808. (Cf. Balade 
de S. FI. Marian. Cemâuţ, 1873.)

[Dr. I. Paşcan.]
Dariei, pasul D., pas în Caucas, guvem. rus. 

Tiflis. Castelul, ce se află aici, se (Jice că a fost 
zidit la 140 a. Chr. de regele iberic Mirvan ca 
scut contra Chazardor. Strabo numesce pasul D.: 
Poiata Caucasica.

Darien, sin în Marea Antillelor între Carta- 
gena şi Puerto Belo la nordul Columbiei; prin 
strimtoarea dela D. e despărţit de golful Pa
nama (v. ac.)

Dariu, (Dareios, pers. DariavusJ, numele a trei 
regi persani. 1) D., Hystaspes, fiul lui Viştaspa, 
satrapul Hircaniei, din fam. regală aAhemenizilor 
şi ruda cea mai de aproape a regelui Cambyses, 
formează un complot contra usurpătorului Gau- 
m ata, îl ucide şi este recunoscut rege 521. G ăsesce 
imperiul turburat şi până la 519 lupta să liniştească 
statele (Susiana, Babilon, luat cu puterea, [povestea 
lui Zopyros este un roman istoric]. Media şi chiar

Persia), apoi le administrează cu înţelepciune, 
împarte imperiul în satrapii, supraveghiază pe 
satrapi, instituesce postaşi, bate monetă (daricus), 
regulează suma impositelor în bani sau natură 
pentru fiecare satrapie, unesce Nilul cu Marea 
Roşie, cuceresce parte din India, întreprinde 
resboiul cu Sciţii, contra cărora vine prin ţeara 
noastră şi înaintează până aproape de Volga, 
supune la tribut Macedonia, cuceresce Tracia, 
începe resboaiele grecesci, în cari marea îi în- 
neacă o flotă la promontorul Athos 492, iar 
Atenienii îi ucid câţiva soldaţi la Marathon 490, 
şi moare la 485, pe când se pregătia să supună 
o revoluţie a Egiptenilor şi să cucerească Grecia. 
A lăsat vestita inscripţie pe stânca dela Behistiiu 
scrisă în 3 limbi şi cetită de Rawlinson.

2) D., Nothos (Odios), fiu nelegitim al lui 
Artaxerxe I, ajunge rege omoiînd pe fratele seu 
nelegitim şi conduce statul după capriciul crudei 
Parysatis. Supune Lidia revoltată, dar nu şi 
Egiptul, intervine în resboiul Peloponesiac şi 
mult timp ajută când pe Atena când pe Sparta, 
ca să so slăbească reciproc, până când (lyros, 
fiul seu, ajută pe Lysandi’os să câştige bătălia 
dela Aegos-Potamos. f 405.

3) D., Codomanos, strănepot al lui D. II, după
alţii nu de familie regală, făcut rege de şeful 
gard ei Bagoas 336, n’are când să-şi arete cali
tăţile distinse, căci este resturnat de puterea 
macedoneană. Bătut la Granic, la Issos, de unde 
fugise lăsând în mânile învingetorului familia, 
la Gaugamela, de unde fuge în resărit, este 
trădat de satrapul Bessos, moare însărcinând pe 
un macedonean să mulţămească lui Alexandru 
din partea sa pentru generositatea, ce a aretat 
cătră familia sa. [I. S. F.]

Dariu, loan, înveţător la şcoalele centrale rom. 
din Braşov, n. 1855 în Bran. Şi-a făcut exam. 
pedag. în Sibiiu; încolo e autodidact. A scris o 
mulţime de opere didactice: Gramatica lirabei 
românesci în două cursuri. Elemente de fisică, 
Geografia patriei. Istoria patriei. Idealul învăţă
torului, Banca de şcoală, Arion (culegere de 
cântări). Micul cântăreţ în biserică, Micul rugătoi-. 
Curs practic de limba maghiară. Carte de feli
citări, »Şcoala şi familia», an. I şi III, foaie pedag. 
a »Reun. înv. din districtul Braşovului», Arit
metica în 4 cursuri (3 în colaborare cuD. Dogari u). 
Abecedar magh. (în colab. cu Fr. Koos), Abe
cedar sau ântâia carte de cetire, A doua carte 
de cetire, A treia carte de cetire (în colab. cu 
Andr. Bârseanu). Aceste scrieri formează puntea 
de trecere dela şcoala veche în era nouă a şcoalei 
moderne; ele sunt cele mai respândite între înv. 
rom. şi în şcoalele rom. din Trans.

Darlan, Jean Baptiste Joas, politic fianc., 
n. 1848, advocat în Nerac, 1890 deputat, 1896 
până 1897 ministru de justiţie.

Darlaston, oraş în Staffoi'dshire (Englitera), 
cu 14,422 loc. (1891).

Darling, col mai mare afluent al rîului Murray 
(v. ac.), cel mai lung rîu al continentului au
stralie, se formează din împreunarea rîurilor 
Balonne şi Barwan.

Darlington, oraş în cott. engl. Durham, cu 
38,060 loc. (1891); turnătorii de fier, fabrici 
de maşini.

Dărmănesci, com. rur. în Rom., j. Bacău, 
situată pe ambele maluri ale Trotuşului şi pe
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valea Uzului; e formată din 5 cat. cu 3968 loc. 
(Dicţ. geogr. 1895), între cari 215 Maghiari. Are 
5 biserici ort., 1 biserică cat., şi 1 şcoală mixtă. 
Loc. se ocupă cu agricultura, industria şi co- 
morciiil. Aici se află o fabrică de cherestea cu 
aburi şi mai multe feiestraie de apă. Tot aici 
în valea Uzului se găsesce lignită. Teritorul corn. 
e de 29,220 ha., diutre cari 18,000 ha. pădure. 
Resid. corn. e în sat. D., care numeră singur 
2723 loc. [nt.J

Darmesteter, Arsene, filolog franc., n. 5 Ian. 
1846 la Château-Salins, mai ilntâiu repetitor al 
lui Gaston în Paris, şi dela 1877 conferenţiar do 
limba şi lit. franc, medievală la Sorhonna. A 
l)ublicat: Traîte de la formation des mots com- 
poses dans la langue frauşaise compares aux 
autres langues romanes et au latin. Paris, 1875; 
De la creation actuelle des mots nouveaux dans 
la langue fran9aise et des lois qui la regissent, 
1877; La vie des mots etudiee dans leur signi- 
lication, 1887, lucrări model de claritate şi me
todă; De Floovante vetustiore gallico poemate 
et de Merovingio cjrclo, 1877; Glosses et glos- 
saires hebreux-franşais; în colaboraţie cu Ad. 
Hatzfeld, Le seizieme siecle en France. Afară 
de acestea a mai colaborat la Ee»ue critique, 
(1880, I, 375 o recenshme a dicţionarului iui 
Cihac), Romania, etc. f 16 Nov. 1888.

Dârmonesci, com. rur. în Rom., j. Prahova, 
situată între rîurde Prahova şi Proviţa; se com
pune din 3 căt. cu 1896 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
cari pe lângă agricultură se mai ocupă şi cu me
seriile; prin com. trece şoseaua dintre Ploiesci 
şi Tîrgovişte; în partea de vest a com. se gă
sesc urmele unei vechi cetăţi, numită »Tîrgul 
Frumos».

Darmstadt, capii marelui ducat Hessa (Hessen), 
situată lângă rîul Darm, dela cai'e şi-a luat nu
mele, 63,168 loc. (1895); castel cu o bibliotecă 
de preste 500,000 volume, şi colecţiuni de obiecte 
de artă; catedrală rom.-cat., teatru de curte, ca
meră comercială, mai multe -bănci, şcoală tech- 
nică, gimnasiu clasic şi real, şcoală reală, seminar 
de înveţătoare. D. e amintit de prin seci. VIII. 
1330 deveni proprietatea cenţilor de Katzenelu- 
bogen, 1479 ajunse la Hessa, dela 1567 resi- 
denţa landgrafului.

Dărnicia, generositate (v. ac.)
Darniey, Henr.ic Stuart, Lord, al doilea soţ 

al reg. Maria Stuait a hoţiei, n. 1541, însurat 
1565; trăia reu cu regina, el a poruncit asa
sinarea lui Riccio. Ucis de Bothwell 1567 în 
Edinburg. Reg. lacob I a fost fiul seu.

Darro, afluent al lenil-ului în Spania, se re- 
vai-să la Granada.

Dars, peninsulă în Pomerania ant., spre vest 
de Riigen, cu far la Darserort.

Dartmouth, oraş cu port în Devonshire (Englit.), 
la revărsarea rîului Dart, 6025 loc.

Daru, 1) D., Pierre Antoine Bruno, politic 
franc., u. 1767, intendant gen. în Prusiaşi Austria, 
1818 Pair, 1828 ra. al Acad. franc, f 1829. A 
scris istoria Veneţiei, (ed. IV, 1854) etc.; fiul seu: 
'2) D., Napoleon, n. 1807, a fost 1870 ministru 
de externe, f 1890.

Daruvâr, 1) D., com. mare în Banat, cott. 
Claraş-Severin, cu 1393 loc. germ. 2) I)., tîrg 
şi staţiune baln. îu Croaţia-Slav., cott. Pojega, 
1663 loc.

Darvaş, com. mare în Ung., cott. Bihor. In 
analele puhl. apare dela 1396. Are 186 case, cu 
1169 loc. (617 Rom. gr.-or. maghiarisaţi). Şcoală 
regulată. Teritorul: 7332 jug. cat. păment arător 
foarte productiv; industrie de casă, stupărit, pră
sire de vite. In D. se produce turfă în canti
tate mare. [t]

Darwin, Charles Rohert, n. 1809, f 1882, na
turalist englez (biolog), şi-a terminat studiile uni
versitare, _ începute în Edinburg, la Cambridge. 
Imediat după sfîrşirea lor, 1831—35, face o că
lătorie în jurul globului. Ca resultat al studiilor 
şi observărilor sale publică mai ântâiu lucrări 
biologice precum: Originea depositelor salifere 
din Patagonia, Despre distribuţia blocurilor era- 
tice în America sudică. Structura şi distribuţia 
recifurilor coraliene, ş. a. Pe tei enul botanic re
marcăm publicaţiuni biologice, din cari reiese mai 
ales connexiunea între animale şi plante: Despre 
rolul albinelor la fecundaţiunea florilor de papi- 
lionaceo. Despre fecundaţiunea orchideelor prin 
insecte. Despre caracterul şi natura hybridă a 
fecundaţiunii ilegitime la plantele dimorfe şi tri- 
rriorfe. Plantele insectivoare, Efectele fecunda
ţiunii proprii şi încrucişate în regnul vegetal. 
Mişcările şi obiceiurile plantelor căţărătoare, ş. a. 
Dar cele mai importante lucrări, din cari reiese 
eminenta lui facultate de a geueralisa conclu- 
siunile observărilor sale riguroase basate pe date 
multiple şi exacte, de a demonstra la evidenţă 
şi a stabili noue puncte de vedere în sciinţele 
naturale, sunt preponderant zoologice, precum; 
Variaţiunea plantelor şi animalelor domesticite. 
Despre originea speciilor prin selecţiunea natu
rală, Despre variaţiunea fiinţelor organisate în 
starea lor naturală, şi în fine Descendenţa omului 
şi selecţiunea sexuală. Idea fundamentală în sciin
ţele naturale, transmutaţiunea, transformismul, 
(v. ac.), adecă înrudirea mai apropiată sau ]nai 
îndepărtată şi originea comună a tuturor fiin
ţelor organisate (plante şi animale), până atunci 
hipotetică şi susţinută numai sporadic, s. e. de 
Lamark şi Godeflroy, de abia prin D. şi-a câştigat, 
prin o demonstraţiune obiectivă, genială şi con- 
vingtivă, certitudinea. Transmutaţiunea o explică 
D., dovedindu-o la rândul ei, ca efect condiţionat 
prin: acomodaţiune şi variabilitate, ambele in
fluenţe ale mediului, ultima şi ca efect al atavis- 
mului, selecţiunea naturală (inel. cea sexuală), 
fasele desvoltării individuale din ou până la stadiul 
de organism definitiv, distribuţia geografică (a 
speciilor în spaţiu), desvoltarea şi transformarea 
lor în timp (paleontologia), aceste toate influen
ţate de lupta pentru existenţă. Iată basa doc
trinei darviniaue (Darvinism). Astfel morfologia 
fiinţelor organisate şi în special studiul speciilor 
şi a varietăţilor înceată de a fi un studiu de 
apreciare a exteriorului, ea ne permite şi ne 
impune a aprecia valoarea caracterelor diagno
stice şi din distribuţia în timp şi spaţiu, şi mai 
ales ne silesce a considera şi a explica aceste 
fenomene din căuşele primordiale, cele biologice. 
V. Descendenţa, (Teoria.) [A. Pr.]

Das, după mitol. slav. un spiilt (duch) care 
se uuesce cu ojiiul, întră în om, ca la olaltă să 
fie o fiinţă; dar se poate# şi de.spăi’ţi de om şi 
atunci poate să ajute sau s*ă strice omului. D. se 
consideră de personificaţiunea puterilor sufletesci.

[Atra.]
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Dascal sau dascăl, (dela grec. Si§aaxaXoi;)j 
numire dată în genere înveţătonilui dela sate; 
împămentenită şi remasă în us din timpul fana
riotismului. Acum începe a se înlocui cu nu
mirea învăţător. In actele oficioase ale mitropo
liei gr.-cat. române din Transilvania şi Ungaria, 
din timpurile când Imnea s’a pornit pe latini- 
sarea limbei, înveţătorul este numit docente. Dar 
aceasta numire, folosită numai din partea fonirilor 
bisericesci, în popor nu se generalisează.

Dăscălescu, Dumitru, poet uitat pe nedreptul. 
A publicat Zorile, poesii. Iaşi, 1854; Scrisori din 
ţeara ţinţărească şi poesii noue. Iaşi, 1856. Poe- 
siile sale sunt mai ales satirice, cu deosebire 
cele din al doilea volum. Cele şese scrisori ţin- 
ţăresci conţin o discuţie politică între Cinci-Ţin- 
ţari, representantul protipendadei, boierimei, şi 
Hafiz ţinţarul representantul tinerimii desgustate 
atât de ideile trecutului cât şi de mijloacele în
trebuinţate de demagogi şi de feluriţii ipocriţi 
politici.

Dascălul, Alexandru, scriitor rom., a fost după 
tată şi mamă din Galiţia şi anume din Leina 
(Liov, Lemberg); era bărbat înveţat şi vorbia, 
sau cel puţin pricepea mai multe graiuri; ro- 
mânesce, polonesce, slovenesce, latinesce şi gre- 
cesce. Pe la finea seci. XVII trăia în Eîmnicul 
Vâlcii, unde se dă cu socoteala a fi fost dascăl, 
adecă învăţător al episcopiei. Aici a tradus 
din îndemnul episcopului Ilarion (1693—1709); 
1) Penticostarul (1694), 2) Triodul (1694), 3) Psal
tirea cu tîlc (1697).

Daşchieviciu, Animpodist, Dr., prof. şi scriitor 
rom., n. 10 Ian. 1853 în Vama; a înveţat la 
şcoala primară în mănăstirea Suceviţei, la gimn. 
din Suceava, teologia în Cernăuţ şi filosofia la 
univ. din Viena, unde 1881 a fost promovat 
doctor în filosofic. Dela 1880 prof. la gimn. din 
Suceava. Secretar al societăţii «Şcoala Română.» 
A publicat: Zoologie ilustrată de Alois Pokomy, 
traducere. Cemăuţ, 1885; Constantin cel Mare. 
Suceava, 1888; textul rom. la harta în relief a 
lui Max. K. Sternberg, 1892; Marc Ulpiu Traian. 
Cernăuţ, 1895. [Dr. I. G. Sbiera.]

DaschkofT, secretar de stat rusesc, care odată 
cu începerea resboiului ruso-turc din 1828, este 
trimis in ţerile române cu o instrucţiune minis
terială, în spiritul căreia să se întreprindă ]-e- 
formele regulamentului organic, proiectat prin 
tratatul de Akjerman (1826), ceea ce se şi face 
de cătră comisiunile de boieri, de sub controlul 
generalului Zaltuhin, în partea privitoare la or- 
ganisarea politică a principatelor. Tot D. a pre- 
.sidat comisia din Petersburg, compusă din vor
nicul Mihaiu Sturdza, logof. Alex. Vilara, aga 
Gh. Asaki şi consilierii de stat rus. Cantacazi şi 
Mintziaki, însărcinată cu modificarea câtorva 
părţi din regulamentul organic, sfirşit în 1830 
sub privigherea lui Kisseleff.

Daschkow, Catarina Romanowna,princesă, n. 
cont. "Woronzow 1743, amica Imp. Catarina II, 
părtaşă la conspiiaţiunea contra lui Petru III. 
Dela 1783 direotoara academiei de sciinţe. j* 1810. 
(Memoarele eugl. de Bradford 1840, germ. de 
Herzen 1857.)

Dăsnăţuiu, rîu în Rom.; isvoresce în j. Me
hedinţi, străbate centrul j.-lui Dolj şi se varsă 
în Balta-Popii sau Nedeiu.

DaştI, rîul principal al Belutşistanului, se varsă 
în Oceanul Indic, 1600 km. lung.

Dasyllrion Zucc., (botan.) gen de plante erecte 
lemnoase pururea vercji din fam. Liliaceelor, trib. 
Dracaeneae, cu foi fasciculate ligid-luuglineare 
pe margini spinos-serrate, panicula cu flori dioice 
mărunte, cu 3 ovule dintre cari numai una se des- 
voaltă în capsula uscată. Cuprinde vr’o 8 specii 
din Mexico şi Texas, dintre cari mai ales D. 
glaucophyllum Hook., D. graminifolium Zucc. 
şi D. gracile Zucc. se cultivă ca plante orna
mentale de florărie temperată. ' [A. Pr.]

Dasymetru sau Baroscop, instrument inventat 
la 1650 de Otto Guericke, care arată schimbările în 
densitatea aerului liber; D. este o balanţă echili
brată cu două globuri de metal, rrnul mic şi masiv, 
celalalt mare şi gol înlăuntru. Aşezând instru
mentul sub clopotul unei maşine pneumatice şi 
scoţend aerul, balanţa va atîrrra în partea glo
bului celui mare, ceea ce arată că acesta pierdea 
rn aer mai mult decât cel mic, potrivit cu vo
lumul cel mare al liri.

Dasypus, (zool.) mamifer, v. Armadil.
Data, (lat.J fapte, detaiuri. D. et accepta, ero- 

gaţiuni şi percepţirmi.
Data, (lat. Datum), datare, indicarea timpului 

când s’a făcut un act, o scrisoare.
Dataria, o secţiune a curiei romane (papale), 

prin care se împari; dispensări şi alte graţii or
dinare pentru forul extern. In fruntea acestui 
dicasteriu stă datariul, care dacă e cardinal se 
(jice prodatarius. Numirea şi-o are D. de acolo, 
că în un libel se înseamnă 4iua sau data, când 
s’a învoit papala cutare graţie, (v. Curia romană.)

Datina, v. obiceiu.
Datisca L., (botan.) gen de plante din fam. 

Datiscaceelor. (îuprinde numai două specii; una 
din California până în Mexico, alta, D. canna- 
bina L., din Orient şi Asia sud-vestica, după ex
terior se aseamănă mult crr cânepa. Aceasta se 
crrltivă uneori la noi ca plantă decorativă rustică.

[A. Pr-.]
Datiscaceae, (botan.) mică familie de plante 

dicotyle polypetMe calyciflore, mai înrrrdită cu 
Begnoniaceele, de cari se distinge prin stamine 
înserate pe calicele persistent şi antere necon
crescute crr filamentele. Ca gen mai remarcabil 
cităm Datisca (v. ac.)

Dativ, V. Caşuri.
Datolit, Botriolit, mineral, barosilicat de calciu, 

monoclinic, cu cristale incolore, vercjii-, surii-ori 
roşietic-albe; greut. spec. 2'9—3. Se găsesce Iu 
Andreasberg, Freiburg, Nierderkirchen, în Svedia 
şi Norvegia, etc.

Datoria, în înţeles filosofic: ceea ce trebue 
să faci, independent de interesul tău imediat. 
Legătrrra dintre individ, care s’ar crede că e 
isolat şi fără alt gând decât propriir-i folos, .şi 
dintre cealaltă lirme. In virtutea D.-ei omul se 
simte obligat, în mod liber, de a Irrcra nu nu
mai în vederea folosului sărr, ci şi în al altora. 
Astfel el are D. cătră viaţa sa, pentnr că nu şi-a 
dat-o însuşi; cătră farrrilia sa, pentnr că prin 
ea se perpetuă viaţa al căreia depositar e, şi 
pentru acelaşi cirvent are D. cătră patria sa şi 
cătră rrmanitate. Noi avem D., suntem scoşi 
de sub prrterea egoismului imediat spre a ţine 
samă de interese străine şi superioare nouă, şi 
suntem ridicaţi dela idea să »facem« la idea
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strebue să facem», —în virtutea legii care pune 
originea existenţei noastre în afară din noi şi 
deasupra noastră, fie în Dumnezeu (teism, deism), 
fie în natură (panteism), sau în lunanitate (uti
litarism), amendoue ele înşile reductibile la Dum- 
ne(jeu. Regula exterioară şi superioară a D.-ei 
o justiţia (V. ac.) Variabilitatea acestei idei aduce 
ou sine variabilitatea D.-lor. [Dragomirescu.]

D. în înţ. jur.: sarcină care incumbă cuiva în 
urma unui angajament luat sau impus. Bunurile 
debitorului servesc spre asigurarea comimă a 
creditorilor sei; preţul lor se împarte între 
ei prin analogie, afară de caşul când există 
cause legitime de preferinţă între creditori, 
adecă privilegii sau ipoteci. D. pot resulta din 
contracte, quasi-contracte, delicte, quasi-delicte, 
sau sunt impuse de legi. Sunt şi datorii morale, 
impuse de consciinţă, datorii naturale, cari 
nu sunt sancţionate de legi. In fine, afară de 
particulari, sunt şi persoane civile, cari au D., 
de pildă statele au datorii publice; asemenea şi 
stabilimentele publice, stabilimentele de utilitate 
publică. [—]

Datoriile publice. La începutul secolului pre
cedent Europa se găsea puţin îndatorată. La 
acea epocă numai câteva state erau grevate de 
Dat. publ., cari, de altmintrelea, erau puţin con
siderabile. Astfel, Dudley-Baxter, în «National 
Debts», 1871, evaluează pentru 1715 totalul Dat. 
publ. ale ţerilor pe atunci civilisate la 7 miliarde 
500 milioane franci. Ţorile cele mai îndatorate 
la acea epocă erau Francia, Olanda, Spania, Re- 
publicele italiene şi Statele germane. In 1793 
totalul D.-lor publice ale aceloraşi ţeri era de 
12l/a miliarde franci. In această sumă — după 
Paul Leroy-Beaulieu, căruia îi împmmutăm 
aceste cifre, — Dat. publ. a Engliterei se ridica 
la mai mult de cât jumetate din suma totală. 
Dat. publ. europene in perioda 1793—1820 cresc 
într’un mod considerabil. La 1820 totalul dato
riilor Statelor Europei se ridică deja la 36 mi
liarde franci, în care sumă Englitera întră cu 
cifra de 23 miliarde, sau aproape */3 din total. 
Plecând dela acea epocă, Dat. publ. europene 
iau o ascendenţă din ce în ce mai mare. La 1848 
totalul D.-lor europene întrece cifra de 39 mi
liarde franci, sumă care se repaiiisează pentru 
fiecare ţeară în lu’mătonil mod:
Regatul-Unit . .
Francia ....
Austria ....
Spania ....
Ru.sia..................
Pmsia şi Statele germane 
Statele italiene. .
Belgia..................
Portugalia . . .
Danemarca . . .
Grecia ....
Svedia şi Norvegia

20,500.000,000 franci 
4,550.000,000 „
3,125.000,000 „
2,825.000,000 „
2,500.000,000 „
1,000.000,000 „ 

750.000,000 „
438.000,000 „
425.000;000 „
288.000,000 „ 
250.000,000 „
15.000,000 „

In 1870 cifra Dat. publ. a diferitelor State 
europene se ridică la 74,138.(X)0,000 franci. Insă 
istoricul D.-lor publ. europene nu devine inte
resant decât în aceşti ultimi 30 ani. Dela 1870 
datoriile diverselor State europene au crescut 
intr’un mod excepţional. Ceea ce a dat nascere 
acestei cresceri rapide a datoriilor mai tuturor 
Statelor Europei au fost pe de o parte resboaiele

dela 1870 şi 1878, iar pe de altă parte neîn
cetatele preparative de resboiu, ce durează ancă 
dela 1870, şi cari au costat pe întreagă Europa 
dela 150—160 miliarde franci. In fine, în aceşti 
ultimi ani, dela 1878 încoace, cifra D.-lor publ. 
ale tuturor Statelor europene a crescut într’un 
mod prodigios, ceea ce reiese cu înlesnire din 
datele consemnate de Alfred Neymarck în Dicţio
narul de finance, apărut la Paris sub direcţia lui 
Leon Say. După Neymarck, capitalul nominal al 
D.-lor publ. ale întregei Europe se ridică, pentru 
anii 1887/88, la 121 miliarde 177.600,000 franci, 
repartisat la următoarele 28 state.

Ţerile împnmiutate Capitiilul nominal 
al Datoriei publice 

în franci

Pnrtca de 
Datorie co 
revine fle- 
cărni loc. 
în frnnci

Francia................... 32,000.000,000 845.—
Anglia....................... 18,400.000,000 490.—
Rusia....................... 18,092.500,000 210.—
Italia....................... 11,454.100,000 380.—
Austria................... 9,403.600,000 450.—
Spania................... 5,963.900,000 358.—
Prusia....................... 5,462.000,000 188.87
Ungaria................... 3,445.500,000 205.—
Turcia....................... 3,002.800,000 ?
Portugalia .... 2,861.400,000 609.—
Olanda ................... 2,268.900,000 464.—
Belgia........................ 1,915.800,000 320.—
Bavaria ..... 1,672.200,000 264.—
Saxonia ................... 794.000,000 249.50
România1) .... 778.800,000 149.30
Geimania .... 600.000,000 13.27
Wurtemberg . . . 523.400,000 11.43
Baden ................... 425.200,000 265.60
Grecia................... 420.000,000 200.-
Svedia....................... 341.000,000 72.14
Serbia....................... 286.000,000 124.—
Statele germ. cele mici 278.300,000 54.—
Danemarca .... 269.000,000 135.—
Ham burg .... 218.900,000 41.—
Norvegia.................. 150.000,000 76.90
Finlanda................... 71.000,000 32.—
Bulgaria................... 44.700,000 15.—
Elveţia . . . . . 31.800,000 11.—
Sacrificiile, ce fiecare Stat îşi impune anual.

pentru întreţinerea armatei sau pentru prepa
rative de resboiu, sunt considerabile. Aceste 
sacrificii causează o jnulţirae de prejudiţii pro- 
ducţiunii şi in.strucţiunii generale, şi prin ur
mare civilisaţiunii. Pentru a se vede cheltuelile 
necesitate de »p a c e a armată» dăm aci sumele 
cheltuite anual de fiecare Stat pentru resboiu 
sau marină, şi acelea ce se cheltuesc pentru 
instrucţie. După cum lesne se va pute vede, dis
proporţia, ce există între aceste cheltueli, este 
foarte mare şi caracteristică. Neymarck eva
luează totalul cheltuelilor făcute pentru înar
mare de Statele mai sus citate pentru 1887/88 la 
4,680.100,000 fr.; iar cifra ce se cheltuesce pentru 
instrucţie, de aceleaşi state, la 623.000,000 fr.

lată cum se repartisează atât cheltuelile fă
cute cu armata cât şi acelea făcute pentru in
strucţie :

1) Peutrii actuala D. publ. a Eomfiniei, ce în 18DS so 
ridică la pre.sto 1.200.000.000 fr., se va vede articolul Bo
rna a ia, partea privitoare la D. publ. a acestei teri.
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Ţeri
Cheltueli anuale 

pentru
resboiu şi marină, 

în franci

Cheltueli anuale 
pentru in

strucţia publică, 
în franci

Rusia .... 990.800,000 83.300,000
Anglia . . . 792.300,000 136.800,000
Francia . . . 779.800,000 145.000,000
Germania . . 555.900,000
Italia .... 382.900,000 40.500,000
Austria . . . 356.600,000 29.100,000
Spania . . . 202.800,000
Turcia . . . 200.000,000
Ungaria . . . 73.600,000 16.400,000
Olanda . . . 68.700,000
Belgia . . . 50.100,000 16.000,000
Portugalia . . 39.600,000 5.200,000
Svedia . . . 37.500,000 5.700,000
România. . . 32.800,000 14.200,000
Danemarca . . 25.500,000 2.700,000
Grecia . . . 21.700,000 3.100,000
Bulgaria. . . 18.200,000
Elveţia . . . 18.100,000
Serbia . . . 14.000,000 3.000,000
Norvegia . . 13.200,000 6.100,000
Finlanda . . 5.900,000 5.400,000
Hamburg . . 100,000 4.800,000
După cum lesne se poate vede din primul 

tablou, Francia este ţeara cea mai încărcată de 
datorii, cu enorma datorie publică de 32 mi
liarde franci, cifră ce comparată cu întreaga 
avuţie naţională care, după Paul Leroy-Beaulieu, 
nu întrece 200 miliarde fr., dă raportul dela 
1 la U sau 7, ceea este enorm. [I. I. Nacian.J 

Datorinţa, (flios.) v. Datoria.
Datura L., (botan) gen din fam. Solanaceelor, 

tribul Hyoscyameae, cuprinde plante erbacee, 
anuale, vivace, frutescente sau arborescente; 
frunzele mari întregi sau sinuat-dinţate; florile 
mari, solitare de ordinar albe sunt erecte sau pen- 
dente; calicele tubulos adesea angulos cu 5 divi- 
siuni; corola infundibuliformă cu 5 dinţi, stamine 5; 
fructul este o capsulă acoperită imeori cu peri 
rigizi. Acest gen are vr’o 20 specii, ce sunt 
respândite prin regiunile calde şi temperate ale 
globului. Prin părţile noastre cresce, în locuri 
cultivate şi inculte, pe lângă garduri, numai D. 
Stramonium L., plantă foarte otrăvicioasă, nu
mită de popor Ciumăfaie, Ciuma-fetei 
sau Laur. Unele specii de D. se cultivă prin 
sere temperate şi prin grădini ca plante deco
rative, aşa este D. arhorea L., D. fastuosa L., 
D. sanguinea Ruizet Pav. şi D. suaveolens 
Humb. et Bonpl. Frunzele şi seminţele de D. 
Stramonium L. posed proprietăţi medicinale şi 
se întrebuinţează mai cu samă spre a combate 
diferite boale nervoase. [Z. C. P.]

Daturina, alcaloid. Atropină (v. ac.). 
Daubensee, (Dubensee), lac în cantonul elve

ţian Wallis, în munţii Gemmi, la înălţime de 
2206 m. preste nivelul mării.

Daublebsky de Sterneck-Ehrenstein, Maxi- 
milian, baron, admirai austriac, n. 14 Febr. 1829 
în Klagenfurt; 1866 la Lissa pe bastimentul 
«Admirai Ferdinand Max« a nimicit vasul ital. 
»Re d’ltalia«; 1872 contra-admiral, 1888 gene- 
ralissimus al flotei de resboiu austriaco.

Daubree, Gabriel Auguste, geolog şi inginer 
de mine francez; n. 1814 la Metz, f 1897 la

Paris; 1839 numit prof. de mineralogie şi geo
logie la fac. de sciinţe din Strassburg; 18.52 
decan; apoi prof. de geologie la museul de istoria 
naturală; 1862 prof. de mineralogie la şcoala de 
mine din Paris; in fine 1872 director al acelei 
şcoale. S’a consacrat exclusiv studiilor sciinţifice, 
şi Academia de sciinţe l-a ales membru pentru 
secţiunea mineralogiei în locul lui Cordier. Prin
cipalele lucrări (publicate în Annales des mines, 
Comptes rendus.de l’Acc. des Sciences, Bulletin 
de la soc. de geologie, etc. din Paris) sunt re
lative la formaţiunea depo.sitelor' minerale sub 
diferitele stări, în cari le întâlnim în scoarţa 
globului. El a publicat apoi: Etudes de geologie 
experimentale, Les eaux souterraines â l’epoquo 
actuelle, Les regions invisibles du globe et des 
espaces celestes, etc.

Daucus L., (botan.) gen din fam. Umbellifc- 
relor, trib. Caucalineelor, cuprinde plante er
bacee anuale sau bisanuale, uneori peroase, frun
zele divisate, cu segmentele ânguste sau mici; 
florile albe sunt dispuse în umbele compuse; 
fmctul oval sau oblong este peros sau ţepos. D. 
are vr’o 20 specii bine distincte, ce sunt res
pândite prin Europa, Africa boreală. Asia tem
perată şi în America nordică, o specie se află 
chiar şi în Australia. In părţile noastre cresce 
D. Garota L. numită de popor Morcov sel- 
batic. Ruşinea fetei. Această plantă se cul
tivă foarte mult prin grădini ca plantă alimen
tară, cunoscută în genei'al pentra rădăcina sa 
pi votantă comestibilă. Pe la noi se cultivă foarte 
mult ca legumă D. Carota L. var. sativa şi este 
cunoscută de poporul nostru sub numele de 
Morcov. Mură. [Z. C. P.]

Daudet, Alphonse, poet şi romancier franc., 
n. 13 Maiu 1840 la Nimes, "f- 16 Dec. 1897 la 
Paris. D. este fermecătorul povestitor, adâncul 
cunoscetor al sufletului omenesc, romancieml 
care lasă pe cetitor totdeuna sub imperiul unei 
dulci melancolii; el a descris mai mult lumea 
săracă, umilită, sacrificată de civilisaţiunea mo
dernă; caracteristica scrierilor lui D. e o ame
stecătură de sensibilitate şi ironie. O întreagă 
pleiadă de tineri scriitori provensali calcă astă()i 
pe urmele măiestrului D. cu un succes, care 
sporesce dela o operă la alta. Scrieri, romanele: 
»Le petit Cliose« (1868); «Robei t Helmont® (1874); 
»Jack, moeurs contemporaines«(1876);»LeNabab» 
(1877); «Les rois en exil* (1879); «Sapho*(1884); 
»Rose et Ninette* (1892), etc.; povestiri satirice: 
«Lettres de mon moulin* (1869); «Tartarin sur 
les Alpes*, etc. (Cf. Gerstmann, Biografia lui D., 
1883, 2 voi.)

Daui, Teodor, învăţător rom. (în S. Nicolaul 
jnic), n. 10 Mart. 1869 în Erdeiş (Ung.), a fre- 
cuentat cursurile pedagogice în Arad, 1890 a 
publicat «Colinde şi cântece poporale*, (Arad, 
tipogr. diec.); Poesii naţ.; Poveştile Bihorului 
şi Flori dela Câmpie (1891). [f]

Daula, un soiu de dărăbană (tobă mare) din 
Turcia.

Dauletşah, istoric persan din Samarkand; a 
scris 1487 «Taskirat uşşuara*, care cuprinde bio
grafiile mai multor poeţi în ordine cronologică, 
cu multe citate. *j* 1495.

Daulis, oraş în Phokis (teatinl miturilor Toreus, 
Prokne şi Philomele, etc.); nimicit de Filip al 
Macedoniei 346 a. Chr.
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Daumer, Friedric, poet germ., la început li

beral, 1859 s’a făcut catolic; cunoscut mai ales 
prin »Mitteilungen iiber Kaspar Hauser«, 1832; 
n. 1800 la Niiniberg, unde a fost profesor, dar 
în curând s’a retras, fiind duşman a-1 creşti
nismului, pe care a încercat a-1 înlocui prin »Re- 
ligion des neuen Weltalters», (3 voi., 1850).

[W. R.]
Daumont, mai corect; Attelage ă la D., trăsură 

cu patru cai şi cu im vizitiu călare.
Daun, Leopold Josef, Conte, mareşal de câmp 

austriac, n. 1705 în Viena, fiul Contelui Vierich 
de Daun (vice-rege de Neapol). Locotenent-ma- 
reşal în resboaiele silesiane, 1746—48 în Olanda, 
bătu 1757 pe Friederic II la Colin, luă 1759 
Dresda, 1762 president al consiliului de resboiu. 
1 1766. DupăD. e.ste numit regim. 56 deinf. austr.

Dauna, pagubă, prejuditii (v. ac.).
Daunou, Pierre Glande Frangois, erudit şi 

om politic franc., n. 1761, 1840. A scris: »Con-
sideration sur le proces de Louis XVI«; »Essais 
.sur la constitution«; »Vues rapides sur l’orga- 
nisation de la Republique franşaise». In 1795 fu 
ales president al Convenţiunii, şi întră în comi
tetul »Salut public*. Făcu asemenea parte din 
consiliul celor »Cinci sute« (cinq-cents). Numerul 
scrierilor lui D. e imens, lista lor completă a 
fost publicată de biograful seu TaiUandier sub 
titlul sDocuments sur Daunou*.

Dauphin, (pron. Dofeu, lat. Delphinus), titlu de 
principe în Francia. Corniţele de Viennois purta 
pe scutul seu dela 1140 figura unui delfin, de 
unde şi posesiunea sa se numia Daupbine. In 
1349 corniţele Humbert II, desilusionat şi plin 
de datorii, testă Dofinatul lui Carol de Valois, 
nepotul regelui Filip VI, cu condiţia, ca cel mai 
mare fiu aJ regelui să poarte numele de D. şi 
Dofinatul să fie domeniul lui, iar corniţele să pri
mească 120,000 florini. Până la finele seci. XV 
Dofinatul avea drepturi suverane, căci Ludovic XI 
se purta pe domeniul seu ca şi independent şi 
făcea puternică oposiţiime lui Carol VII; mai pe 
urmă aremas un titlu, desfiinţat şi acela la 1830. 
Expresiunea in usum delphini vine dela împre
jurarea, că Ludovic XIV a însărcinat o comi- 
.siune să scoată pe autorii clasici greci şi romani 
într’o ediţiune curăţită de toate expresiunile 
necuviincioase, ca să poată fi cetită de D.

Dauphine, fostă provijucie a Franciei, ţinut 
immtos, cupiîndend departamentele Isere, Drome 
şi Alpii superiori, 12,554 kma. In vechime D. 
era ţeara Allobrogilov, principat vasal al regatului 
Burgundia, 1032 fu încorporat Germaniei, 1349 
cedat lui Carol de Valois, regele de mai tâi'diu 
Carol V.

Dauria, ţinut muntos în partea sud-estică a 
Sibei’iei (Transbaicalia), traversat de munţii me
talici daurieni.

Davallia Sm., (botan.) gen de plante din fam 
Polypodiaceelor, trib. Davallieae, cu rhizom re- 
pent, sori de regulă marginali şi indusiu pedun- 
culat, cupuLiform. Multe din speciile de habit 
variu, respândite pretutindeneaîn regiunea tropi
cală a globului; se cultivă în florăriile noastre, 
s. e. D. heterophylla Sm., D. parvula Wall., 
D. eîegans Sw., D. tenuifolia Sm., ş. a.

[A. Pr.]
D’ayălmăşia, proprietate mare ori mică, care 

este în amestec şi împrăştiată prin ale altor

proprietari. Proprietatea aflată în D. era tot- 
deuna sau de cele mai multe ori supusă silei de 
câmp, de culturi şi folosire în comun cu obştea 
locuitorilor sau a composesorilor. Proprietarul 
ei puţin putea dispune liber şi a se folosi de ea 
fără de învoirea prealabilă a obştei, sau fără de 
autorisaţiune din partea primanilui comunei. In 
timpul modern D. se consideră ca defavorabilă 
şi ca o piedecă şi stagnaţiune în progresul na
tural al agriculturii şi evoluţiunii umane. De 
aceea în timpul din urmă aproape toate statele 
au adus legi pentm cassarea D.-ei prin regularea 
din nou a proprietăţii rurale, conform cu spi
ritul timpului, prin comasare, segregare şi de
limitare.

Davantara, după mitol. indică medicul divin, care 
a scos beutura de nemurire din marea de lapte.

Davenport, oraş în lowa (America nord.) lângă 
Mississippi, 26,872 loc. (1890).

David, al doilea rege al împărăţiei lui Israil, 
fiul lui Iese din Vitleem, la început favoritul 
regelui Saul, pe urmă se conjură, împreună cu 
Samuil, contra lui Saul; după căderea lui Saul 
(1033 a. Chr.) D. fu uns rege al seminţiei 
lui Iuda. Supune popoarele vecine, întemeiază 
imperiul lui Israil, ridică Ierusalimul la reşedinţă, 
dedă poporul la o viaţă cetăţenească şi la cultura 
artelor, cu deosebire a architecturii, pune basă 
industriei şi comerciului. D. strălucesce caproroc, 
poet, regent renumit şi viteaz mare. Psalmii lui 
sunt mărgăritare; pe basapoesiei acestora se în
temeiază cultul religios la Israeliteni. El a adunat 
material pentru zidirea unui templu în Ierusalim.

David, 1) D., Jacques Louis, pictor franc., n. 
31 Aug. 1748 în Paris, elev al lui Vien, a parti
cipat în mod pasionat la revoluţiune, ca membru 
al conventului a votat pentru moartea regelui; 
1804 a fost numit de Napoleon prim-pictor de 
curte; f 29 Dec. 1825 in Bruxela. Părintele 
nonei picturi franceze, basată pe studiul anticei; 
opere principale: moartea lui Marat, răpirea Sa
binelor, Leonida în Thermopyle, încoronarea lui 
Napoleon, ş. a. Biografia de nepotul seu Jules 
D. (1880). 2) Pierre Jean, numit de comun D. 
d’Angers, sculptor franc., n. 12 Mart. 1788 în 
Angers, elev al lui Roland în Paris, dela 1826 
prof. la academia de arte în Paris; -f- 1856. 
Opere princ.: bărbaţii celebri ai Franciei în tim
panul frontespiciului din Pantheonul dela Paris, 
(1834—37) şi monumentul lui Corneille în Rouen. 
Biografia de Jouin (1878). 3) D., Ger ard, pictor 
din Ţerile de jos, n. 1450 în Oudewater; f 1523 
în Bruges. Tablouri bisericesci, realistice. Opera 
principală (1509) în museul din Rouen.

Dăvideni, comună rurală şi parochie (împreună 
cu o parte din Cireş şi cu Slobozia Dăvidenilor 
sau Zrubul), cu moşie boierească în Bucovina, 
căp. şi j. Storojîneţ, cu 1918 loc., (1650 ort., 
127 rom.-cat., 171 mos.), şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Dăvideşti, comună rurală şi parochie cu moşie 

mănăstirească în Bucovina, căp. şi j. Coţman, 
cu 1141 loc., (1096 ort., 45 mos.), şcoală primară.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Davidis, Francisc, fiul imui păpucar sas din 

Cluj; a studiat teologia în Wittenberga; în- 
torcendu-se acasă ajunse 1551 directorul şcoalei 
în Bistriţa, mai apoi îii Cluj, unde devine în 
urmă paroch al Clujului şi totodată superinten-
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dent al bisericei reformate din Ardeal. Mai tâi’diu 
I). trecu la confesiunea unitară, şi deveni pre
dicatorul de curte al principelui loan Sigismund, 
convertit de D. la socinianism. In colaborare cu 
Blandrata, I). câştigă mulţi credincioşi unita- 
rismului, iar în dieta dela 1571 egala îndrep
tăţire cu celelalte confesiuni recepte. Fiind D. 
învinovăţit de viaţă imorală şi eresie, fu chiejiiat 
în Ardeal însuşi Socinus, D. fîi examinat, de
clarat nedemn de postul seu, condamnat şi închis 
în Deva, unde a murit.

Davila, Carol, medic şi prof. de chimie, de 
origine francez, n. 1828 în oraşul Parma în 
Italia. Studiile elementare le-a făcut în Hamburg, 
und^ a înveţat perfect limba germană, iar pe 
cele liceale in Limoges în Prancia; apoi a trecut 
la Angers, unde a studiat pe rând farmacia şi 
medicina. 1849, bântuind colora în Francia, gu
vernul îl trimise în departamentul Maine-et- 
Loire, cu care ocasiune a foirnulat cunoscutele 
picături anticolerice; picăturile lui D., folosite 
des în România. 1852 trecu doctoratul la facul
tatea de medicină din Paris. 1853 veni, la chie- 
marea lui Ştirbei-Vodă, în România, unde avea 
să se distingă atât pe terenul instrucţiunii şi al 
respândirii sciinţelor, cât şi pe cel al filantropiei. 
Spiritul seu creator a început să se manifesteze 
la câteva septemâni după sosirea sa în noua 
patrie. El propuse domnitorului înfiinţarea unei 
şcoale de medicină, dar fără succes; adună deci 
pe respunderea proprie vr’o 60 elevi şi la 4 Dec. 
1854 deschise şcoala în mănăstirea Mihaiu-Vodă 
din Bucuresci, care la 6 Mart. 1856 trecu în ad
ministraţia statului. Totodată înfiiuţă şi grădina 
botanică dela Cotroceni. 1856 a dat fiinţă şcoalei 
de farmacie, iar 1857 pune basă şcoalei vete
rinare şi Societăţii medicale sciinţifice din Bu
curesci. 1860 a introdus în serviciile spitalelor 
civile locurile de externi şi interni şi a organisat 
ambulanţele armatei i’omâne. 1863 a creat, în 
colaborare cu d-rul Felix, mai multe spitale în 
Moldova şi în Basarabia. 1864 a înfiinţat labo
ratorul de chimie dela spitalul militar, în fruntea 
căruia aduse pe distinsul chimist Dr. Bernath- 
Lendway. 1865 a fundat, dimpreună cu Dr. 
Esarcu, Societatea sciinţelor naturale, 1868 Socie
tatea sciinţelor fisico-naturale, 1869 Societatea 
de idrologie. Tot stăruinţelor sale neobosite e de 
a se mulţămî întemeiarea Asilului Elena Doamna 
şi a Orfelinatului de băieţi dela Pantelimon, mutat 
adi la Focşaui. Meritele lui D. au şi fost con
siderate totdeuna; domnul Cuza îl numi 1860 
general, iar Camera şi Senatul îl proclamă 1866 
cetăţean român. D. a făcut parte din cele mai 
de frunte instituţiuni ale ţerii; prof. de chimie 
la universitatea din Bucuresci, membru al Eforiei 
spitalelor civile, inspector al serviciului sanitar 
civil şi militar, membru în consiliul permanent 
al instrucţiei, 1866 făcu parte din misiunea în
sărcinată a saluta pe regele Carol în castelul 
dela Sigmaringen. în resboiul de independenţă 
(1878) neobositul D. a putut vede cu ochii re- 
sultatele îmbucurătoare, ce au dat ambulanţele 
organisate de dînsul; recunoscinţa ţerii şi a 
regelui i-au fost cea mai mare resplată. 1864 
D. se căsători cu Anica Racoviţă, nepoată a Go- 
lescilor. D. f 26 Aug. 1884 după ce 31 ani a 
lucrat la mărirea patriei adoptive.

D., isvor, V. Carol D.

Davis, (pron. dewis), 1) D.,Iohn, călător marinar, 
n. în Devonshîre, a descoperit 1585 coasta estică 
a Gronlandei şi strimtoarea de mare, ce poartă 
numele seu, iar 1592 insulele Falcland; ucis 
27 Dec. 1605 aproape de coasta Malacca în 
lupta cu laponezii. 2) D., Jefferaon, om de stat 
american, n. 3 lan. 1808 în Kentucky, 1847—51 
senator, 1853—57 ministru de resboiu, 1861—65 
president al confederaţiunii sudice; f 6 Dec. 
1889 în New Orleans. 3) D., Andrew lackson, 
spiritist, n. 11 Aug. 1826 în Blooming Grove 
(New-York). Din numeroasele sale scrieri cele 
mai momentuoase sunt: »The principles of nature«, 
(30 ediţie, 1869; nemţesce 2 ediţ. 1889). Auto
biografie: »Beyond the valley*, (1885).

Davis, calea lui —, strimtoare de mare între 
Gronlanda şi insula Cumberland (America de 
nord), prin ea se trece din Oc. Atlantic în baia 
lui Batfin.

Davitt, (i)i'on. devit), Michail, politic irlandez, 
n. 1846, a înfiinţat 1879 liga irlandeză; contrar 
lui Parnell. Dela 1890 publică rev. »Labour 
World*.

Davos, loc de cură climatică pentru bolnavi 
de plămâni, în cantonul elveţian Graubiinden, 
situat la înălţime de 1560 m. preste nivelul 
mării, în valea D.

Davout, Louis, duce de Auerstaedt şi principe 
de Eggmfihl, n. 10 Maiu 1770 la Paris, ‘j* 1 Iunie 
1823. Lua parte la toate campaniile lui Napoleon, 
era unul diu generalii cei mai stimaţi ai acestuia. 
Se distinse mai cu seamă la bătălia dela Auer- 
slaedt, când cu forţe inferioare ţinu în loc ar
mata principală prusiană, în timp ce Napoleon, 
care dăduse lupta la lena, putu să aibă o vic
torie completă. După strălucita victorie dela 
Eggmiihl i-se oferi titlul de principe. D. a fost 
devotat lui Napoleon până în cele din urmă 
timpuri. După întoarcerea lui Napoleon dela 
insula Elba a fost numit ministru de resboiu. 
După a doua restauraţiune a că(ţut în disgraţie 
şi a fost privat de titlurile şi solda sa. Dar după 
3 ani i-se recunosc toate drepturile sale, şi Ia 
5 Mart. 1819 întră în camera pairilor.

Davy, Sir Humphry, chimist, n. 17 Dec. 1778 
în Penzance (Cornwall), 1802 prof. în Londra, 
f 29 Maiu 1829 în Genf. A inventat 1815 lam- 
pele de siguranţă, folosite în minele de cărbuni, 
Şl a înavuţit sciinţa chimiei teoretice. (Memoirs, 
1836, 2 voi.; germ. 1890.)

Dawison, Bogumil, distins actor germ., n. 1818 
în Varşovia, a debutat 1841 în Lemberg, 1849 
până 1854 membru la »Burgtheater« în Viena, 
1854—64 ia teatrul reg. din Dresda, apoi oaspe 
la teatrele germ. din America, -j* 1872. Roluri 
principale: Mephisto, Richard IU, Fr. Moor.

Dawydow, Denis Wassilievits, scriitor şi poet 
rus, n. 1784, *|- 1839 ca general lângă Moscva. 
A participat în resboaiele dela 1812—15, 1825 
până 1827 (cu Persia) şi cel polonez dela 1831. 
A scris poesii, mai ales resboinice, şi studii 
militare. Opere (1848), memoare (1872).

Dayton, oraş industrial în Ohio (America nord.), 
61,220 loc. (1890); fundat 1796.

Daza, Hilarion, presid. republ. Bolivia, n. 1840; 
1871 ministru de resboiu, 1876—79 president; 
asasinat 1 Mart. 1894.

Dazio Grande, strimtoare romantică în can
tonul elv. Tessin, strătăiată de calea fer. Gotthaid
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Dea Dia, după mitol. romană (}ina venerată de 

fraţii Arvali (v. ac.), a fost o (Jină a pământului 
şi agrilor, şi pentru aceasta probabil e identică cu 
Ceres şi Tellus, precum stă aproape şi de Flora, 
Fauna şi Ops. Păduriţa (Jinei a fost aproape de 
Koiua şi de rîul Tiber. [Atm.]

Deâk, Francisc, om de stat magh., n. 17 Oct. 
1803 în Sojtor, (coti Zala), după cum se susţine 
dintr'o familie raacedo-românăcu numele Pescari; 
după terminarea studiilor jur. a fost jurat la tabla 
reg. în Budapesta, advocat şi apoi judecător în 
cott. Zala. In dietele dela 1832—42 şeful par
tidului de reformă, 1848 ministru de justiţie. 
La 20 Oct. 1860 s’a pus în fruntea aşanumitului 
»partid de adresă* (moderat), a redigiat 1861 cele 
douG adrese, cari pretindeau restituirea legilor 
dela 1848, şi e autorul pactului cu curtea din 
Viena la 1867. După împăciuire nu a primit 
nici un portofoliu ori oficiu, ci a remas simplu 
deputat (al oraşului Budapesta), şi ca atare şeful 
partidului liberal moderat, f 29 Ian. 1876. Dis
cursurile parlamentare s’au publicat 1881—88 
în 3 voi., biogr. de Pulszky (1876), Csengery 
(1877) şi Steinbacb (1888). In Budapesta i-s’a 
ridicat un monument.

Deali acele ridicături locale ale uscatului, a 
căror înălţime nu trece preste 300 m. (v. Munte).

Deal, oraş maritim în Englitera, (cott. Kent), 
8891 loc. Baie de mare.

Deaiu, mănăstire în Rom., j. Dâmboviţa, situată 
pe un deal la 4 km. de Tîrgovişte spre nord-est, 
având o posiţie din cele mai fmmoase; mănă
stirea a fost zidită de Radu V cel Mare (1494 
până 1507) la anul 1500; după secularisare în 
această mănăstire a fost instalată şcoala de sub- 
oficieri, iar astăzi servesce ca depou de arme. 
Aici se află un sicriu cu craniul fundatorului 
mănăstirii şi cu al lui Mihaiu Viteazul.

Dealul Babii, v. Babii-Deal.
Dealul Iederii sau lAchtenberg, colonie germ. 

şi comună rur. pe moşie mănăstirească in Bu
covina, căp. GuraHomorului, j. Solcea, cu 404 loc., 
şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Deaiu Mare, podgorie cu vii în Rom., jud. Pra
hova. Sub acest nume generic e desemnată mai 
toată podgoria acestui judeţ, în special însă cea 
despre est, de pe partea stângă a rîului Teleagen, 
cuprincjend dealurile Cernătesci, Gâlmeia, Chilia, 
Valea Mieilor, etc. înainte de 1882, când s’a 
ivit filoxera, viile de pe aîbste dealuri produceau 
un vin excelent. A(Ji însă mai toate viile sunt 
distruse, iar terenurile lor se cultivă cu cereale. 
Statul român a înfiinţat doue pepiniere la Ţinteaşi 
la Urlaţi, unde după ce se altoiesce viţă indigenă 
în rădăcini de viţă americană, se distribue în judeţ 
spre a se replanta viile distruse. (Cf. Scrierile 
editate de mi nisteriul de agricultură, Conferinţele 
lui I. Demetrescu-Agraru.) [A. M. M.]

Dealul Nou, corn. rur. în Rom., j. Bacău, situată 
în depărtare de 9 km. de oraşul Bacău şi aproape 
de malul drept al Bistriţei; se compune din 6 
căt. cu 1517 loc. (Dicţ. geogr. 1895), între cari 
00() Maghiari; are 2 biserici ort. şi 3 cat. Pe 
teritorul corn. se găsesce gips de foarte bună 
calitate şi ape minerale cuprin^end sare, iod şi 
sulf. Puţurile adâuci, ce se găsesc aici, indică 
o veche exploatare de sare.

De Amicis, Edmondo, scriitor ital., n. 1846 în 
Oneglia (Liguria), la început militar, astăzi unul

dintre cei mai populari şi mai favoriţi scriitori 
ai Italienilor. Opuri: »Ricordi di Londra* şi alte 
descrieri de călătorii, »La vita militare*, etc.

Debandada, fugă în cea mai mare disordine 
a unei trupe învinse.

Debarcader, (marină) punte pe piloţi sau jeteă, 
care înaintează puţin dela ţerm în mare sau în 
rîu, şi la care acostează un bastiment, spre a de
barca sau ambarca pasageri sau mărfuri. Se mai 
chiamă şi ambarcader.

Debarcare, (marină) descărcarea, acţiunea de 
a da jos de pe un bastiment pasageri, trupe, 
mărfuri, etc. Trupe de D. se chiamă trupele 
destinate a face descindere armată pe un ţerm 
sau pe o coastă.

De Bary, Henric Antoniu, botanist german, 
n. 26 Ian. 1831 în Frankfurt 1. M., prof. în 
Freiburg, Halle şi Strassburg, unde f 1888. Dela 
1867 publ. »Botanische Zeitung*. S’a ocupat mai 
ales cu studiul ciupercilor.

De Belloy, Pierre Laurent Buireite, actor şi 
mediocru poet tragic franc, din seci. XVIII. Da- 
toresce renumele seu împrejurării, că e primul 
poet, care a pus pe scenă subiecte naţionale. 
Fu mult serbătorit pentru tragedia sa »Le siege 
de Calais*.

Debet sau debit, partea stângă a unui cont 
(v. ac.). In Debitul cuiva se scrie ceea ce dăm, 
iar în Credit (v. ac.) ceea ce prijiiim. A debita 
un cont înseamnă a însemna o traniîacţiune în 
partea Debitului unui cont.

Debit, (franc.) vâncjare, debiţant vencjetor în 
detail, cu deosebire acela care desface mărfurile 
deadreptul la consumenţi. Procedura de D., 
aranjamentul unei firme falite fără intervenţiă 
judecătorească. (V. şi Debet.)

Debitor, acela care are o datorie (v. ac.).
Deblocare, a desfiinţa o blocadă (v. ac.).
Deborah, eroină israel, pe timpul judecăto

rilor, soţia lui Lapidoth. A eliberat, împreună 
cu Barak, patria de sub domnia regelui canaanit 
Jabin. Cântul Deborei, descrierea acestei în
vingeri în cartea judecătorilor (5).

Debordare, ieşirea din matca sa a unui fluviu 
sau rîu, umflându-se prin ploi dese şi abundente 
într’atât încât se revarsă, causând inundaţii. Se 
mai 4ice şi, că lichidul dintr’un vas a d ebordat, 
când se revarsă preste buzele vasului, după ce 
acesta e plin.

Debraux, Paul Emile, poet popular franc., în
semnat prin veselia cântecelor sale, de altfel 
adeseori necorecte şi nedelicate. N. 1796, f 1831 
la Paris, a trăit toată viaţa în miserie, însă pu
rurea vesel.

Debreţin, (magh. Debreczen), oraş liber reg. 
în Ungaria, capitala cott. Hajdu, situat la şes 
pe un teritor de 384 ha. Mai înainte D. avea 
caracterul unui sat, în timpul din urmă însă s’a 
înfrumseţat şi a devenit un oraş frumos; centrul 
vieţii politice, culturale şi economice a Alfol- 
dului. In D. residă oficiile comitatense, direc
ţiune financiară, tablă reg., tribunal, procui atură, 
juriu de presă, etc.; cameră de notari publici, cam. 
advocaţială, de comerciuşi industrie; episcopie re
formată, colegiu reformat, gimn.infer. cat., şcoală 
reală, academie jurid. şi comercială, 24 şcoale 
popor, şi câteva alte şcoale speciale; 2 orfano- 
trofii, 3 asile de copii, 1 grădină de copii, 3 spi
tale; numeroase societăţi culturale, economice
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şi de binefacere; Teatru; în D. apar 9 (Jiare şi 
reviste. Numei’ul locuitorilor în 1891 a fost de 
56,940 Maghiari (55,805) şi puţini Germani (786), 
Slovaci (145), Români (24) şi alţii (180). După con
fesiune: 8725 rom.-cat., 1029 gr.-cat., 905 au- 
gustaui, 42,208 reformaţi şi 3999 israeliţi. Ocu
paţia principală a loc. e agricultura şi crescerea 
vitelor; pe hotarul oraşului (pusta »Hortobâgy«) 
se află 18,715 vite coruute, 10,000 cai, 62,366 oi, 
55,110 porci. Slănina papricată de D. e renu
mită în ţeara întreagă. Industria şi comerciul 
sunt înfloritoare; mai înainte erau renumiţi cis- 
maiii şi argăsitorii din D., în timpul din urmă 
industria mare s’a desvoltat mult. In D. sunt 
mori cu vapor, fabrici de sicriuri de metal, fa
brică de maşini, 3 fabr. de perii, fabr. de tră
suri, scrobeală, sodă, săpun, cabale, etc. Filiala 
băncii austro-ung., mai multe bănci. Comunicaţia 
în oraş se face prin trăsuri, omnibuse, tramvay 
şi ti'en, în afară pe liniile ferate. Postă, telegraf, 
telefon. Oraşul 1). are o avere curată de aproape 
16 mii. fl. In biserica cea mare reformată din D. 
a proclamat Kossutb la 4 Apr. 1849 desfacerea 
Ungariei de cătră Austria şi detronarea dinastiei 
Habsburgîlor.

Debursement, (franc.) avansare de bani gata.
Debuşare, sosirea unei trupe pe posiţiunile 

inimicului, utilisând pentni aceasta toate dru
murile, caii ar duce spre inimic.

Debuşeu, (franc, debouche), loc de exploatare 
a mărfurilor. Sfîrşitul unui defileu, unei văi, etc.

Debut, (franc.) începutul unei lucrări literare; 
întrarea într’o carieră; prima încercare într’o 
specialitate, în special prima înfăţişare a unui 
actor pe o scenă.

Deca, (grec.) (Jece, în composiţiuni cu mesuri: 
Decametru = 10 metri, etc. - Decadic, decimal.

Decabrişti, (din rus. Dekaber = Decembre), 
părtaşii revoltei din Petersburg (Dec. 1825) contra 
lui Nicolae I, sufocată cu multă cruzime.

Decada, period de 10 luni, septemâni ori (Jile; 
mai ales septemâna de 10 (Jile în calendarul revo- 
luţiunii franc. (Decadrier.)

Decadenţa, starea unei persoane sau unui lucru 
ce începe a merge spre raină, nimicire. Se (Jice 
şi în sens figurat vorbind despre substantivele 
abstracte.

Decadi, în calendarul revol. franc, cjiua a (Jecea 
a decadei, (Ji de repaus.

Decaen, Glande Theodore, general francez, 
n. 1811; 1859 gen. de divisie, 1870 comand, cor
pului III al armatei renane, rănit 14 Aug. 1. Co- 
lombey-Nouilly, f 17 Aug. 1870.

Decalog, cele 10 porunci dumneijeesci, cari 
le-a dat D-4eu prin Moise poporului ovreiesc, 
scrise pe 2 table de piatră (Exod. 34, 28). Ele 
s’au conservat mai târejiu în sicriul legii. D. 
conţine preceptele legii morale naturale (afară 
de decretarea Sâmbetei ca (Ji de serbătoare), 
pentru aceea obligă pe toţi oamenii. Cele trei 
porunci dintâiu cuprind datorinţele omului faţă 
cu D-(Jeu, iar celelalte 7, datorinţele faţă cu sine 
şi alţi oameni. [i—m.]

Decamerone, titlul colecţiunii de novele ale 
lui Boccaccio (v. ac.).

Decan, îngrijitor, inspector preste 10 oameni, 
în general: superior. Se numesc D. şi preposiţii 
capitulelor catedrale şi colegiate, apoi protopopii 
în diecesele latine, inspectorii preste două ori

şi mai multe protopopiate. Alocurea se numesc 
D. cei ce se pun în fnintea unei facultăţi. Oficiul 
D.-lor se numesce decanat.

Decan, peninsula Indiei anterioare, spre sud 
dela munţii Vindhya; 1.661,740 km2.; un platou 
uniform, în vest dela 1000—1300 m. şi în centru 
dela 500—600 m. înalt, încadrat la vest de munţii 
Ghaţii vestici şi de Ghaţii estici la resărit. Rîuri 
mai însemnate sunt: Narbada, Tapti, Mahanadi, 
Godavari, Crişna şi Caveri.

De Candolle, v. Candolle.
Decandru, floare cu (jece stamin'e. v. Androceu.
Decapare, curăţire cu vitriol, operaţiune prin 

care cu ajutorul vitriolului sau acidului sulfuric, 
adaus cu apă, se curăţă cele mai multe metale de 
oxi^ii formaţi la suprafaţă; astfel monetele şi dife- 
i’itele obiecte de aramă, argint, etc. [M. P.]

Decapitare, (lat.) tăierea capului; modul de exe- 
cuţiune cel mai obicinuit pentru executarea pe
depsei de moarte. In unele ţeri se întrebuin
ţează alte moduri de execuţiune. In România 
pedeapsa de moarte a fost desfinţată şi este oprită 
de Constituţiune, dar mai înainte vreme exista 
şi era regulată delegi: Codul Sturdza din 1826 
în Moldova, codul Ştirbey din 1851 în Muntenia. 
In Ung. pedeapsa de moarte se execută prin 
spenzurare.

Decapode, ordin de animale artropodare, din 
clasa crustaceelor, cu cinci părechi de picioare 
locomotrice şi trei părechi de pedipalpi; se sub- 
divide în Brachyure, cu abdomenul rudimentar, 
îndoit sub corp, lipsit de înnotătoare codale: 
crabii; şi Macrurii, cu abdomenul lungăroţ, 
terminat prin o înnotătoare codală: racii.

Decapolis, partea nordică a Palestinei, numit 
după (jece oraşe ce cuprindea, probabil: Skytho- 
polis (Besan), Philadelphia (Amman), Pella (Ta- 
bakat-Fahil), Gadara (Mkes), Abila (Abîl), Dion, 
Kapitolias (Bet Ras), Hippos (Susie), Gerasa 
(Djeraş) şi Kanatha. După cucerirea macedonică 
au fost ocupate de Greci.

Decastich, strofă cu 10 versuri.
Decastil, templu grecesc decorat cu 10 co

lumne la frontispiciu.
Decalare, (franc. Decatir), a lua lustrul (cati) 

unui postav.
De cătră (jiuă, în basmele române un nume 

al luceafărului de dimineaţă; identic cu Zorilă.
^ [Atm.]

Decatur, 1) capitala cott. Macon în Illinois 
(America nordică), lângă Sangamon River, cu 
16,841 loc.; industrie şi comerciu viu, teren 
productiv. 2) capitala cott. Adams în Indiania, 
3142 loc.

Decazes, (pron. docaz’), 1) Elie, duce de D. fi 
de Glucksberg, om de stat franc., n. 28 Sept. 
1780 în St. Martin de Laye (Gironde), 1815 mi
nistru al poliţiei, liberal moderat, 1820 duce, 
1820—21 ambasador în Londra, în acel tunp ad
versar al regimului în camera pairilor, 1843—48 
mare referendar al camerei pairilor, f 24 Oct. 
1860. 2) Louis Charles Elie Amanien, duce de 
D. şi de Glucksberg, n. 29 Maiu 1819 în Paris, 
fiul celui precedent, până la 1848 în serviciul 
diplomatic, 1871 membru al adunării naţionale. 
Iun. 1873 trimis în Londra, Nov. 1873—77 mi
nistru de externe; -f 17 Sept. 1886.

Decebal, cel mai viteaz rege al Dacilor, care 
cuteză să-şi măsure puterile cu Romanii, stă-



Decelea — Decepţiane. 113
pauitorii lumii; ajunse la domnie în urma re- 
nunţârii de bunăvoie a predecesorului seu Duras, 
pe timpul împeratului roman Domiţian (81—96 
d. Clir.). După ce îi succede a uni în contra 
ameninţătoarei puteri romane mai multe dintre 
popoarele barbare, ca; Sarmaţii, Bastarnii, Roxo- 
lauii, şi înduplecă pe Quazi şi Marcomani să 
păstreze neutralitatea, atacă provincia Moesia 
la 86 d. Clir., bate şi ucide pe legatul lui Domi
ţian, Oppius Sabinus, şi apoi prădează toată pro
vincia. Slabul împer. Domiţian concepe atunci 
planul de a se pune însuşi în fruntea armatei, 
ajuns însă în Moesia se căiesce, şi trimite în 
contra Dacilor pe prefectul pretoriului, Corne- 
lius B^uscus, care trece Dunărea în Dacia, dar 
este bătut cumplit şi ucis. Mai norocos este un 
alt general al lui Domiţian, Tittius lulianus, 
care aleargă în ajutorul provinciei şi bate pe 
Decebal la Tapae, un loc, al cărui nume s’a păs
trat în localitatea de a(Ji Tapia, situată pe malul 
drept al Timişului, din sus de Lugoş. Domiţian 
însă, bătut de Quazi şi Marcomani, în contra 
cărora îşi întorsese armele pentru a resbuna 
neutralitatea acelora, nu se poate folosi de is- 
banda lui lulianus, ci este silit a încheia o pace 
ruşinoasă cu D., în sensul căreia se obligă a 
plăti lui D. un tribut anual şi a-i trimite in
structori şi ingineri militari, precum şi tot felul 
de meşteri, cu al căror ajutor D. voia să ridice 
pe poporul seu la starea de a pute da piept cu 
cultura romană. Ruşinea aceasta adusă poporului 
roman o spălă împer. Traian, care în doue ex- 
podiţiuni întreprinse în contra Dacilor, înfrânge 
definitiv puterea acestora. Ântaia expediţiune o 
face Traian 101—102 d. Chr.; D. e.ste bătut în ace
laşi loc, unde raportase învingere asupra lui Tittius 
lulianus, şi legionarii rom. — după mai multe 
alte victorii raportate în crâncene lupte cu Dacii, 
— ajung până sub zidurile Sarmizegetusei, când 
D. se vede silit a primi condiţiile de pace impuse 
de Traian. Pacea însă la 104 este frântă de D., 
şi astfel Traian pornesce o a doua expediţie în 
contra lui, acum însă cu planul de a preface 
Dacia în provincie romană; construesce vestitul 
pod preste Dunăre la Turnu-Severin, străbate 
prin pasul Turnu-Roşu în inima Daciei, şi după 
lupte sângeroase capitala acestei ţeri ÎSarmize- 
getusa, şi Dacia însăşi, cade sdrobită de puterea 
coviişitoare a Romanilor la 106 d. Cbr.'D. ne- 
avend nici o speranţă 9e mântuire, se aruncă 
iu propria-i spadă, şi Dacia este prefăcută în 
provincie romană. Luptele Romanilor cu Dacii 
sunt representate pe -'estita columnă a lui Traian 
din Roma. Dio Cassius îl caracterisează pe D. 
astfel: »Priceput în cunoscinţa resboiului şi di- 
baciu în mânuirea lui, înţelegând când trebuia 
să lovească şi când să se retragă, meşter în 
aşternerea curselor şi iute la faptă, sciutor atât 
a se folosi de isbândă, cât şi a îndrepta înfrân
gerea suferită, el deveni pentru mult timp un 
protivnic periculos poporului roman.* Cf. A. D. 
Xenopol, Ist. Rom. I. [nt.]

Decelea, în vechea Attica un punct strategic 
foarte însemnat. In resboiul Peloponnesiac zidiră 
Spartanii aici un castel, în care ţinură garni- 
soană stabilă 9 ani, spre marea pagubă a Ate- 
nieuilor. A doua parte a resboiului Peloponnesiac 
(413—404 a. Chr.) se şi numesce resboiul Deeeleic.

Decembre, (lat. December), la Romani o lună 
Enciclopedia română. Voi. II.

a anului. La început anul vechiu roman a fost 
de (jece luni, sau de 304 (jile, şi încependu-se 
cu luna lui Martie, D. era a (ţecea lună; mai 
târtjiu s’au adaus, prin regele Numa, şi lunile 
Ianuarie şi Februarie. Serbătoarea de fmnte în 
D. era Natalis solis invicti (tjiua nascerii soa
relui neinvins). In calendarul modern D. este 
luna a douespreijecea.

Decempeda, instrument roman pentru mesu- 
rarea câmpului. Decempedator, geometru.

Decern primi, un comitet de (}ece al senatului 
roman, compus din senatorii cei mai de frunte 
şi investit cu anumite prerogative.

Decemviri, o comisive de 10 bărbaţi cu fe
lurite însărcinări la Romani. Cei mai cunoscuţi 
sunt D. legibus scribendis, aleşi în 451 a. Chr, 
după propunerea lui Terentilius Harsa spre a 
publica legi, şi cari au publicat în anul ântâiu 
10 table, şi numai 2 în anul al doilea, când au şi 
început a se purta ca tirani (povestea lui Livius 
despre Appius Claudius şi Virginia), pentru care 
au fost resturnaţi. Alţii D. sacris faciundis, 
cari conservau şi interpretau cărţile sibiline; 
apoi D. stlitibus judicandis, judecători, cari se 
pare că judecau contestaţiunile de cetăţenie şi 
vătămările aduse libertăţii cuiva. Mai erau D. 
agriş dioidundis, cari împărţiau părticelele de 
pământ coloniştilor duşi într’o provincie, şi D. 
colonis deducendis, cari conduceau o colonie.

Decendium appellationis, în procedura ro- 
mană-justiniană şi în cea canonică terminul de 
10 cjile pentru presentarea apelaţiunii contra 
unei sentinţe.

Deceneu, preot sau profet dac, care imitând 
în totul pe Zamolxis, s’a retras în peştera mun
telui Cogaenum. D. era în onoare când Boire- 
bista a luat domnia asupra Geţilor (50 a. Chr.) 
Cf. Strabo, VII, 3 § 5. D. a ajutat pe regele 
Boirebista să îmblânzească pe Daci şi să-i cureţe 
de relele moravuri ce bântuiau acest popor. Aşa 
el puse să distrugă viile, din pricină că Dacii 
se dau la mari orgii, bând prea mult vin. Po
porul se supuse la porunca profetului, şi de aci 
înainte bunele obiceiuri, disciplina şi o spornică 
activitate fură trăsura caracteristică a popo
rului dac.

Deceniu, periodă de 10 ani. Decenalia, ser- 
bătorile ce aveau loc la Romani de câte ori un 
împărat ajungea 10 ani de domnie.

Decenţa, buna-cuviinţa.
Decentius, un frate sau văr al lui Magnentius, 

numit de acesta Cesar la 351. învins de regele 
Alemanilor, Chnodomar, s’a sinucis 353.

Decentralisare, recunoascerea existenţei în 
stat a centrelor mai mici de populaţiune, precum 
şi a facultăţii lor juridice, de a representa in
teresele lor proprii colective şi a le satisface prin 
ele înseşi. (V. art. Autonomia şi Seif govern- 
ment). Contrarul D.-ii este Centralisarea (v. ac.).

Deception, insulă în Oceanul Antarctic, în 
grupa Shetlanda sudică, spre sud dela America; 
are un vulcan de 550 m. înalt, un lac cu o pe
riferie de 8 km. şi un port (sinul D.), despre 
care spun marinarii, că ar fi cel mai frumos 
din lume.

Decepţiune, desamăgire. Când descoperim că 
realitatea unui lucru, care e în strinsă legătură 
cu interesele, de obiceiu mai înalte, ale perso
nalităţii noastre, e cu totul altfel decât închi-
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puirea noastră despre el, avem o D. (Cf. şi art. 
llusiune şi Halucinaţiune.)

Deces, (lat. depărtare), moartea naturală a 
unei pereoane. Decessor^ (lat.) antecesor, cel ce 
a premers.

De Cesare, Caroî, economist şi politic ital., 
n. 1824, a studiat in Neapol sciiuţele juridice, 
şi în 1849—58 a luat parte la mişcările naţio
nale, din care causă a ajuns în prinsoare. 1860 
a fost secretar gen. al finanţelor în Neapol, 1868 
al agriculturii, industriei şi comerciului, de mai 
multe ori membru al parlamentului, mai târcjiu 
al senatului. D. a scris o serie de opere eco
nomice şi politice, poesii, lirice şi un roman.

Dechamps, Adolphe, om de stat belgian, n. 1807 
în Melle (Flandria estică), 1834—64 deputat cle
rical, 1841 guvernor al prov. Luxemburg, 1842 
până 1845 ministru al lucrărilor publice, des- 
voltând reţeaua căilor ferate belgiane, 1845 inin. 
de externe, f 1875. Fratele lui. Victor, n. 1810, 
archiepiscop cardinal, unul din şefii ultramonta- 
nismului în Europa, f 1883.

Decharge, (franc.) descărcare; 1) focuri de 
salvă date de o trupă sau de mai multe piese 
de artilerie de o dată; 2) absolutoriu dat după 
presentarea unui raţiociniu.

Dechenit, mineral din ord. fosfatelor; de co
loare roşie-brună, cu luciu unsuros; greut. spec. 
5,81—5,83. Se găsesce în Bavaria şi Carinthia.

Deci —, a (jecea parte a unei măsuri, s. e. 
Decimetru = 01 metru.

Decidua, pătura cea mai deasupra din cele 
trei straturi, cari împreună compun aşa numita 
cămaşă a embrionului. Se formează din mem
brana (ţesătura) uterului (mitrei). Această for
maţiune începe din momentul concepţiei, când 
adecă oul fructificat şi-a fixat locul în organul 
genital femeiesc. D. cresce şi se desvoaltă mereu 
învălind jur împrejur embrionul. [D. V.]

Deciduu, (botan.) organ ce cade de timpuriu, 
s. e. sepalele şi petalele de Mac, petalele de He- 
lianthemum, etc.

Decima, (lat.) a 4«cea parte. Deeimae anni, 
postul de 40 4ile. Decima, monetă de bronz în 
Spania, = 0,1 real. [—]

Decima se numesce şi o strofă compusă din 
(Jece versuri, usitată cu predilecţie în poesia lirică 
la Spanioli şi Portughezi. Versurile se compun 
din câte patru taete ritmice în trochei. Şema 
rimei do obşte e: abbaaccdde. D. se 
usitează la Glossă. [*]

Decimal, ce se referă la numănrl cjece. Sistem D. 
sau Decadic, sistemul nostru de numerare, al 
cărui număr fundamental este (Jece, şi care este 
alcătuit după potenţe de câte 4ece- Fracţiune 
D.-ă, V. fracţiune. Balanţa D.-ă, v. cumpăna.

Decimare, pedepsirea unei trupe, vinovată de 
laşitate, prin executarea a tot al (jecelea soldat. 
Introdusă ântâiadată de consulul Appiirs Clau- 
dius Sabinrrs 471 a. Chr. In evul mediu s’a aplicat 
mai rar, ultimadată în resboiul de 30 ani 1642 
contra regim. Madlo. In înţeles fig. D. înseamnă 
mare pierdere în număr.

Decime, 1) D., (franc.) monetă franc. = 10 
centime = 10 bani rom. 2) D., (Decime) o parte 
(la început ‘/lo) din productele agricole, ani
malele domestice şi alte obiecte date ca contri- 
buţiune în recunoascerea dominiului ori în fa
vorul bisericii. D. aveau să dee în Ung. ţeranii

(iobagii) până la 1848 domnilor de pământ. A(ji 
preste tot sunt abrogate, (v. Dijma.)

pecime adiţională, termen de finanţe. Adaus 
de imposit cu 4ece bani la leu, sau în genere 
cu 4ece la sută, asupra principalului rol de im
posit, pentru întimpinarea unor cheltueli speciale, 
p. ad. se numesc mai ales impositele directe 
percepute de comună, ce se încasează de per
ceptorii statului. In Bucuresci s. e. se percep 
astăzi 4 p. ad.

Decina, veche măsură de greutate în Roma 
= 10 libbre = 3-391 kgr.

Decişi, bandiţii (30—40,000 conjuraţi) grupaţi 
în jurirl lui Ciro Annichiarico, cari ucideau şi 
devastau în numele «Republice! salentinice*, Italia 
sud-estică. D. fură extirpaţi de Ferdinand 1(1818).

Decisiune, (lat. Decisio), în limbagiul vechiu 
juridic hotărire judecătorească sau legislatorică, 
mai ales în o afacere litigioasă. L. Decisiones, 
în Codicele lustinian 50 D. pentru deciderea 
controverselor. (Cf. art. Hotărire şi Sentenţa.)

Decisiuni curiale, în dreptul ungar sunt ho- 
tăriri aduse în şedinţă plenară de forul cel mai 
înalt judecătoresc, în chestiuni principiale, cari 
chestiuni nu se pot delibera pe basa legilor exi
stente. însemnătatea acestor D. consistă în aceea, 
că pentru susţinerea unităţii dreptului, prin art. 
de lege XXV 1890, suutdeclarate obligătoare atât 
pentru forurile inferioare, cât şi pentru însuşi 
forul cel mai înalt; însă numai până atunci, 
până când nu se schimbă într’o altă şedinţă 
plenară. Afară de curie, ca for suprem, mai au 
dreptul de a aduce astfel de D. şi tablele regesci 
în cause, pentru cari acestea sunt forul ultim. 
D. adusă de o tablă reg. se comunică cu cele
lalte şi e obligătoare pentru toate. La cas că 
2 table reg. în aceeaşi chestiune ar aduce D., 
ce se contrazic, acestea se trimit la curie, care 
apoi hotăresce definitiv.

Decius, numele unei familii de plebei romani, din 
care 2 membri, ambii Publiu D. Mus, ca consuli 
s’au jertfit de bunăvoe pentru patrie, ca să-i 
câştige învingerea: cel mai bătrân 340 a. Chr. 
în lupta dela Vesuv, cel mai tinăr, fiul seu, la 
295 în lupta dela Sentinum; dar numai a doua 
victimă este verificată istoricesce.

Decius, Gajus Messius Quintus Trajanus, 
împărat roman, n. în Pannonia, 249 a fost aclamat 
împărat de cătră legiunile din Mesia, a perse
cutat cumplit pe creştini, 251 a că(}ut în lupta 
contra Goţilor dela Forum Trebonh (Dobrogea).

Decken, Karl Klaus, călător african, n. 1833 
în Brandenburg. A făcut mai multe călătorii în 
Africa estică, a urcat muntele Kilima-Ndscharo 
până la o înălţime de 4600 m. şi a făcut studii 
intensive asupra rîurilor din ţerile Sornali. Fii 
omorît în o localitate din aceasta ţeară. Oct. 1865.

Decker, Pierre Jacques Frangois, de, politic 
belgian, n. 25 Ian. 1812 în Zele (Flandria est.), 
1839 deputat clerical, 1855—57 ministru de in
terne, compromis în înşelătoria Langrand-Du- 
monceau, pentru aceea numirea sa ca guvernor 
de Limburg 1871 a causat căderea ministeriului 
de Theux; -f 6 Ian. 1891 în Bruxela. A scris: 
»Etudes historiques et critiques sur Ies monts- 
de-piete en Belgique®, (1844).

Declamaţiune, (lat.) expunerea artistică a vor
birii, ca cuprinsul ei să devină cu atât mai viu 
şi mişcător. D. are deosebită importanţă la reci-
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tarea poesiilor. Condiţiile ei sunt: voce sonoră, 
expresiune şi interpuncţiune corectă, modularea 
vocei cu intonare exactă şi tempo corespun4etor.

[*]
Declaration of independence, (engl. pron. de- 

elereşn ov independ’ns), declaraţia de indepen
denţă a Statelor-Dnite din America, întâmplată 
la 4 Iulie 1776 în Filadelfia. Cuprinde o enu
merare detaiată a dreptuiilor omului.

Declaration of Righte, (engl., pron. declereşn 
ov reit.s = declaraţia drepturilor), declaraţie în 
oaie o adunare de membri ai parlamentului engl. 
a enunţat în 28 Ian. 1689 în Vestminster prin
cipiile fundamentale ale constituţiei engleze, în 
sen.sul cărora a ajuns pe tron Wilhekn de Orania.

Declaraţiune, acţiunea de a face cunoscut, a 
anunţa, a manifesta.

Declaraţiunea de resboiu, începerea resboiului 
prin o anunţare formală la adresa inimicului. In 
antichitate I). de resb. a fost o condiţiune indis
pensabilă a unui bellum justum, şi acest us s’a 
susţinut până în seci. XVII. Dreptul modern 
nu pretinde o I). formală şi resboiul se începe 
de regulă cu întreruperea legăturilor diplomatice. 
In statele monarchice D. de resb. este o pre
rogativă a Domnitorului.

Act declaratoriu, act ce cuprinde o D. de 
materie juridică.

Declaratorium lllyricum, sau RescriptumB. L, 
din 1779 (16 Iulie), ordinaţiunea prearnaltă, care 
regulează în Ungaria moştenirea după preoţimea 
gr.-or. După aceasta patriarchul (mitropolitul) şi 
episcopii au dreptul de testare numai pe jumătate 
din averea lor (şi tot numai la indigeni); cealaltă 
jumătate după mitropolitul cade la fondul na
ţional iliric, după episcop! jumătate la şcoalele 
din Carlovăţ, iar jumătate la mitropolit. Fundus 
instructus, hainele episcopesci, biblioteca şi mo
bilele remân totdeuna succesorului. In lipsa de 
testament române jumătate din avere fondului 
naţional, şi cealaltă jumătate şcoalelor din Car- 
loveţ. Preoţi fără copii au dreptul de testare 
mimai pe 1/3 parte din avere (la indigeni), 2/s 
părţi cad episcopului, care din acestea e dator 
a acoperi spesele de înmormântare. In lipsa de 
testament sau de rudenii, cari au dreptul la Vsi 
întreaga avere o moştenesce episcopul. D. astăcji 
e în vigoare numai pentru preoţimea Şerbilor. 
Pentru preoţii gr.-or. rţjjpi. chestiunea e regu
lată în Statutul organic (v. ac.).

Declinat, (botan.) organ (s. e. stilul, staminele, 
florile, ramurile) ce cade în afară sau e plecat 
spre păment, formând un arc, cum se observă 
la florile de Castan selbatic, etc.

Declinaţiune, în gramatică: flexiunile sub
stantivului şi adjectivului după număr şi cas; 
în limba română D. are 5 caşuri: nominativul 
respunde la întrebarea: cine, ce?; genetivul 
resp. la într.: al cui ?; dativul: cui ?; acusativul: 
de cine, ce ?; vocativul exprimă chiemare, ex
clamare, poruncă.

Declinaţiune în astronomie: depărtarea unei 
stele dela equator, ce se măsură pe un cerc 
tras dela pol prin steaua respectivă, numit cercul 
declinaţiiinii. D. poate fi sudică sau nordică, după 
cum cutare stea se află dela equator spre sud 
sau spre nord.

Declinaţiune magnetică, descoperită de Cri- 
stoforo Colombo în 1492, este unghiul ce for

mează acul magnetic cu meridianul terestru. E 
numită orientală sau occidentală, după 
posiţiunea polului austral al magnetului, care se 
poate afla la resăritul sau la apusul meridianului 
magnetic. Valoarea unghiului de D. nu este 
aceeaşi în diversele locuri ale pământului, şi anume: 
D. e occidentală în cea mai mare parte a Eu
ropei, în Africa, în Oceanul Atlantic şi în partea 
apuseană a Americei, este însă orientală în restul 
Americei, în Oceanul Pacific în Asia şi în Eusia 
resăriteană. In unele locuri nu există nici o D. 
D. variază în una şi aceeaşi localitate cu timp, 
suportând variaţiuni seculare, anuale şi (jilnice. 
Variaţiunile seculare depind de deplasarea liniilor 
isogonice, cele anuale, studiate de Cassini în 1786, 
depind de posiţiunea soarelui în respectul ecua
torului, în sfîişit cele diurne, studiate de Graham 
în 1722, sunt causate tot de posiţiunea soarelui 
şi urmează în fiecai’e loc timpul local, făcând o 
dublă excursiune în timp de 24 ore. Afară de 
aceste variaţiuni acul magnetic este susceptibil 
de perturbaţiuni neperiodice, datorite în special 
cutremurelor de pământ, erupţiunilor vulcanice 
şi aurorelor boreale. Alte perturbări neexplicate 
până acum sunt probabil causate de marile mişcări 
atmosferice şi in special de cicloane.

Decoct, în farmacie şi technică: extragerea prin 
fierbere cu apă a materiilor solubile din substanţe 
solide animalice sau vegetale. V. şi Infusiune.

Decolare, (franc.) decapitare.
Decolorare, pierderea sau scoaterea colorii. De- 

colorant, substanţă care produce decoloraţiune.
Decoltat, tăietura hainei în modul de a lăsa 

liber gâtul şi pieptul până la umeri. Toaletele 
decoltate se poartă de dame la baluri sau mari 
recepţiuni. Fig.: liber şi fără reservă în expresiuni.

Decompt, (franc.) termen comercial: subtra- 
gere, compensaţiune; lipsă la măifuri.

Deconfitura, (ital. sconfitta=învingere), starea 
unei persoane, care nefiind comerciant se află 
în neputinţă de a-şi plăti datoriile. Debitorul în 
acea stare pierde beneficiul termenului (art. 1025 
C. C.). Se întrebuinţează în acelaşi sens cuvântul 
nesolvabilitate (art. 1323 C. C.): vânzătorul nu 
este dator să facă predarea, dacă cumpărătorul 
a căZut în nesolvabilitate. Mandatul se stinge 
prin nesolvabilitatea mandantului sau a man
datarului.

Decontenanţa, (franc.) pierderea cumpătului, 
confusiune, turburare.

Decor, podoabă, ornament; picturi, aurituri şi 
reliefui-i pe obiecte de lut sau sticlă; decora- 
ţiunea scenei unui teatru; în fine şi buna cu
viinţă, demnitate.

Decorated style, (engl-, pron. decoreted stail), 
nume dat unei epoce a stilului gotic în Engli- 
tera (seci. XIV), Ia care formele decorative se 
extind asupra întregii stmcturi architectonice. 
Exemplu marcant: faţada catedralei din York.

Decoraţiune, în general: decor, ori ce ornare 
sau împodobire a unui obiect. In înţeles mai 
restrins: semn de distincţiune dat de un suveran 
ca recompensă pentru merite. I). se deosebesc 
în ordine (v. ac.) şi medalii (v. ac.).

Decorator, cel ce face decoruri pentru apar
tamente, teatre, serbări, etc. prin pictură, sculp
tură, tapiserii, ebenisterie de lux, etc.

Decort, (franc. Dâcourt), în comerciu ori ce 
detragere pentru defect de calitate sau lipsă de

8*
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cantitate la mărfuri. In Hamburg se numesce 
D. şi rabatul (de regulă 1%) pentru plata făcută 
imediat la primirea mărfurilor.

Decourcelle, Pierre, poet dram. frc., n. 1856. 
s’a ocupat cu comerciul, iar după crisa dela 1882 
cu jurnalistica; pentru Sarah Bernhard a scris 
»L’as de trefle», dramă în 5 acte, care s’a re- 
presentat cu mare succes pe scena teatrului 
Ambigu. Acestei lucrări au urmat apoi bucăţi 
dramatice, vodeviluri, texte de opere, etc. (»Le 
fond du sac«, 1883, »L’Amazone«, 1885, »Mme 
Cartouche», »Les cinq doigts de Birouk», 1886, 
»L’abbe Constantin», 1887, »Le dragon de la 
reine», 1888, »Mensonges«, 1889, etc.)

Decrepit, caduce, slăbit.
Decrescendo, fital.J = scătjend, slăbind gradat 

intensitatea sunetelor. E opusul lui crescendo. 
Adese e înlocuit prin semnul ]>. [T. C.]

Decret, în general ori ce decisiune a unei 
autorităţi, disposiţiunile guvernului adresate la 
o anumită persoană; în sens restrins: dispo- 
siţiunea unui judecător sau unei autorităţi luată 
la cererea unilaterală a părţilor, în oposiţiune 
cu hotărîrile luate după ascultarea ambelor păi’ţi, 
(s, e. sentenţa).

Decretele, în sens canonic al bisericei apusene 
acele deoisiuni, disposiţiuni, respunsuri, etc., cari 
emanează dela Curia papală din Roma.

Decretişti, în evul mediu jurisconsulţii, cari 
(în contradicere cu Legicii, aderenţii dreptului 
roman) au su.sţinut dreptul canonic, supremaţia 
Papei şi Decreta Paparum.

Decretum Divi Mărci, un decret al Imp. Marcus 
Aurelius, care opresce pe creditor să se poată 
escontenta prin volnica luare în posesiune a 
bunurilor debitorului seu.

Decretura, disposiţie scuidă a unei au
torităţi, ordin scris pe o cerere de un funcţionar 
superior ca indigitare pentru personalul de can
celarie.

Decticus, insect orthopter, din familia Lă
custelor. D. verrucivorus trăiesce în Praucia, 
Germania, România, etc. [D. V.]

Decumbent, (botan.) are aceeaşi însemnare ca 
şi declinat (v. ac.), iar în special se dice despre 
tulpină sau ramuri, că sunt D., când sunt înco
voiate spre păment, s. e. Salcia plângetoare şi 
toţi arborii plângetori.

Decurent, (botan.) se dice despre frunze, când 
ele se continuă, dm jos de locul lor de inser- 
ţiune, prin aripi sau prelungiri alare la supra
faţa tulpinei, aşa că aceasta e aripată (v. ac.l. Se 
observă frunze D., s. e. la Tătâneasă, Scaiu, etc.

Decuria, grupă de 10 membri; obiceiul de a 
constitui fiece comisiune din 10 membri (v. De
cemviri) a făcut cu timpul ca D. să se confunde 
cu comisiune, grupă; aşa judecătorii din Roma 
formau 4 D. şi erau 4000. înţelesul vechiu se 
păstra însă în cavalerie, unde 10 cavaleri formau 
o D., şi în senat, unde 10 senatori formau o D. 
Căpitanul unei D.-ii se chienia Decurion, precum 
decuriones se chiemau şi cetăţenii bogaţi şi nobili 
din coloniile şi municipiile provinciilor imperiului, 
şi cari corespundeau în provincii cu clasa se
natorilor din Roma. Mai tâi’dm decurionii din 
provincii au scădut, căci li-se cereau prea multe 
cheltueli la serbâtori şi căci ei respundeau cu 
averea despre stringerea impositelor, aşa că în 
toate chipurile căutau sa se sustragă dela acea

onoare costisitoare. Peirea lor este şi una din 
căuşele căderii imperiului roman.

Decursiv, ce curge la vale; după decurs.
Decusat, (botan.) folia decussata, se numesc 

frunzele opuse şi în păreche la fiece nod, în- 
crucişându-se în unghiu drept cu cele dela no
durile imediat vecine. Din această disposiţie 
reiesă, că dealungul tulpinei sau ramurei, frun
zele sunt aşezate pe patru linii longitudinale 
(4orthostice),multsaupuţin equidistan te.Exemple 
se observă la plante din familiile Labiatelor, 
Caryophylleelor, laLysimachianumularia, Coleus, 
Phlox decussata, etc.

Decusaţiune, încrucişare, în special a fibrelor 
nervoase, cari constituesc cordoanele meduvei 
spinării. După încrucişare fibrele şi-au schimbat 
posiţia, din drepte devin stângi, şi vice-versa. 
Astfel se explică pentru ce unele lesiuni aşezate 
pe jumătatea din dreapta a creerului, se resfrâug 
asupra organelor aşezate în stânga. [D. V.J

De-cu-seara, în basmele române un nume al 
luceafărului de seara; e identic cu Sărilă. Crâncu, 
venătoral codrului, plecând după foc, înţâlni pe 
D. şi îl legă. Se înţelege timpul, când luceafărul 
de seara înceată de a se vede, dar tot acela 
apare apoi ca Zorilă. [Atm.]

Decussatim, (lat.) încrucişat, în forma cifrei 
romane X.

Decussis, (lat.) monetă romană din aramă, cu 
cap do Roma şi o nave şi cifra X; foarte rară.

Deda, corn. mică în Trans., cott. Mureş-Turda, 
situată în depărtare de 30 km. dela oraşul Re- 
ghinul-săsesc, pe malul drept al Mureşului, cu 
1965 loc. (1891), între cari 1761 Români. In 
depărtare de 10 km., pe valea rîuleţului Bistra, 
a stat oarecând mănăstirea Dedii. Se susţine in 
revista «Transilvania» (Sibiiu, 1891), că în turnul 
bisericei ort. din D. există un clopot mic, care 
poartă în.scripţia anului 1151.

Dedal, labirint. (V. şi Daedalus.)
Dedeaghacl, oraş mai nou în Tracia, vilaietul 

turcesc Adrianopole, spre vest dela gura Mariţei; 
loc de export pentru valea Manţei; loc de oprire 
al vapoarelor, residenţa mai multor agenţi con
sulari. D. are vr’o 1700 loc.

Dedicaţiune, în mitol. romană actul, prin care, 
cel ce a făcut vot, că va ridica templu unei 
deităţi anumite, a dedicat (închinat) templul zidit 
acelei cjt?ităţi. D. de regulă se făcea din partea 
senatului, mai ales prin consul sau imperator, 
şi încât s’a putut, prin acela, care a făcut votul. 
D. s’a făcut totdeuna cu solemnitate mare şi în 
presenţa preotului Pontif ex Maxi mus, care a sta
bilit formula de D., după aceasta a urmat con
sacrarea (sfinţirea) templului. Şi persoane par
ticulare au avut dreptul de a ridica şi dedica 
temple, dar numai sub controla statului, ca nu 
cumva să se introducă un cult străin, neaduiis 
de stat. In înţeles modern D. înseamnă: în
chinare sau omagiu făcut cuiva prin o scriere.

[Atm.]
Dediţei sau Dedeţei, numire populară a plantei 

Anemone Pulsatilla L. (v. ac.)
Deducţiune, a) în logică e metoda prin care 

spiritul nostru, întemeindu-se pe o judecată 
generală, ajunge să stabilească o altă jude
cată particulară Sinonim cu raţionament, 
deductio; b) în limbagiul comun: substracţiune, 
scădere, scoatere.
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Deductiv, adjectiv prin care se designează 

sistemele şi raţionamentele întemeiate pe de- 
ducţiune.

Dedulesci, (Dediulesd), corn. rnr. în Rom., 
j. R.-Sărat, cu 1007 loc. (Dicţ. geogr. 1890), cari 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor. Bi
serica din această corn., zidită la 1792 de archi- 
mandritul lacob, a fost înainte de secularisare 
mănăstire, înzestrată cu frumoase averi; a(ji 
este întreţinută de stat; şcoala este instalată în 
casele fostei mănăstiri D.

Oedulescu, veche familie valachă, a(ji stinsă. 
Pe la începutul seci. trecut găsim acte dela împă
ratul Leopold, care acordă o pensiune jupânesei 
Maria Deduleasca (cf. Hurmuzache, tom. V). Un 
D. vistier, boier muntean (seci. XVII), fuge în 
Moldova, după cum ne raporteazăletopiseţul. Mulţi 
D. întimpinăm în seci. trecut printre boierii în
semnaţi ai ţerii; iar ultimii au trăit în seci. nostru.

[0. L.]
Dees de Tămăşel, (Thomoshel, Teomeoshel, The- 

mestheyl, Themessel, Theineselew, Themeslow), 
de Iclodu mare, de Corniereva şi de Vâlcea 
(Welche), familie nobiliară rom., care se amintesce 
în decurs de mai multe secole (1390—1598) şi 
a avnt bunuri extinse în districtul valachic al 
Meediei (Mihald). Dintre Deje.sci s’a distins ca 
român pronunţat Mihaiu Deju de Tămăşel (sau 
Timişel) împreună cu Ştefan, fiul lui Sysman de 
Bozyas şi cu Vasa de Gamza, cari în numele 
lor şi al tuturor nobililor şi kenizilor (chinejilor) 
şi al altor valachi (in ipsorum ac ceterorura Uni- 
versorum Nobilium et Kenezioinim nec non ali- 
orum Valachorum) din districtele: Lugoş, Sebeş, 
Meedia, Almăj, Căraşova, Bîrzava, Comeat şi 
Ilidie, au suplicat la Ladislau V, regele Ungariei, 
pentru coroborarea şi confirmarea tuturor liber
tăţilor, prerogativelor şi drepturilor, ce compet 
uniunii ace.stor opt districte; ceea ce a şi urmat 
prin literile numitului rege, datate din Viena 
în (jiua de Sânziene, anul 1457. (Cf. Pe.sty, Olâh 
keriil.; Maniu, Disertaţiune; Wlâd, Român nep 
es iigye.)

Dees, V. Deş.
Defăimare, v. Difamaţiune.
Defecaţiune, actul mecanic care are de scop 

a da afară materiile neabsorbabile, cari for
mează remăşiţele digestiunii. Aceste materii, 
()ise fecale, se acumulează în rectum, unde pre- 
senţa lor excită sensibilitatea mucoasei şi unde 
greutatea lor se face să fie simţită, constituind 
trebuinţa de a defeca.

Defect, lipsă, imperfecţiune. Defectivum (lat.), 
în gram. substantiv sau verb, care nu se folo- 
sesce în toate formele.

Defensiva, când o trupă primesce lupta pe 
posiţiunile pe cari se află, fără să înainteze 
contra inimicului. Posiţiunile întărite şi cetăţile 
sunt teatrele luptelor defensive. Când trupele 
de pe aceste posiţiuni încearcă ieşiri, sau merg 
înaintea inimicului pentru a-1 întimpina, atunci 
se (Jice că au luat ofensiva.

Defensor, in general: persoana care în pro
cese ţine partea părţii acusate. In procese cri
minale dacă partea acusată nu-şi pune apărător, 
i-se numesce D. sau apărător din oficiu de cătră 
tribunal. Aceşti apărători se numiau şi se nu
mesc şi a(}i pe alocurea »defensores pauperum.« 
In procesele de căsătorie asemenea din oficiu

se pune un apărător al legăturei de căsătorie 
(defensor vinculi), care trebue să apere legătura 
sacramentală în contra partidei, care cere anu
larea. D. are rol numai în acele procese, în 
cari e atacată însăşi valabilitatea căsătoriei şi 
se cere divorţ. D. au să depună jurământ şi 
sentenţele aduse fără de ascultarea şi în absenţa 
lor sunt ipso facto nule.

Deferent, (lat.) care oferă partidei contrare 
un jurământ. Deferenţa, respect, supunere, con- 
sideraţiune.

Deficiente pecunia, (lat.) în lipsă de bani.
Deficit, lipsă; în admini.straţia finanţiară ex

cedentul, cu care cheltuelile întrec veniturile. 
D. de cassă, suma ce lipsesce în cassă faţă cu 
datele cărţilor de contabilitate. D. se numesce 
şi pierderea ce se arată în un bilanţ comercial.

Defileu, strimtoare, trecătoare ângustă în munţi. 
D. poate fi şi o lucrare de artă, executată preste 
locuri inaccesibile: o şosea prin o mlaştină, un 
pod preste un rîu, etc. Defilare, trecere prin un 
D.; a merge unii după alţii; trecerea trupelor la 
paradă. Defilarea în fortificaţiune indică punerea 
la adăpost a oamenilor şi zidăriilor de vederile şi 
proiectilele inimicului, adecă Defilarea de vederi 
şi defilarea de lovituri.

Definit, (botan.) se (jice despre organe, s. e. 
stamine, când sunt mai puţine de 12; despre 
axă, când virful ei nu se mai poate alungi, şi 
pentru a se ramifica produce lateral, sub vîrf, 
una sau mai multe axe secundare, şi acestea D.; 
şi aşa se urmează mereu. Ramificaţiunea tul- 
pinei, rădăoinei, poate fi D.; inflorescenţele nu
mite Oime (v. ac.) sunt D.

Definiţiune, l)în logică este arătarea înţe
lesului unei noţiuni prin ajutorul a două alte no
ţiuni, dintre cari cea dintâiu, genus proximum, 
designează genul cel mai apro piat, din care 
face parte noţiunea dată, iar cea de a doua, 
differenUa specifica, designează nota (v. ac.), 
care o deosebesce de celelalte noţiuni ce compun 
sfera (v. ac.) acelui gen designat prin prima no
ţiune. 2) In retorică D. este locul comun 
(v. ac.), prin care se arată pe scurt şi, din punctul 
de vedere al oratorului, înţelesul unui lucru. D. 
în logică exprimă mai precis şi obiectiv, in re
torică concis şi subiectiv, înţelesul unei noţiuni 
sau unui lucru. In acest cas D. este reală. D. 
este nominală când explică înţelesul unui cu
vânt oarecare. In geometrie D. e în acelaşi 
timp şi nominală şi reală. In acest cas se nu
mesce constructivă, (cf. Logica de T. Maiorescu, 
§ 55.) Această D. explicând numele, ne dă şi 
mijlocul de a construi realitatea ce el designează.

[M. D.]
Defiagrator, (Calorimotor), element galvanic cu 

placă de zinc şi aramă foarte mare şi învârtită 
în formă de spirală.

Defioraţiune, pierderea florilor; în sens ju
ridic : viol (v. ac.)

Defoe, Daniel, scriitor engl., n. 1661 în Londra, 
-f- 1731. Făcând jiarte din burghesimea libei-ală 
a Londrei, părăsi de tinăr meseriile încercate 
pe rând, fără succes, de şepcar, postovar şi 
olănar, şi se dedică politicei. Însemnat prin 
scrieri politice, pentru cari do multe ori fu 
amendat şi închis, celebritatea numelui său o 
datoresce romanului întitulat: Viaţa şi surprin- 
(jătoarele aventuri ale luiRobinson Crusoe, tradus
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şi prelucrat în toate limbile literare. Subiectul 
romanului e luat din memoriul unui marinar 
scoţian, Selkvik, pe care căpitanul seu îl pără
sise în insula deşartă Juan Fernandez, unde el 
petrecu mai mulţi ani în o deplină singurătate, 
ajungend în stare de selbătăcie şi aproape ui
tase a vorbi. D. ne arată pe eroul seu tocmai 
contrar, luptându-se cu singurătatea şi lipsa, 
triumfând asupra naturei brute şi devenind stă
pânul ei. Robinson este astfel imaginea, în mic, 
a omenimei, ridicându-se din sinul naturei sel- 
batice la starea de civilisaţiune. Artist în a da 
ficţiunii coloarea realităţii. D. a mai scris câteva 
memorii, fictive, însă citate uneori ca docu
mente istorice.

Defraudare, faptul de a înstrăina pe nedrept 
un lucru mobil străin ce se află în posesiunea 
făptuitorului. De furt se deosebesce prin aceea, 
că la acesta se ia un lucru din posesiunea altuia, 
până când la D. lucrul înstrăinat se află în 
posesiunea făptuitorului. Cod. penal român 
nu cunoasce termenul D., ci pedepsesce acea.stă 
infracţiune ca A bus de încredere (art. 323, 
şi în unele caşuri ca furt, art. 309, 4) cu în
chisoare (2 luni până la 2 anii şi amendă (min. 
50 lei). Legea penală ungară pedepsesce 
D. ca delict (închisoare până la 1 an), când va
loarea lucrului defraudat nu trece preste 100 fi., 
iar în cas contrar ca crimă (temniţă până la 
5 ani). D. comise de funcţionari publici cade 
sub alte consideraţiuni. (v. Sustrageri corn. de 
funcţ. publ.).

Defregger, Frandsc, pictorgerm. contimpuran, 
n. 1835 la Stronach în Tirol. Lucrările sale de 
căpetenie siint inspirate de viaţa dela ţeară. Astfel 
sunt: Cântăreţul cerşitor. Gâscă muşcată. Cei 
doi fraţi. Ele se caracterisează prin atitudini 
reale şi expresia fiinţelor din ele ca şi prin co
loritul lor.

Defrişare, desţelinire, curăţire, (s. e. la păduri).
Defterdar, (pers. = contabil), în Turcia titlul 

vechiu al ministrului de finanţe. Defterchan, 
biroul D.-lui.

Degajare, eliberare, (s. e. a trapelor Împresu
rate de inimic), emanare.

Degenerescenta, (Degeneraţiune), prefacerile 
cari se petrec în celulele şi ţesuturile unui or
ganism, în urma cărora elementul anatomic sau 
ţesutul îşi pierde vitalitatea lui normală, şi moare. 
Astfel moare organismul îmbătrânit, D. senilă. 
Afară de această causă normală, mai sunt şi 
altele patologice, parasitare, cari provoc D. Una 
din semnele începătoare e hrănirea incompletă 
a celulei, şi apariţia a o mulţime de picături de 
grăsime în protoplasma celulei; pe urmă şi nu
cleul presintă urme de degenerare: se micşo
rează, substanţa lui chromatică se condensează 
sau fragmentează, etc. Fibrele musculare, ner
voase, etc., pot degenera aproape în acelaşi mod.

[D. V.]
D. adipoasă (grăsoasă), este transformarea 

celulelor prin infiltraţiune cu globuli de grăsime, 
în substanţa grăsoasă, mai cu samă în ficat. Ea 
se distinge de încărcarea cu grăsime, e o le- 
siune foarte gravă. D. amiloidă este altera- 
ţiunea cu aparenţa slăninei a rinichilor, spiinei, 
ficatului, comportându-se la reactivi ca şi ami
donul (amil, scrobeală), de unde îşi are şi nu
mele ; boală mortală. I). ciroasă se apropie de

cea coloidă, e mai uscata, mai opacă, şi atinge 
de preferinţă rinichii. D. coloidă e transfor
marea celulelor în substanţă aproape gelatinoasă 
(mucoasă). Conţine sulfur în composi^^e. Atinge 
mai multe organe, în particular corpul tiroid, 
transformându-1 în guşă, de care sufer locuitorii 
de prin văile adânci ale Carpaţilor, ca s. e. în 
judeţul Argeş, Muscel, etc. D. fibrinoasă este 
degenerarea mucoaselor în falşele membrane ale 
difteriei. D. granuloasă atinge protoplasma ce
lulelor, ale căror fine granulaţiuni se tulbură. E 
începutul degeneraţiunii grăsoas'e. (Vecji Deg. 
adipoasă.) D. Mălină e transformarea celulelor 
în substanţă omogenă foarte refringentă, trans
parentă. Se apropie de amiloid, diferă prin ab
senţa reacţiunii iodate şi piin benignitate. D. 
mucoasă e transformarea protoplasmei celulare 
în mucină, adecă în o substanţă albuminoidă, 
care se găsesce în mod fisiologic secretată de 
unele celule. (Ve4i glande, secreţiuni.) D. se
toasă este infiltraţiunea celulelor prin lichide, 
cari re mân seroase şi în cari celulele se topesc. 
Se observă în beşicile de arsuri şi în pustulele 
variolei. D. vitroasă se confundă cu cea coloidă. 
dar interesează în special ţesutul muscular.

Degenfeid, Cristofor Martin, Baron, general 
de orig. din o familie din Svabia, n. 1599, f 1653; 
a luptat în resb. de 30 ani sub Wallenstein şi 
Tilly, apoi sub Spinoza în Olanda, 1632 sub 
Gustav Adolf, 1645 în serviciile Veneţiei contra 
Turcilor. 1648 s’a retras la bunurile sale în Svabia.

Degenfeid-Schomberg, 1) B., August, Conte, 
general austr., n. 1798 în Canija mare în Un
garia, 1849 general la Novara, 1859 comandant 
al corpului 8 de armată (Bologna), 1860^64 mi
nistru de resboiu. 1866 a încheiat armistiţiul 
dela Nikolsburg. j- 1876 în Altmiinster lângă 
Gmunden. 2) D., Cristofor, general austr., fiul 
lui August D., n. 1831, a participat 1848 la ocu
parea Vienei, 1866 în resboiul cu Prusia; 1882 
comandant al corp. de arm. Nr. 7 (Timişoara); 
dela 1889 în retragere. Propr. regimentului Nr. 83.

Degenmann, Al., librar-editor în Bucuresci, 
a publicat cu oarecari întreruperi 1879—1889 
buletinul «Bibliografia Română*, continuat apoi 
de librăria Socec.

Degerando, 1) B., Augustin, scriitor franc., 
n. 182()înLyon, -f-1849 în Dresda. Căsătorindu-se 
cu o contesă Teleki, 1840, a venit în Dngaria şi 
a participat aici şi la revoluţiunea din 1848. 
1846 membru al Acad. magh. de sciinţe. A scris 
despre Ungaria operele: Essai historique sur 
l’origine des Hongrois. (Paris, 1844); La Tran- 
sylvanie et ses habitants. (Paris, 1845); L’esprit 
publique en Hongrie depuis la revolution fran- 
şaise, (Paris, 1858). 2) B., Antonina, profesoară, 
n. 1^5 în Paris. In 1865 şi 1867 a întreprins 
o călătorie mai mare prin Ungaria; 1872 se 
aşează în Pesta ca profesoară. Dela 1880 e direc- 
toara şcoalei sup. de fete din Cluj. Scrie în 1. 
magh. şi franc, disertaţii pedagogice şi felurite 
manuale de şcoală. (Cf. Transilvania, XIX, 6.) 
3) B., losif Maria, baron, filosof franc., n. 1772 
în Lyon, f 1842. Sub Napoleon 1 secr. gen. în 
minist. de interne, dupărestauraţiunePair şi în fino 
vicepresident al consiliului de stat. Opere: Des 
signes et de l’art de penser, consideres dans leurs 
rapports mutuels. (Paris, 1800); De la generation 
dos counaissances. (Berlin, 1802); Histoire corn-
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paree des systemes de philosophie. (Paris, 1803); 
Institiitions du droit administraţii (Paris, 1829); 
De la bienfaisance publique. (Paris, 1839); ş. a.

Degerături, (agricultură) se ivesc mai cu samă 
la pomi şi arbuşti, cari degeră iarna. Holdele nu 
degeră ci mai mult se clocesc (putrezesc) sub 
zăpadă, şi când s’a dus zăpada au dispărat şi 
ele. La pomi D. se ivesc mai cu samă când tul- 
pinele, ramurele şi mlădiţele lor sunt prea silcu- 
lente şi întră prea crude in iarnă, fără de a se 
li înlemnit deajuns. S’ar pute preveni D. lor 
prin tundere, reducerea vîrfurilor şi a unei părţi 
din frunze âncă prin August şi Septembre, pentru 
a sili astfel lemnul să se coacă înainte de a întră 
in iarnă.

Deget, (lat. digitus), organele de prins ale mânei 
sau ale piciorului. Fiecare D. e compus din trei 
părţi (încheieturi). La vîrf este mai desvoltat 
simţul pipăitului. La om şi maimuţe degetele au 
o mare proprietate de mişcare, din care causă, 
special omul, are o deosebită dibăcie în mâni 
(v. ac.). La deosebite animale degetele sunt de 
felurite forme şi poartă diferite numiri.

Deggendorf, oraş lângă Dunăre, în Bavaria 
infer., cu 0250 loc. (1890), renumit pentru pele- 
rinagele foarte cercetate ce se fac la biserica 
sf. morment din D., în care s’ar fi aflând ostii 
făcetoare de minuni.

Deglutiţiune sau înghiţire, este actul mechanic 
prin care alimentele, după ce au fost mestecate 
şi reunite în hol alimentar, sunt trecute în eso- 
fagiu prin faringe.

Degradare, în general destituire dintr’un grad, 
funcţiune; în deosebi destituirea unui funcţionar 
dintr’un post superior în altul inferior, ca pe
deapsă disciplinară. La militari se deosebesce D. 
simplă şi infamantă, la cea din urmă semnele 
de distincţiune se rup de pe uniforma vinova
tului în faţa trupelor. In cele mai multe state 
D. a fost înlocuită cu eliminarea din armată.

Degradarea monumentelor. Sub această ru
brică art. 206 al Cod. Pen. rom. dispune o pe
deapsă de 1 lună până la 1 an şi o amendă dela 
100 până la 500 lei pentru ori cine ar fi degradat 
monumentele, lucruri făcute de autoritatea pu
blică sau cu voia ei spre folosul ori podoaba 
publică.

Degras, (franc.) un fel de unsoare, ce se 
pregatesce din acid oleice sau din oleiu de peşte 
şi se folosesce pentru ungerea pielii.

Degre, Ludovic, romancier şi novelist magh., 
de orig. frc., n. 1820 în Lipova. A studiat drep
turile în Oradea mare. 1870 deputat al cerc. 
Vaţ. Influenţa romanelor sociale franceze se re- 
simţesce în stilul uşor, umorul vioiu şi situa
ţiile interesante ale romanelor sale. De carac- 
terisarea persoanelor nu ţine cont. Ser.; Ket ev 
egy iigyved eletebol, 1853; Kalandorno, 1854; 
Salvator Kosa, 1855; A szâmiizutt leânya, 1865; 
Igy van joi, 1887, ş. a. A scris şi comedii: Ipar- 
lovag, 1844; Eljegyzes âlarcz alatt, 1845; Felre- 
ismert lângesz, Ferj es jegyes, 1851; Ket ha- 
talom, 1858, ş. a.

Degustaţiune, probă, gustare; cumperare ad 
gustum, ad degustationem, contract condiţionat, 
la care cumperătorul îşi reservă dreptul de a 
proba sau gusta marfa.

Dehiscenţa, (botan.) se dă acest nume actului 
prin care unele organe sau aparate, după ce au

ajuns completa lor desvoltare, se deschid şi lasă 
să iasă în afară conţinutul lor. Aşa au D. spo- 
rangii şi zoosporangii (v. ac.) Ciupercilor, spo- 
rangii Criptogamelor vasculare, sporogonul(v. ac.) 
Bryophytelor, multe fructe (v. ac.), antherele 
(V. stamina). Vorbind în genere, direcţiunea în 
care se poate face deschiderea este: sau dea- 
lungul organului, când se va desface într’una, 
ori mai multe bucăţi (valve), (D. longitudinală, 
valvară), sau deacurmezişul lui (D. transver
sală, pyxidarăj, ori prin orificii, pori (D. pori- 
cidă), prin valvule sau căpăcele (D. valvularăj, 
prin dinţi (D. denticidă). [S. Şt. R.]

Dehll, oraş în India ant., presid. indobritică 
Pandjab, lângă rîul Djainna, cu 193,580 loc. 
(1891), odinioară residenţa marelui mogul. In 
D. se află numeroase moschee, unele renumite, 
şcoală înaltă mohamedană; industrie însemnată. 
In apropierea oraşului se află columna Kutab 
Minar, de 45 m. înaltă. D. a fost întemeiat la 
1631 pe ruinele vechiului oraş Indraprastha, 
splendida residenţă a dinastiei afgane. D. avea 
bogăţii legendare, dar în seci. XVIII fu jefuit 
de Marathi şi Perşi. 1803 fu ocupat de Englezi, 
cari lăsară pe marele mogul să domnească mai 
departe nominal. Rescoala din vara anului 1857 
se termină prin luarea oraşului cu asalt din partea 
Englezilor, cari închiseră pe marele mogul. In 
1877 aci s’a ţinut marele »Durbar« al principilor 
din India, care a dat reginei Victoria titlul de 
»Imperăteasă a Indiei*.

Dehna, (DahnaJ, deşert de 132,000 kma. în 
sudul Arabiei, mărginit de Oman, Hadramaut şi 
lemen; e acoperit cu năsip mânat de venturi; 
călduri mari, lipsă de apă. Spre nord stă în 
legătură cu deşeriul Nefud cel mic, care for
mează spre nord-vest trecerea la al doilea mare 
deşert arab, numit tot D. sau Nefud cel mare.

Dehors, (frc. afară), ca substantiv, folosit mai 
mult în plural: exteriorul; cuviinţă, aparinţă 
exterioară; în materie de fortificaţiune: lucrări 
din afară.

Dehortatoriu, (Litterae avocatoriae, lat.), în- 
cunosciinţare publică, prin care un guvern pro
voacă pe supuşii sei, cari locuiesc in alte ţeri, 
să se reîntoarcă în patrie.

Dehra-Dun, 1) district în prov. nord-vestice ale 
imperiului indobritic, lângă Ganges, la poalele 
Himalajei, 3090 kma., cu 144,070 loc. (1881); 
2) oraş, capitala districtului D., cu 18,959 loc. 
(1881); important pentru comerciu ca staţiune 
intermediară.

Del, dii şi divi, în mitol. romană (Jeii închi
puiţi ca persoane; celelalte fiinţe se închipuiau 
ca demoni, cari apar ca spirite rele. (v. Dianus.)

[Atm.]
Deianira, fica lui Oineus, regele Kalydoniei în 

Aetolia; a devenit nevasta lui Hercules, după ce 
acesta a învins pe Acheloos, care timp înde
lungat a umblat să o câştige. A causat fără voie 
moartea lui Hercules, dăruindu-i cămaşa (v. ac.) 
înveninată a lui Nessos.

Dei gratia, din mila lui Dumnedeu, un adaus 
folosit începând din seci. V de cătră episcop! 
şi alte feţe bisericesc! lângă titlul lor. Dela 
Carolingi încoace l-au folosit şi domnitorii lu- 
mesci, şi e usitat şi a(Ji pentru indicarea unei 
potestăţi monarchice independente de ori ce pu
tere lumească.
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Delmos şi Phobos, (spaima şi frica), după mitol. 
grec. doi prunci ai lui Ares, (Jeul resboiului; 
ei petrec pe tatăl lor în toate luptele.

Deinarchos, Dinarchus, retor atenian, imitator 
al lui Demosthenes, cărui i-a fost contrar po
litic; n. 361 a. Chr. în Corintb. Din vorbirile 
sale sunt conservate numai trei în afacerea Iui 
Harpalus, una dintre ele e contra lui Demosthenes. 
Omorît 290.

Doinita, materie explosivă compusă din acid 
picrioic şi Trinitro-Toluol.

Deinokrates, Dinokrates, arcbitect de pe timpul 
lui Alexandru cel Mare; a fost încredinţat cu 
conducerea architectonică a zidirii oraşului Ale
xandria în Egipt.

Deiokes, judecător, apoi rege al Mediei (709 
până 657 a. Chr.), a re.staurat in ţeara decăzută 
liniştea şi ordinea, a întemeiat capitala Ekba- 
tana şi a întrodus un ceremonial atât de strict, 
încât supuşii sei de abia îl vedeau.

Deiphobos, fiul lui Priamos, rege în Troia, şi al 
Hekabei. După moartea lui Hektor, ducele Troia- 
nilor, iar după moartea lui Paris, care a răpit pe 
Helena, bărbatul acesteia. D. Ia căderea Troiei, 
piere de mâna lui Odysseus şi Menelaos. [Atm.]

Deipnon, la Grecii antici timpul principal de 
mâncare între dejun (Ariston) şi între cină 
(Dorpon), în timpul clasic se ţinea de regulă în
spre seară. Deipnosofişti, (grec.) orator la masă; 
cei ce conduceau conversaţiunile sciinţifice în 
timpul mâncării.

Deir el-Kamr, capitala »niutessarifiic«-ului turco- 
asiatic Libanon, pe coastele munţQor Libanului, 
într’o regiune pitorească, climă admirabilă, în- 
cungiurat de platouri roditoare, la înălţime de 
900 m. preste nivelul mării; 8000 loc., mai ales 
Maroniţi, apoi Drusi şi Ovrei. Ţesetorii de mă- 
tasă. 1860 Drusii au omorît în D. vr’o 1000 Ma
roniţi creştini.

Defsm, teorie în virtutea căreia se afirmă, că 
ceea ce remâne şi ceea ce trebue crezut, după ce 
faci critica religiunilor, este Dumnezeu. Pe această 
unică credinţă, fără alte dogme şi fără alte prac
tice anterioare, să întemeieze idea datoriei mo
rale, şi ea singui'ă trebue respectată. »Fă binele, 
iată-ţi cultul; supune-te lui Dumnezeu, iată-ţi 
doctrina® (Voltaire). D. avend de instrument 
critica, are de fundament scepticismul, şi acesta 
adeseori a dus pe deişti până Ia ateism. De 
aceea se face deosebire între D., care pune ac
centul pe morală şi prea puţin pe Dumnezeu, 
şi între teism, care are de basă neclintita cre
dinţă în Dumne4eu. [Dragomirescu.]

De], V. Deş.
Dejecţiune, evacuarea excrementelor, flegmei, 

etc.; preste tot ce a ieşit din corpul unui bolnav.
Dejotarus, tetrarch de Galatia în Asia mică, 

pentru serviciile prestate generalilor romani în 
luptele asiatice (dela 92 a. Chr.), a obţinut dela 
Komani titlul de rege şi domnia asupra Tecto- 
sagei. Armeniei mici şi a unei părţi a Pontului.

Dejun, cea dintâiu mâncare, gustare de dimi
neaţă. In Erancia (şi în Rom.) se înţelege sub 
D. de regulă mâncai'ea (D. â la fourchette) ce 
se servesce pe la amea(}i, se compune din mai 
multe bucate' reci şi calde, şi se deosebesce de 
prânz (dineu) atât după numărul cât şi după 
alegerea bucatelor.

Dekhan, platou, v. Decan.

Delaborde, 1) D., Alexandre Louis Joseph, 
marchis, scriitor franc., n. 15 Sept. 1774 în 
Paris, fiul bancherului de curte Jean Joseph 
D., (n. 1724, ghilotinat 18 Apr. 1794); 1822 de
putat liberal; j- 19 Oct. 1842 în Paris. A scris 
mai multe opere de valoare. Fiul seu Leonr n. 
12 Iun. 1807, -f- 25 Mart. 1869, archeolog. 2) 
D., Henri, Vicomie, pictor şi scriitor, n. 2 Maiu 
1811 în Renue, elev al lui Delaroche.

Delacroix, (pron. BelacroiL), Eugene, pictoi'frc., 
n. 25 Apr. 1799 în Charenton lângă Paris, elev 
al lui Guerin, a cărui direcţie în curând o părăsi, 
f 13 Aug. 1863; representant principal al şcoalei 
romantice, colorist splendid ; a lucrat cu acelaşi 
succes materii diu mitologie, religiune, istorie, 
viaţa popor, orient., poesie, natură (marină) şi 
viaţa animalelor. Opere: Dante şi Virgil în iad. 
Cucerirea Constantinopolei, Christos pe cruce, 
ş. a. m.

Delagoa, sin (baie) la ţermurul estic al Africei 
de sud, 2(j° lat. sud., aparţine guvernamentului 
portughez Mozambique.

Delapidare, defraudare. (v. ac. şi art. Susti-a- 
geri corn. de funcţ. publ.)

Delaroche, Paul, pictor franc., n. 1797 Ia Paris, 
t 1856. El a avut de profesori pe Watelet, 
Desbordes şi Gros. Influenţa acestui diu urmă 
se simte mai mult în lucrările lui, dintre cari 
merită a fi citate: Carol I insultat de copiii lui 
Cromwell, Moartea ducelui de Guise, Richelieu, 
Mazarin. In 1837 fu însărcinat de guvernul franc, 
să decoreze emiciclul şcoalei de bele-arte din 
Paris. El trece drept un pictor de valoare, dar 
cam manierat. Cf. Juies Godde, L’oeuvre de 
Paul D.

De la Rue, Warren, naturalist, n. 1815 pe 
insula Guernsey. f 1889 în Londra. Fabricant 
de hârtie fiind, s’a ocupat cu perfecţionarea ma
şinilor pentru fabricarea hârtiei; dar renumele 
şi-l-a câştigat mai ales prin aplicarea fotografiei 
în astronomie. A scris; »Researches on solar 
physics®.

Delaţiune, (lat.J denunţare secretă făcută în 
scop de a dobândi o recompensă.

Delavigne-, Jean Frangois Gasimir, poet franc., 
n. 1793 la Havre, 1843. D. e un versificator 
excelent însă îi lipsesce invenţiunea şi aveiitul. 
A scris: elegii patriotice (Mesenienele); tra
gedii (Vesperele siciliene. Ludovic XI, Fiii lui 
Eduard, O familie în timpul -lui Luther), ş. a.; 
comedii (Şcoala bătrânilor. Comedianţii, Don 
Juan de Austria), ş. a. — D., Germain, fratele lui 
Jean, mai puţin cunoscut; însemnat autor de 
vodevile.

Delavrancea, Barbu Stefăneseu, novelist, orator 
şi publicist român, n. 1858 în Bucuresci; după 
terminarea studiilor juridice şi literare, începute 
în ţeară şi continuate la Paris, întră în (jiaristică 
şi începe să scrie la România Liberă şi Epoca, 
organe ale junimiştilor şi conseiTatorilor. 188.0 
scoate un volum de novele: Sultănica, 1887 un 
al doilea: Trubadurul. Colaborează apoi la Re
vista Nouă de sub direcţia lui Haşdău, şi ca rod 
al acestei colaborări apar 1893 două volume de 
novele, schiţe şi poveşti: Părăsiţii şi Intre vis 
şi viaţă. Dar în acelaşi timp continuase şi cu 
jurnalistica: mai ântâiu la Democraţia şi după 
căderea lui loan Brătianu dela putere, trece şi 
el în partidul liberal-naţional şi colaborează cu
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cel mai mare zel la Voinţa Naţională, organul 
acestui partid. 1892 ales deputat al Ploiescilor, 
1895 reales, 1897 trece în disidenta aurelianistă 
şi începe să scrie la Drapelul. Cu această ocu
paţie încordată de jurnalist, conferenţiar politic, 
deputat, 1). s’a rupt cu desăvîrşire de literatură 
şi dela 1893 u’a mai scris nimic de natură literară. 
Primele sale novele din Sultănica şi Trubadurul 
erau rodul unei imaginaţii descriptive exuberante, 
scrise într’o limbă de o bogăţie nesănătoasă de 
cuvinte şi locuţii culese atât din gura poporului 
dela ţeară, cât mai ales din cea a mahalagiilor 
Bucurescilor. Eroii noveleloi1 mai mult sau mai 
puţin neadeveraţi sau cel puţin neverosimili; 
mulţi din ei bolnavi şi nebuni: Sultănica, Tru
badurul, Doctonil din linişte; alţii cu desăvîrşire 
oribili: guşatul Zobie, ţiganul Căliman şi milogul 
seu. Şi cu toate acestea se putea vede în au
torul acestor produceri un mare şi bogat talent, 
care n’ar fi avut nevoie decât de potolirea şi disci
plinarea vîrstei pentru a scăpa de exagerarea 
de imagini şi cuvinte, exageraţie căreia i-s’ar fi 
putut aplica cu multă dreptate critica lui Maio- 
rescu din Beţia de cuvinte. Acest progres D. l-a 
realisat: novela Părăsiţii din volumul cu acelaşi 
nume este o capodoperă a literaturii noastre, atât 
prin formă şi stil moderat şi artistic, cât şi prin 
fondul ei de cel mai trist şi adeverat realism 
moral. Aşa de crudă şi aşa de serioasă ironie 
uu-şi găsesce păreche decât în satirele lui Emi- 
nescu; atâta desgust moral pentru viaţa ruşi
noasă, pe care o duce o parte a tinerimii capitalei, 
nu-1 putea inspira decât un adeverat artist. Cu 
această novelă se aseamănă atât ca direcţie cât 
şi ca valoare lancu Moroiu, cea mai. bună din 
volumul Sultănica. Novelele: Domnul Vucea, 
Bagi Tudose din Părăsiţii, doue caractere: un 
dascăl de moda veche şi un sgârcit, afară de 
câteva exageraţii din cea din urmă, pot fi so
cotite pnntre cele mai reuşite produceri de ca
racter diu limba noastră. Alte publicaţii extrase 
de prin Voinţa Naţională: Carmen Sylva, 1892, 
este o critică cam aspră în ton a unor scrieiî 
cari ne privesc pe noi Românii; Guvern, pre
fecţi şi deputaţi, analisă electorală 1890; Lumină 
tuturor, discurs în Cameră, 17 Martie 1895; 
Regimul, discurs în Cameră, 29, 30 Nov. 1894; 
Regimul personal, discurs la Dacia, 20 Febr. 
1894 ; Chestiunea naţionjjă, discurs la Ploiesci, 
19 Dec. 1893, etc.; (în această chestiune D. a 
sci’is şi vorbit de multe ori). D. a ţinut un curs 
liber de literatură poporală la facult. de litere 
din Bucuresci. La Ateneu a ţinut mai multe 
conferenţe aplaudate (despre Doină, despre ţe- 
rauul rom., etc.). Astă()i se ocupă mai ales cu 
advocatura şi politica. Volumul Părăsiţii a fost 
premiat de Acad. Rom. in urma raportului lui N. 
iiuiutescu. Cf. Anal. Acad. Rom. pe 1893. N. Pe- 
traşcu, Figun literare contemporane, un studiu 
foarte aspru despre Sultănica şi Trubadurul.

Delaware, 1) D., unul din cele mai mici din 
Statele-Unite ale Americei de nord, situat lângă 
siuul D., 5310 km.a şi 168,493 loc. (1890). Iu 
jiartea nordică terenul e colinos-, la sud e şes ; 
industrie de bumbac şi fier; comerciu litoral. 
O. trimite în congres 2 senatori şi 1 represen- 
tfinţ. Capitala Dover. D. a fost colonisat de Sve- 
dezi 1630, apoi a ajuns sub Olandezi, 1664 
colonie engl., 1776 independent. 2) D. oraş în

statul nordamerican Ohio, cu 8224 loc. (1890), 
universitate. 3) D. rin în America de nord, is- 
voresce din munţii Catskill (statul Now-York), 
din jos de Filadelfia se varsă, după un curs 
de 512 km., în sinul D. Fluxul mării se simte 
pe rîu până la Filadelfia, tot până aci pot întră 
pe el vapoarele de ocean.

Delbriick, \)D.} Martin Friedrich Eudolf, om 
do stat german, n. 16 Apr. 1817 în Berlin, (fiul 
lui loh. Friedrich Gottlieb Delbriick, n. 1768, 
t 1830); educatorul lui Friedr. AVilhelm IV şi 
împ. Wilhelm I, 1859 director în ministeriul de 
comerciu, liberschimbist, a coudus tratările asupra 
convenţiunilor comerciale ale uniunii vamale, 
1867 president al oficiului de cancelar federal, 
conduse 1870 negociaţiunile cu statele sudger- 
mane cu privire la alăturarea lor la imperiul 
german, 1871—76 presidentul oficiului de can
celar al imperiului. 2) D.jHans, istoric, n. 11 Nov. 
1848 în Bergen, educător al prinţului Waldeinar 
de Prusia, prof. de istorie în Berlin, deputat, 
redactor şi autor al mai multor scrieri istorice.

Delcredere, asigurare de credit, usitată în afa
cerile comerciale de comision; anume prin con
tractul D. comisionarul, pentru o provisiune spe
cială (după mărimea risicului 1—3%), primesce 
faţă cu comitentul seu respunderea pentru îm
plinirea contractului prin un al treilea contra- 
hent. Contul D. = coni\i\ pretensiunilor dubioase. 
Fondul D., fondul special de reservă pentru 
acoperirea pretensiunilor dubioase.

Deleanul, v. Budai D.
Deleatur, prese. Del., (Zfl<.j = să se şteargă, 

să se elimineze; expresiuue usitată la corecturi 
(v. ac.) de tipar. (Semnul: S-.)

Delegat, (lat.) acela care în urma ordinului 
primit dela altul (DelegantJ, face sau promite a 
face ceva. D. în sens canonic se numesce acela, 
căruia i-se încredinţează o funcţiune sacră sau 
săvîrşirea unui act de jurisdicţiune bisericească. 
In procedura bisericească judicială e principiu 
cunoscut, că: dela delegat nu se poate apela 
la delegant.

Delegaţiune, în general transmiterea unei au- 
torisări dela depositar asupra altuia. In dreptul 
civil, D. este o formă a novaţiunii şi are de scop 
transformarea uuei obligaţiuni priu demiterea 
debitorului vechiu şi introducerea unui debitor 
nou cu consimţementul creditorului. In dreptul 
procesual, delegaţiunea înseamnă transmiterea 
competinţei un,ui judecător asupra altuia. Odată 
foarte usitată, ea este oprită în legile moderne, 
sau restrinsă numai la unele caşuri anumite, (s. e. 
când judele competent este interesat în causă). 
In dreptul public al Austro-Ungariei se numesc 
D. corporaţiunile, cari exercită legislaţiuuea pe 
terenul afacerilor comune ale ambelor state; fie
care D. se compune din 60 membri, din cari 
20 sunt aleşi de camera magnaţilor, iar 40 de 
camera deputaţilor. Delegaţiunile se convoacă 
în fiecare an alternativ la Viena şi la Budapesta. 
Conclusele luate de ambele D. în întruniri se
parate se comunică reciproc. Dacă după trei co
municări nu s’a putut ajunge la înţelegere de
plină, decisiunea urmează într’o şedinţă comună 
a ambelor D.

Deleni, 1) D., corn. rur. în Rom., j. Botoşani, 
în vecinătate cu Hârlăul; e formată din 4 sate
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cu 2745 loc. (Dicţ. geogr. 1895); are 4 biserici 
şi 1 şcoală, 1 moară cu aburi şi o fabrică de 
spirt; ocupaţiunea loc. e agricultura, prăsirea 
vitelor, pietrăria şi lemnăria. Suprafaţa com. e 
de 18,546 ha. In dealul Petrăria se află renu
mite cariere de piatră de moară, pe teritorul 
com. în codru se află schitul în părăsire La
curile. Kesid. com. e în sat. D., care numeră 
singur 1691 loc. 2) Z)., mănăstire în Rom., j. 
Olt, situată din sus de Slatina în depărtare de 
2 oai'e. Mănăstirea D. era dintru început aşe
zată tocmai pe malul Oltului, care surpându-se, 
ea s’a dărîmat. Noua biserică e zidită în timpul 
mai nou. 3) D., com. rur. în Rom., j. Vasluiu, 
cu 3006 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se ocupă 
cu agricultura, prăsirea vitelor şi albinăritul; 
are 2 biserici, dintre cari una e zidită la 1586, 
un schit în depărtare de 1 km. de com., înte
meiat la 1580, şi o şcoală.

Delesseria Lamx., (botan.) gen de Alge Rho- 
dophycee cu vr’o 50 specii, respândite în părţile 
mai nordice ale Oceanului Atlantic. Au o în
făţişare elegantă şi o frumoasă coloare roşă. 
Corpul lor se aseamenă cu un mic arbust; are 
o axă cilindrică ramificată, purtând pe ea părţi 
late ca nisce frunze. Specii mai comune sunt: D. 
sanguinea, sinuosa, alata, etc. [S. Şt. R.]

Delessert, Benjamin, botanist, u. 1773, f 1847 
la Paris, cunoscut prin publicaţiunea sa: Icones 
selectae plantarum. Paris, 1820—46, V voi. fol. 
Museul I). (public) — bibliotecă (în Paris), her- 
bariu şi colecţiuni (în Geneva) — e unul din cele 
mai vaste şi importante.

Delessita, agregat mineral solzos şi fibros; se 
compune din Acid silicic, Oxyd de Aluminiu, 
Magnesia, fier şi apă.

Deleter, morb deleter, adecă primejdios pentru 
viaţă.

Delfi, (Delphi), oraş vechiu grec. în Phokis, 
la poalele sudice ale Parnasului, cu renumitul 
templu al lui Apollon şi cu oracol. Localul ora
colului era aşezat preste o crepăturâ de stâncă, 
din care ieşiau anumite gazuri; deasupra aceleia 
era aşezat un scaun cu 3 picioare, pe care şedea 
preoteasa (Pjrihia) şi — adusă în stare de extas 
prin inspirarea gazului — vestia oracolul, care 
era privit ca cea mai mare autoritate atât în 
chestiuni religioase, cât şi în afaceri politice. 
Oracolul a existat până în seci. IV d. Chr., când 
s’a închis după ordinul împăratului Teodosiu. 
Acum numai un sat slab — Kastri — se află pe 
locul vechiului D.

Delfin, mamifer aparţinend ordinului Cetaceilor 
(v. ac.), adecă Balenelor, de cari se deosebesce 
prin existenţa dinţilor, cari sunt desvoltaţi, tăioşi 
şi crestaţi. [D. V.]

Delfinul, în heraldică: blazonul dauphi- 
nului sau moştenitorului tronului Franciei, arată 
un scut albastru cu D. de aur întors spre dreapta, 
cu coroană de argint pe cap. Ţinutul »Dauphine« 
din Francia, de asemenea Marca Dobrogei, în 
stema ţerii, poartă pe fund albastru 2 D. de 
argint cu capetele în jos, cap la cap, etc. [0. L ]

Delfinul, în astronomie: o constelaţiune pe 
emisfera nordică, ce se află în calea laptelui 
între Vulturul şi Pegasus, cu rectascensiune 308° 
şi 15° declinaţiune nordică. Se compune din 31 
stele visibile cu ochii liberi, între cari 5 siint de 
mărimea IU; patru din aceste formează un romb

micuţ. Această constelaţiune a fost numită după 
D. lui Arion (v. ac.)

Delft, oraş olandez în prov. Olanda de sud, 
cu 29,022 loc. (1891); arsenal, politechnic, şcoală 
de artilerie şi de architectură; odinioară fabri
caţie renumită de fayence. Aci fu omorît Vilhelm 
de Orania (1584).

Delhi, V. Dehli.
Dell, (turc. = nebun), în armatele turcesci de 

odinioară numire dată unui corp aparţinător 
cavaleriei uşoare, care premergea cu exemplu, 
aruncându-se orbesce asupra inimicului. Con
ducătorul acestei trupe se numia Deli-Başi.

Dell, Delhi sau Dilli, locul principal portug. 
la coasta nord. a insulei Timor (Sunde), face ex
port de bivoli, orez, paseri, porci şi legumi.

Dell, loc principal al unui mic stat malaez în 
partea nord. a Sumatrei la coasta est. a insulei. 
Ţeara D. trage profit din aur, piper, lemn de 
sandale, nuci muscate şi îndeosebi din tutun. 
In 1862 sultanul de D. a recunoscut suzerani
tatea Ţerilor de jos.

Delia, la poeţii romani nume pentru Diana- 
Artemis, dela insula sacră a ei Delos; şi pseu
donim al mai multor fete cântate de poeţii ro
mani, îndeosebi de Tibull.

Deliannis, (Delyannis), Teodor, politic grec, 
n. 1826înKalavryta; dela 1862 începând membru 
al parlamentului, în mai multe rânduri ministru 
de externe, de culte şi de finanţe; 1878 a re- 
presentat Grecia.la congresul din Berlin. 1885—86 
prim-ministru, în care calitate neputend linişti 
opinia publică iritată din causa chestiunii Ru- 
meliei orientale, a mobilisat armata aruncând 
ţeara în enorme datorii. 1890—92 dm nou priin- 
ministru, dimis fiind de regele la insistenţa cre
ditorilor Greciei; pentru ultima dată prim-mi- 
nistm 1895—97, silit a se retrage de astădată 
din causa nefericitului resboiu cu Turcia.

Delibes, (pron. Delib), Leo, componist franc., 
n. 1836 la St. Germain du Val (Sarthe), a stu
diat dela 1848 la conservatoral din Paris, în 
1865 a fost director de cor la opera cea mare 
şi 1880 profesor de composiţiune la-conserva- 
torul din Paris, unde f 15 Ian. 1891. D. a scris 
dela 1855 o serie de opere, operete şi balete 
comice. (Sylvia, Coppelia, balete; Le Roi l’a dit, 
Jean de Nivelle, Lakme, Kassya, opere.)

Deliberaţiune, discutarea unei afaceri. Deli
berativ, ce se ţine de D. sau desbatere. Vot 
deliberativ, drept de vot în o adunare, în opos. 
cu vot consultativ.

Deliblat, comună mare în Banat, cott. Timiş, 
cu 4060 loc. (1891) Români şi Sârbi, oficiu po
stai. După această comună se numesce deşertul 
dela D., având o întindere de 36 km. în lun
gime şi 11 km. în lăţime, acoperit cu coline şi 
dealuri, ce se întind în direcţie nord-vestică; 
pe acest deşert se află şi câteva păduri, restul 
e acoperit cu năsip volant. In timpul mai nou 
s’a început (la Biserica albă) plantarea deşer
tului cu viţă de vie.

Delicat, de gust plăcut şi fin; fraged, gingaş. 
Delicateţă, tact, ţinută discretă, maniere fine. 
Delicatesă, mâncări delicate.

Deliciu, neologism, (lat. delicium), designa o 
mare plăcere, în care întră durata şi fineţa. 
Delicios, ceea ce ne dă o mare plăcere fină şi 
cu oarecare durabilitate.
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Delict, (lat.) în general orice vătemare a 

unei prescripţii morale sau de drept. D. se des
copere ca o acţiune, care tinde a tulbura or
dinea morală sau de drept. Două lucruri compun 
fiinţa D.-lui: a) faptul că un fenomen extern e 
un resultat intenţionat al voinţei (corpus delicti); 
b) conşciinţa despre ordinea existentă şi despre 
oposiţia faţă de ea oăloâudu-o (dolus). înaintea 
legii positive sau înaiutea fomlui extern, făp
tuitorul este responsabil numai pentni fapta îm
plinită; înaintea forului intern, sau a consciinţei 
morale, el este responsabil şi pentru intenţiuue.

[Piet.]
Delict, în înţeles juridic violaţiune a legii 

penale pedepsită cu o pedeapsă corecţională. 
Codul penal rom. împarte D. după cum ele sunt 
comise în contra constituţiunii, în contra inte
reselor publice şi în contra particularilor, adecă 
în contra persoanelor sau proprietăţilor. Inlr’un 
sens mai larg cuventul D. se aplică la ori ce 
violaţiune a legii; sunt de pildă D. civile, s. e. 
acele prevăzute de C. C. în art. 998—1003. In 
fine se mai consideră, în puterea unor legi spe
ciale, şi delicte electorale, forestiere, politice, 
de presă.

Legea penală ungară împarte infracţiunile 
după sistemul Cod. pen. franc, dela 1791 în 
3 clase: crime, delicte şi contravenţiimi sau aba
teri (v. şi ac. articole) şi le distinge după pe
deapsa cu care le urmăresce. Anume consideră 
ca D. acele infracţiuni, de a doua clasă, cari sunt 
calificate ca atari în lege (art. V: 1878) şi se pedep
sesc cu închisoare, închisoare de stat (sub 5 ani) 
sau amendă. De contravenţiuni se deosebesc D. 
mai ales prin aceea, că cu puţine excepţiuni au 
de element constitutiv dolul, intenţiunea, iar de 
crime prin aceea, că tentativa unui delict de re
gulă nu se pedepsesce şi că se prescrie în timp 
mai scurt (acţiunea în 3, pedeapsa în 5 ani).

Delii, odinioară ceată de călăreţi viteji, în
fiinţată de Mihaiu-Viteazul. (v. şi Deli.)

Delila, o femeie filisteană, care a iubit pe Samson. 
Mituită de inimicii acestuia a aflat dela iubitul 
seu viteaz, că puterea lui îi stă în buclele pe- 
mlui şi în somn i-a tăiat podoaba capului, astfel 
că el a putut fi învins de inimici. Această scenă 
a fost adeseori representată .în pictură, aşa de 
Rubens, Rembrandt, van Dyk, ş. a.

Delille, Jacgues, poetifranc. (1738-1813) din 
şcoala descriptivă; a fost considerat de contem
poranii lui ca un al doilea Homer, în fond e un 
poet mediocru. A scris: Ies Jardins; rHomme 
des champs; Ies trois regnes de la nature; Con- 
versation, etc. Mai fericit a fost în traducerea 
elegantă a Georgicelor.

Delinesci, comună mică în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1027 toc. Români.

Delinquent, cel ce a comis un delict.
Deliquescent sau difluent, (botan.) se 4ice despre 

o ţesotură, întru câtva resistentă, care la un oare
care moinent se transformă într’un lichid apătos; 
o parte întreagă din corpul unei plante poate 
deveni D. sau să cadă în deliquium, cum sunt 
aparatele sporifere ale ciupercilor dm genul Co- 
prinus, Phallus, etc.

Deliquescenţa. Unele săruri metalice sunt foarte 
avide de apă, absorb mai greu sau mai uşor umi
ditatea din aer şi se transformă în o substanţă 
semilichidă. Asemenea corpuri, precum carbo-

natul de potasiu, chlonira de calciu, etc. se (Jic 
higroscopice sau deliquescente. [V. C. B.]

Deliriu, o stare de aiurare pricinuită de o 
schimbare bolnăvicioasă a activităţii creerului. 
D. se împarte în D. depresiv (melancolic) şi 
D. expansiv, după caracterul halucinaţiilor şi 
ilusiunilor predominante. D. obvine la morbi 
febrili (typhus), intoxicaţiuni şi neurose. Terapia 
se orientează după causa D.-lui.

D. acut, (franc. Delire aigu), numirea simpto
matică a unui morb, care, după un stadiu pro- 
dromal caracterisat prin iritabilitate, dureri de 
cap, insomnie, frică şi nelinişte, se începe cu 
o gravă alterare a consciinţei, delirii selbatice 
şi mişcări furibunde. Mai târziu se ivesc simp- 
toame adinamice (slăbiciune de inimă, decadenţă 
corporală) şi în 1—3 septemâni moartea. Causa 
e un mare stimul cerebral (încordare spirituală, 
intoxicaţie alcoolică). Terapia: cataplasme de 
ghiaţă, purgative, injecţii de morfină.

D. heţivUor, Delirium tremens, D.potatorum, 
alcoholicum, stare de iritaţiune causată de al
coolism (v. ac.) cronic şi provocată de diferite 
incidente: indigestiune, hrană insuficientă, morbi 
febrili, lipsa alcoolului obicinuit. D. b. e cunoscut 
ancă din timpul lui Hippokrates, dar corect ex
plicat abia de Sutton (1813). Se deosebesc patru 
stadii ale D. b.: 1) Stadiul prodromal: gastricism, 
slăbiciune, indisposiţie, iritabilitate, somn ne
liniştit şi întrerupt, tremurarea limbei scoase. 
2) Al doilea stadiu se caracterisează prin delirii 
(halucinaţii şi ilusiuni), tremur şi insomnie; bol
navul vede în întuneric: şoareci, paiangini, stel- 
niţe, insecte pe pielea sa sau în pat. llusiunile 
acestea îl ameninţă în continuu şi îl transpun 
în 3) stadiul al treilea, al agitaţiunii; bolnavul 
se află în cea mai mare groază şi nelinişte. 
Agitaţiunea e urmată de 4) stadiul exhauria- 
ţiunii, stadiul crisei. Bolnavul sau moare, cuprins 
de crampi, ori în urma unei slăbiciuni progresive, 
sau cade în un somn liniştit, din care se trezesce 
reînsănătoşat. Insănătoşarea e însă incompletă; 
morbul recidivează sau trece în alienaţiune. 
Terapia: profilactic combaterea alcoolismului; 
morbul desvoltat se combate prin narcotice.

Delisle, 1) D., losif Nicolae, astronom franc., 
n. 4 Apr. 1688 în Paris, t 1768; a fost profesor 
la College de France; 1725 s’a dus în Rusia şi 
a organisat observatorul astronomic dela aca
demia de sciinţe din Petersburg; 1740 a ob
servat trecerea lui Mercur pe dinaintea soarelui; 
a studiat cu deosebire întunecimile şi fenomenele 
ce le însoţesc pe acestea. Prin numeroasele sale 
scrieri a îmbogăţit fisica şi geografia. 2) D., 
Leopold Victor, paleograf şi istoriograf franc., 
n. 24 Oct. 1824 în Valognes. Elev al şcoalei 
»Ecole des chartes«, publică în revista acesteia, 
»Bibliotheque«, studii de mare interes, cari îi asi
gurară renumele; unul din studiile sale obţinu 
premiul Goberi dela academie; 1857 membru al 
academiei; 1874 directorul bibliotecei acad.

Delitzsch, Franz, orientalist, (de orig. ovreu), 
n. 1813 în Lipsea, 1867 profesor acolo, a scris 
comentare ortodoxe despre v. Testament, a şi 
tradus n. Testament în limba ebraică, f 1890.

Delius, Nicolae, filolog german, n. 19 Sept. 1813 
la Brema, câtva timp profesor la universitatea 
din Bonn. A publicat numeroase lucrări de critică 
asupra lui Shakespeare. f 18 Nov. 1888.
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Dell’Adaml,i2MtZoir/f; jurisconsult magh., n. 1850 
în Budapesta, f 1888; a luat parte şi la viaţa 
publică ca membru al partidului independent. A 
scris: Problema originii naţionale, 1877; Pro
iectul de lege al dreptului civil magh. şi juris- 
prudenţa modernă, 1885; Progre.sul dreptului 
privat internaţional, 1888.

Delleani, Lorenzo, pictor ital., n. 17 Ian. 1840 
la Pollone, a lucrat la Academia din Turin; un 
tablou câmpenesc al seu, întitulat »Quies«, a plăcut 
atât de mult la Milano în 1881, încât artistul 
a trebuit să-l readucă de cinci ori.

Delniţa, sfoară de moşie, fâşie; un loc de arătură 
lungşiângust, de cele mai multe ori neavend drum 
direct la el. încolo ori şi care moşie mică sau 
parcelă de păment mai mică se numesce D.

Deloncle, Anton Benedict Frandsc, politic 
franc., n. 14 Aug. 1856 în Cahors; a fost pro
fesor de limbile orientale, traducând în fi'atic. 
mal multe lucrări persane şi a colaborat la mai 
multe foi monarchiste. A călătorit în Orient, în 
Rusia şi Germania. La reîntoarcere a fost luat 
de Freycinet ca secretar în minist. de externe. 
In 1881 trimis la ambasada din Bucuresci, apoi 
în Hue şi China ca consul, .1889 deputat şi pe 
lângă aceasta redactor principal al (jiarului Siecle. 
In 1892 a făcut propunerea ca la 1900 să se 
ţină iarăşi exposiţie universală în Paris.

Delorme, Philibert, architect franc., n. pe la 
1510 în Lyon, f 1577 în Paris; el a fost înte
meietorul stilului renaissance în Francia; a zidit 
castelele Amet şi Meudon, etc., a început Tuil- 
leriile (1564). Biogr. de Vachon (1887).

Delos, (a(Ji Mikra-Dili), cea mai mică între 
insulele Ciclade, în Marea Aegeică, 5 km*., ne
locuită. In antichitate D. era renumită ca locul 
natal al lui Apollon şi Artemis, ca loc de oracol 
şi jocuri naţionale grecesc! (serbători delice, tot la 
5 ani); de aceea s’au zidit aci numeroase temple 
şi s’au adunat multe lucruri de artă, din cari 
insă numai niine au mai remas. 476—454 a. Chr. 
D. a fost centrul alianţei attice (alianţa dela D.)

Deloy, I. B. Aime, poet liric şi (Jiarist franc., 
n. 1798, t 1834. Iubitor de călătorii şi aventuri. 
A scris: Preludes poetiques şi Feuilles au vent, 
publicate de amici după moartea sa.

Delphinium L., (botan.) gen .din fam. Ranun- 
culaceelor, trib. Helleboreelor, cuprinde plante 
erbacee, auuale sau perene, erecte sau ramifi
cate; frunze alterne peţiolate, palmatilobate sau 
disecte; florile neregulate, dispuse în raceme sau 
panicule sunt albastre, purpurii, rosee sau albe, 
foarte rar galbene; caliciul petaloid cu 5 sepale, 
sepalul posterior transformat în pintene (cal- 
carat) ascuţit. D. are vr’o 40 specii, respândite 
prin zona temperată a emisferei boreale. Dintre 
speciile, ce cresc prin păi*ţile noastre, menţionăm 
pe D. consolida L., numit de popor Nemţi- 
Ş.ori de câmp, D. elaium L., etc. Multe specii 
şi varietăţi din genul Delphinium L. se cultivă 
prin grădini ca plante decorative, aşa sunt D. 
Ajacis L., originar din Orient, care este cultivat 
şi prin părţile noastre şi cunoscut de popor sub 
numele de Surguci sau Nemţişori de gră
dină, apoi D. cardinale Hook., D. grandi- 
florim L., D. hybridum Willd., etc. Seminţele 
de D. staphisagria L. au proprietăţi emetice şi 
purgative, iritând mucoasa gastrointestinală; ele 
se întrebuinţează ca parasiticid şi insecticid.

precum şi spre a combate nevralgiile şi diverse 
boale de piele. [Z. C. P.]

V. şi Delfi —.
Delta, porţiunea unui curs de apă, unde ea se 

varsă într’un ocean, mare, lac sau alt curs de 
apă. Avem deci D. marine, lacustre, fluoiatile 
şi torenţiale (mai des numite conuri de dejec- 
ţiune). Forma unei D. variază dela un curs de 
apă la altul, şi chiar la acelaşi curs de apă cu 
timpul, dar ea se apropie mai în totdeuna de 
litera A a alfabetului elin, de unde şi-a luat şi 
numele. Un caracter impoiiant al D.-lor stă în 
modul depunerii succesiunii şi stratificării dife
ritelor materiale cărate de ape, constituind 
aproape singurul şi cel mai sigur mijloc de a pute 
urmări condiţiunile lor de formaţiune. [A.j

Delta, un aii agili cuprin(Jend 55 p. cupru, 
41 p. zinc şi 2—4 fier, cu urme de plumb şi 
manganez, care se distinge de alama ordinară 
prin uşurinţa cu care se lucrează la cald. Se 
topesce la 950°, e foarte fluid şi ia forma tipa
rului cu uşurinţă. Intre 500° şi 600° e foarte 
maleabil şi se poate lamina şi trage în fire. De 
ordinar se prepară încorporând fier la zinc topit 
şi apoi adăugând acest metal la cupru topit cu 
puţin manganez. fV. C. B.]

Deltoid, ce are forma triunghiulară a literei 
grecesci delta. In zoologie D.-le formează un 
trib de mici fluturaşi din lepidopterele nocturne, 
ale căror aripi formează un fel de delta grecesc.

Deltoideu, musculul, de forma unui triunghiu, 
a cărui basă lată se află la marginea superioară 
a subţioarei, iar vîrful e fixat de mijlocul osului 
braţului superior. Prin contracţiunile sale ridică 
braţul orisontal.

Deluc, Jean Andre, geolog şi meteorolog, n. 
1727 la Geneva, f 1817 la 'VV'indsor. A făcut 
studii interesante asupra variaţiunilor atmosferei 
Şl asupra barometrelor. S’a ocupat mult cu po
litica. In 1773 a fost numit lector al reginei 
Angliei, apoi a trecut în Germania şi a fost 
numit prof. de filos. şi de geologie la Gotlingen. 
Printre lucrările lui mai importante se citează: 
Recherches sur Ies modifications de l’atmospliere 
ou Theorie des barometres et des thermometres. 
(Geneve, 1772); Lettres physiques et morales 
sur Ies montagnes et sur rhistoire de la terre 
et de l’homme. (Paris, 1798); Introduction ă la 
physiqiie terrestre par Ies fluides'expansibles; 
Voyages geologiques eu Angleterre, (1811), en 
France, en Suisse et en Allemagne, (1813), etc.

Demades, orator atenian, contrarul lui De- 
mosthenes, la mijlocirea lui Antipater a fost 
ucis 318 a. Chr.

Demagog, tribun, conducetor şi seducetor al po
porului; în demociaţiile Elinilor un om care prin 
autoritatea şi oratoria sa, dar şi prin mijloace con
damnabile, dominează asupra poporului (Demos).

Demantoid, mineral, varietate de melanite. Co
loarea e un verde ce variază dela verde gălbne 
la verde de smarand. D. e o piatră scumpă sti
mată. Se găsesce numai în Ui'al.

Demaratos, un rege spartan, fiul lui Ariston, 
contrarul couregelui seu Kleomenes, de care fîi 
despoiat de demnitatea sa la sfatul oracolului 
delfic. Se duse la regele Dareios din Persia (487) 
şi ajunse’ acolo la mare influenţă. îndemnă pe 
Xeraes să facă expediţia dela 481 contra Greciei, 
dar însciinţa şi pe Spartani despre expediţia
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lui Xerxes. Următorii sei au domnit în Teutrania 
şi Halisarna sute de ani. [Dr. P. O.]

Demarcaţiune, separare, delimitaie. Liniă de 
D., limită, stabilită de doue puteri, sau de doue 
armate beligerante, preste care nu poate trece 
nici una din părţile contractante. De importanţă 
istorică a fost linia de D., stabilită de Papa Ale
xandru VI ca arbitru între Spania şi Portu
galia. Această linie trecea prin insulele Capverde 
şi împărţia lumea în doue.

Demavend, piscul cel mai înalt al munţilor 
Elburs in I’ersia, spre nord dela Teheran; D. e 
un vulcan, din el isvoresc ape calde.

Dembinski, Enric, general polon, n. 1791 în 
Cracovia; 1809 a întrat în armată în marele 
ducat al Varşoviei; 1812 a luat parte la expe
diţia lui Napoleon în Rusia, mai târcjiu a luptat 
contra lui Napoleon. 1830 s’a ataşat revoluţiei 
polone, distingendu-se la Cufler şi la Ostrolenka. 
1848—49 a servit ca general în armata magh., dar 
fără succes, poate din causa necunoscinţei oame
nilor şi ţerii. După pierderea luptei dela Kâpolna, 
(26—28 Pebr. 1849) a depus comanda armatei 
principale magh., dar a servit mai departe în 
cancelaria militară din Debreţin. Apropiindu-se 
RiLşii, a fost pus în fruntea armatei de nord, care 
s’a desfiinţat după lupta pierdută dela Timişoara. 
D. s’a refugiat împreună cu Kossuth in Turcia, 
t 1864 în Paris. A scris: Memoires, 1833.

Demenţa, slăbirea funcţiunilor spirituale dela 
simpla tâmpire până la totala lipsă a minţii. D. 
se desvoaltă adese pe o basă psychopathică ere
ditară sub influenţe slâbitoare: hrană insuficientă, 
morbi acuţi (typhus, erysipel), onanie, încordare 
spirituală, sau ca urmare a unor morbi organici 
ai creerului. (V. şi art. Boale mentale.) De- 
mentia paralytica, (lat.) v. Paralysa progresivă.

Demenţi, (franc., pron. demăntî), desminţire; 
declararea sau dovedirea falsităţii unei sciri.

Demerara, rîu în Guayana engleză (America 
de sud), avend lungime de 300 km. După acest 
rîu s’a numit comitatul D. al coloniei Guayana, 
cu capitala Georgetown.

Demerit, pierderea meritului, ceea ce atrage 
defaimă. Institut pentru I)., penitenţiar pentru 
preoţi cat., cari s’au făcut vinovaţi de im delict.

Demeter, după mitol. grec. fata lui Chronos, 
sora lui Zeus şi mama Persephonei. D. la Romani 
e Ceres (v. ac.), iar P^sephone e Proserpina. 
Numele D. însemnează: mama pămentul. D. 
a fost 4ina agrilor şi culturii pămentului. v. Per- 
sepbone. [Atm.]

Demetoca, (Dimotica), oraş în vilaietul tur
cesc Adrianopole, aproape de Marea Aegeică; 
8000 loc., residenţa unui episcop grec. Aci a 
trăit 1713—14 regele Svediei, Carol XII.

Demetroii, în mitol. grec. nume dat morţilor 
daţi în grijea 4inei Demeter (mama pămentul), 
care^ în această calitate se numia Demetria. 
La înmormentări i-se făceau sacrificii, pentru 
ca să aibă grije de moi-ţi. [Atm.]

Demetrescu, 1) D.t Traian, poet rom., n. 1866; 
deja în etate de 18 ani a scris în reviste şi filare, 
pentru a-şi câştiga mijloacele de traiu. Scrieri: 
»Amurgul® (1888); «Evoluţia în literatură (1889); 
*Car tea unei inimi® (1890); «Săracii®, versuri (1890); 
«Profile literare® (1891); «Intim®, novele (1892); 
«Sensitive®, poesii (1892); «Iubita®, roman (1895); 
«Privelişti din viaţă® (1896); după moarte s'au

mai tipărit postumele «Novele®, romanul «Cum 
iubim® şi poveştile «Aquarele®, cu o schiţă 
biografică de Steuermaun, toate petrunse de 
pesimism, f 29 Apr. 1896.

2) D,, Alexandru, prof. şi scriitor rom., n. 
1856 la Bucuresci, făcu studiile liceale şi baca
laureatul în ţeară. După ce fu numit mai ântâiu 
institutor, obţinu un concediu pentru comple
tarea studiilor în străinătate şi făcu facultatea 
de litere din Lausanne, apoi trecu la Paris, unde 
urmă cursuri speciale de literatura franceză. 
Tesa .sa: Influence de la langue et la litteraturo 
francaises en Roumanie, fu tipărită cu spesele 
Departamentului Instrucţiunii publice din Lau
sanne. Reîntors în ţeară fu numit prof. de limba 
franc, la şcoala de oficieri, apoi la şcoala normală 
de institutori, de unde fu pennutat la liceul sf. 
Sava. A mai scris un tratat de galicisme, proverbe, 
etc., întitulat: Particularităţi ale limbei franceze.

Demetrias, oraş cu port în Tessalia lângă 
sinul pagasaeic, întemeiat 290 a. Chr. de cătră 
Demetrios Poliorketes. D. a fost de mai multe 
ori residenţa regilor macedoneni.

Demetriescu, Angliei, profesoi1 şi publicist, n. 
5 Oct. 1847 în oraşul Alexandria, j. Teleorman. 
După terminarea studiilor liceale şi univ. la 
facult. de litere din Bucuresci, a fost trimis ca 
stipendist al statului la Berlin pentru studiul 
limbei şi literaturei latine. La 1866 a fost numit 
profesor la şcoala Macedono-română, iar la 1869, 
în urma concursului, prof. de istorie şi geo
grafie la cursul inf. dela Liceul St. Sava din 
Bucuresci şi de limba grecă la gimn. Mihaiu 
Bravul. La 1890 a fost transferat ca prof. de 
istorie la cursul superior dela Lic. Lazăr din 
Bucuresci, unde a profesat până la Oct. 1898, 
când s’a retras la pensie, remânend ca profesor 
de Istorie la cursul sup. dela Seminariul Nifon 
Mitropolitul şi ca director şi prof. la Lic. St. 
Gheorge din Bucuresci, care se află sub con
ducerea sa dela 1889. A publicat o Gramatică 
grecă (1872), Elemente de Geografie pentru 
cursul secundar (1873), o traducere din Dion 
Cassiu după însărcinarea ce i-s’a dat de Aca
demia română (1878), Discursurile lui Barbu 
Katargiu cu o biografie a oratorului (1886), a 
tradus din limba engleză Discursurile Lordului 
Macaulay (1895), a colaborat ca prim-redactor 
la fiiarele Epoca (1885) şi Naţiunea (1882—88), 
a publicat mai multe studii şi articole în Re
vista Contimporană (1874—76) şi în Artă şi 
Literatură română (1896—98).

Demetrios Phalereus, retor şi .sofist grec., 
elevul lui Aristoteles, dela 318—307 a admi
nistrat Atena, f 283 în Egipt.

Demetrios Poliorketes, rege macedonean; a 
alungat din Atena pe Cassandros şi a restaurat 
constituţia cea vecfue la 307 a. Chr., a nimicit 
flota lui Ptolemaeus la Cipru şi a ocupat Mace
donia. t 283 in exil.

Demetrios Soter, rege al Syriei, fugind 161 
a. Chr. din prinsoare romană a omorît pe Anti- 
ochus Eupator şi a dobândit coroana regească. 
A făcut o expediţie mare contra Maccabeilor; 
151 a căfiut în luptă contra pretendentului la 
tron. Alexandru Balaş. [Dr. P. O.]

Demetriu, v. Dimitrie.
Demijohn, (engl.J butelie învelită cu împle

titură de nuele.
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Demi-monde, (franc.) cuventcreatde Al. Dumas 
fils în piesa sa avend acest titlu. Se fjice despre 
femeile cu moravuri libere, cari prin posiţiunea 
lor compromisă nu pot face parte din lumea 
aleasă, dar prin luxul, cultura şi originea lor stau 
deasupra lumei comune. In sens mai larg se 
(Jice despre ori ce femeie libertină afi.şând oare
care lux.

Demirkapu 1) (Bah el Abuab = poarta ne
bunilor), pas în Daghestan, lângă Derbent, între 
Lacul Caspic şi coborîşurile estice ale Cauca- 
sului. 2) Pas în Balcani, la înălţime de 1097 m. 
între Sliven şi Tîrnova, pe dmmul ce duce 
dela Adrianopole la Rusciuc. Bizantinii îl nu- 
miau Siderocastrum. 3) Poarta de fier (v. ac.).

Demisiune, supunere, deprimare; renunţare Ia 
o demnitate sau funcţiune. V. şi Dimisoriale.

Demiurgos, (grec.) meşter, formator; la Platon 
Dcjeu ca formatorul lumei; în sistemul cos
mologic al Gnosticilor D. însemnează o (Jeitat0 
mai inferioară, care a creat lumea, pentru că 
D(Jeul suprem, ca spirit curat, n’a putut veni 
în atingere cu materia.

Demoasela, sau calul popii, calul dracului, 
nume vulgar dat diferitelor specii de insecte 
ortoptere, aparţinend grupelor Agrionide şi Libe- 
lulide.

Democraţia, în vechime guvernamentul po
porului, mulţimea; astăcji însemnează un guvern 
unde nu există privilegiu, unde tot cetăţeanul e 
chiemat să ia deopotrivă paite la exerciţiul dreptu
rilor politice. Principiul democratic pur cere 
absoluta egalitate de drept (contribuire egală la 
sarcinele publice, ocuparea funcţiunilor prin sorţ, 
votarea legilor de cătră toţi cetăţenii fără con
siderare la cens, etc.). D. pură a existat în Atena 
şi există în unele cantoane elveţiene. Din punctul 
de vedere al patrioti.smului D. este cea mai su
perioară dintre formele simple de guvernament, 
are însă inconvenienţele, că exclude dela viaţa 
politică pe oameni cu capacitate, zdrobesce ori 
ce superioritate, favorisează stabilirea guvernului 
absolut al unuia singur, sacrifică libertatea ega
lităţii şi e cea mai nestabilă şi cea mai costisi- 
toai’e formă de guvernament. Aceste inconve- 
nienţe în mare parte se temperează Ia un regim 
representativ (v. ac.), în care naţiunea deleagă 
exerciţiul suveranităţii pentru un tijnp limitat 
la aleşi de dînsa, fără mandat imperativ. (V. şi 
art. Forma de guvernament.) Ca direcţiune de 
partid D. (Democratism) însemnează nisuinţa 
de a asigura voinţei poporului un rol decisiv în 
guvernarea statului. Aderenţii acestui princip se 
numesc Democraţi. (Cf. C. G. Disescu, Curs de 
Dr. publ. rom., II, 711.)

Democrit, mare filosof grec, înainte de Socrates, 
n. la Abdera în Tracia între 495—460 a. Chr., 
întemeietorul teoriei atomistice. Se spun multe 
despre educaţiunea şi viaţa lui; că ar fi călătorit 
în Orient, că ar fi fost crescut de nisce magi 
din ordinul lui Xerxes, care fusese ajutat în 
expediţia Iui în contra Grecilor de cătră tatăl 
lui D.; că dintre Greci ar fi avut de înveţători 
pe Leucip ori pe Anaxagoras. Se mai spune 
apoi, că la întoarcerea lui din ţeri străine, con
cetăţenii lui vrură să-l condamne, fiind-că îşi 
cheltuise averea, dar el cetindu-le opera sa Dia- 
kosmos, îi eutusiasmâ şi-i făcu să-i dee mari 
daruri; că la început l-au crezut nebun şi au

trimis după Hippocrate ca să-l vindece; că se 
întrecea cu acesta în pătrunderea lucrurilor; 
că a trăit foarte retras şi respectat până la 
moarte, care se întâmplă în aceeaşi (Ji cu a Iui 
Hippocrat. Din numeroasele opere ale lui D.: 
Micul şi marele Diakosmos, Despre liniştea su
fletului, Despre natura omului. Despre căuşele 
ceresci ale armoniei. Despre numere, etc., n’avem 
decât foarte puţine fragmente, din cari se poate 
reconstitui sistemul seu filosofic. D. întemeindu-se 
pe faptul, că dacă am admite divisibilitatea la 
infinit, materia s’ar reduce la nimic, stabilesce 
că divisibilitatea e mărginită până la nisce mici 
părticele indivisibile, atome, cari astfel devin 
principiul lucrurilor, împreună cu vidul, pe 
care eLîl demonstra după Leucip, cu mijloace 
experimentale mai perfecţionate. Atomii, cari se 
deosebesc între dînşii prin întindere, soliditate, 
mişcare, figură, mişcându-se în vid şi conform 
principiului regulator, că lucrurile asemenea 
percep şi atrag lucnirile asemenea, ,dau nascere 
la toate fenomenele lumii atât cele materiale cât 
şi cele spirituale. In fisicâ mişcarea, în psicbo- 
logie sensaţia, în morală plăcerea cumpătată, sunt 
ideile fundamentale ale lui D. [Dragoinirescu.]

Demodex, arachnid din ord. Acarienilor, fam. 
Tenuridelor, specia tip. D. folliculorum Sim., 
a fost descoperit 1842 de A. Simon la Berlin, 
este un părăsit care trăiesce în glandele sebacee 
şi foliculele pilifere ale omului şi ale diferitelor 
animale domestice, (^câne, mâţă, cal, bou).

Demodocus, aed sau cântăreţ elin, care după 
spusa lui Omer în Odissea, desfăta pe oaspeţii 
lui Alcinous, cântând faptele eroilor resboiului 
troian.

Demografia, (cuvânt pentru prima oară în
trebuinţat de Achille Guillard 1855, în cartea 
despre elementele statisticei umane sau ale D.-ei 
comparate), este studiul colectivităţilor omeuesci, 
al populaţiunilor, obiectul ei este cunoscinţa ele
mentelor, din cari se compun aceste colectivităţi, 
şi a modului cum ele trăiesc şi se înmulţesc, a 
mişcării lor produse prin nasceri, căsătorii, de
cese şi imigraţiuni. Instrumentele principale ale 
D.-ei sunt cercetările statistice ale populaţiu
nilor. D. n’are însă singurul scop a face soco
teala, a constata cresoerea sau descrescerea unei 
populaţiuni, ci pe lângă comptabilitatea sufletelor 
ea cercetează şi calităţile fisice şi morale ale 
elementelor, cari compun un popor. Basa D.-ei 
este dar statistica, studiul numeric al faptelor 
sociale (E. Levasseur), sciinţa care ne învaţă 
modul de a deduce legile succesiunii faptelor 
sociale din serii de numere omogene (Dufau). 
D. cercetează datele statistice sub două puncte 
de vedere şi BertUlon împarte dar D. în D. sta
tistică şi D. dinamică. D. statistică analisează 
elementele, cari constituesc populaţiunea într’un 
moment dat şi documentele, de cari ea se servă, 
sunt numerările periodice, recensementele exe
cutate într’o 4i dată. D. dinamică studiază re- 
înoirile neîncetate produse prin nasceri şi morţi, 
prin căsătorii şi prin imigraţiuni, mişcările popu
laţiunilor, prin cari naţiunile se menţin şi docu
mentele, pe cari le consultă D. dinamică suut 
registrele stării civile.

Recenseminte statistice s’aufăcut şi în vechime, 
dar într’un mod foarte imperfect, într’uu cerc 
restrins şi fără metodă. In Roma veche censorii au
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îndeplinit o lucrare statistică, când au înscris pe 
cetăţeni în clase şi centurii după rangul şi după 
averea lor. Cronicarii români ai seci. XIV—XVII 
ne-au lăsat oarecari însemnări statistice despre 
imposite, despre devastările făcute de Turci şi 
Tatari, despre victimele epidemiilor şi despre 
emigraţiuni. V. A. Urechiă spune, că în ţerile 
române s’au făcut recenseminte fiscale şi mili
tare a populaţiunii deja în seci. XV, că sub 
Miliaiu-Viteazul, după ce s’a introdus vecină
tatea (iobăgia), vistieria înfiinţa catastif de vecinii 
fiecăruia, că vistieria ţinea asemenea catastif de 
toţi slobo(Jii, adecă de colonii noui primiţi cu în
voirea Domnului şi cu pecetluitură domnească; 
că în seci. XVII şi XVIII introducerea scu- 
telnicilor a ocasionat înfiinţarea de isvoade ori 
statistice de scutelnici, că breslele îşi ţineau 
catastife, că vistieria avea asemenea listele bres- 
laşilor. Pe la începutul seci. XVIII voevodul 
Dimitrie Cantemir a publicat oarecari date asupra 
statisticei populaţiunii în cartea sa «Descripţie 
Moldaviae«. Pe la a doua jumetate a seci. XVIII 
găsim începutul unei statistice şcolare, un re- 
censement al copiilor obligaţi a merge la şcoala 
sf. Nicolae din Iaşi în timpul mitropolitului Ni- 
cliifor. La finele seci. XVIII sub Alexandru Ip- 
silante (1775) şi sub N. Mavrogheni a’au făcut în 
Valachia catastifuri de bimici, scutelnici, masili, 
boieri, meseriaşi, cu arătare de cei cari pot purta 
arme. Vistieria muntenească a făcut 1820 o nu- 
inerare a populaţiunii, documentul resultat din 
acea lucrare se află în biblioteca Academiei Ro
mâne şi V. A. Urechiă a comunicat Academiei 
în şedinţa din 17 Mart. 1887 o dare de samă 
despre acea statistică. Din secolul trecut mai 
posedăm statistice asupra emigraţiunii şi imi- 
graţiunii, utilisate de N. Bălcescu, Vaillant, loan 
Ghica, Koppa, N. Sutzu.

Recensemintele prescrise de Regulamentul or
ganic aveau un scop militar sau fiscal. loan Ghica 
spune, că primul recensenient regulamentar, făcut 
1832 în Muntenia şi în Moldova, a dat o popu- 
laţiune de S'l2 milioane. După P. S. Aurelian 
primul recensement oficial mai cumplet s’a făcut 
m amândouă ţerile surori ale României în 1844, 
cari erau atunci locuite de 3.578,951 suflete. Sub 
Cuza-Vodă, înainte de unirea definitivă, se în
fiinţa câte un birou statistic în Iaşi sub direc
ţiunea lui loan lonescu ^dela Bradu) şi în Bu- 
curesci sub conducerea lui Dion. P. Marian. 
Amândouă aceste birouri aveau misiune a or- 
ganisa recensementul general al populaţiei, care 
operaţiune a fost executată în Moldova în timpul 
dela 1 Aug. până la 31 Dec. 1859, în Muntenia 
dela 15 Nov. 1859 până la 15 Mart. 1860. In 
Moldova succesorii lui loan lonescu în direc
ţiunea statisticei, C. Negi’uzzi şi D. Guşti, au pu
blicat statistica populaţiunii, în Muntenia Dion. 
P. Marţian a executat singur această lucrare cu 
cpnipeteuţa sa recunoscută. La 24 Ian. 1862 s’a 
săvîrşit uniunşa administrativă a amânduora prin
cipate şi la 15 Aug. 1862 biroul statistic din Iaşi 
a fost întrunit cu acela din Bucuresci într’o sin
gură direcţiune statistică, condusă de Dion. P. 
Marţian până la 11 Iun. 1865, când moartea a 
terminat (jilele acestui neobosit învăţat. In acest 
scurt timp (1860—65) Marţian a înavuţit litera
tura cu lucrări demografice şi economice de va
loare însemnată şi a representat România într’un

mod demn la al V-lea congres internaţional de 
statistică, (Berlin 1863), primul congres statistic 
la care România a participat.

In România in virtutea codului civil înregis
trarea căsătoriilor, nascerilor şi deceselor a trecut 
la 1 Ian. 1865 dela preoţi la primari (la oficierii 
stării civile). Resumatele acelor înregistrări no 
permit ca să evaluăm crescerea numărului lo
cuitorilor ţerii provenită din excedentul nasce
rilor după scăderea deceselor, (v. Matricule.)

In 1844 România (Muntenia cu Moldova) era 
locuită de 3.578,951 loc., în 1854 de aproximativ 
4 milioane suflete, în anul 1859—60receusemântul 
a constatat că România are 4.421,961 locuitori. La 
începutul anului 1885 ministeriul de finanţe a pus 
la cale facerea unui recensemânt în condiţiuni, cari 
nu puteau promite resultate precise; acel recen
semânt a arătat că toată ţeara ar fi locuită de 
4.648,123 suflete, după rectificările făcute de 
M. A. Bădulescu de 5.233,780 suflete. Dim. A. 
Sturdza («Europa, Rusia şi România». Bucuresci, 
1890), enumeră diferiţi, autori, cari în diferiţi 
ani au constatat numărul locuitorilor actualului 
regat român cum urmează:
1844 după Aurelian 3.578,951 suflete
1854 „ „ 4.000,000
1854 „ Almanachul de Gotha 4.000,000 
1857 „ Aurelian 4.424,961
1860 „ Recensemânt 4.421,991
1861 „ Petrescu 4.424,961
1861 „ Legean 4.025,000
1867 „ Almanachul de Gotha 3.864,848
1869 „ „ „ 4.605,510
1870 „ Block 5.000,000
1874 „ Almanachul de Gotha 5.073,000 
1874 „ El. Redus 5.234,000
1876 „ Em. Kretzulescu 5.073,000 
1876 „ Obedenar 4.300,000
1880 „ Minoprio 5.376,000
1881 „ Almanachul de Gotha 5.376,000
1881 „ Vogel 5.500,000
1883 „ Daniel 5.376,000
1883 „ Kolb 5.376,000
1889 „ Meyer 6.218,000
1889 „ . „ 5.500,000
1890 „ Hiibner-Iuraschek 5.000,000 
1890 „ Almanachul de Gotha 5.376,000

Spre completarea acestei tabele vom adăuga 
că, după statistica direcţiunii generale a servi
ciului sanitar. Regatul Român a fost la începutul 
anului 1898 populat de 5.675,000 suflete.

[I. Felix.]
(Lit. Georgius a Reychersdorif, Transsylvaniae 

ac Moldoviae succincta descripţie. Vienna, 1550; 
Demetrii Cautemiri, Principis Moldaviae descripţie 
antiqui et hodierni status Moldaviae. 1716; Carra, 
Histoire de la Moldavie et de la Valachie. Paris, 
1778; 1.1. Sulzer, Geschichte des transalpinischen 
Daciens, 3 Bande. Wien, 1781; St. I. Raicevich, 
Osservazioui storiche naturali e politiche intorno 
la Valachia e Moldavia. Napoli, 1788; Hacquet, 
Neueste physikalisch-politische Reisen in den 
Jahren 1788 u. 1789,durch die dacischenu. sarma- 
ti.schen Karpathen, 4 Bande. Niirnberg, 1790 bis 
1796; AndreasAVolf, Beitrăge zu einer statistisch- 
histor. Beschreibung des Fiirstenthums Moldau, 
2 Theile. Hermannstadt, 1805; W. Wilkinson, Ta- 
bleau historique, geographique et politique de la 
Moldavie et de la Valachie. Traduit de l’anglais
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par M. de la Roquette, 2 edit. Paris, 1824; Ni- 
colas Soutzo, NoHons statistiquos sur la Mol- 
davie. lassy, 1849’, T. Codrescu, Notiţe statistice 
asupra Moldaviei. Iaşi, 1852; Auatole de Demidoff, 
Voyage dans la Russie Meridionale et la Criniee 
par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Paris, 
J8o4; D. P. Mai-ţian, Analele statistice şi eco
nomice. Bucuresci, I8b0—1865; Nicolas Soutzo, 
Quelquesobservationssur lastatistique de laRou- 
manie. Fokshani, 1867; Analele statistice ale Ro
mâniei; V. Agappi, Cercetări demografice asupra 
populaţiunii României. Bucuresci, 1876; loan 
Ghica, Convoibiri economice, ediţ. UI. Bucu
resci, 1879; I. Bibicescu, Mişcarea populaţiunii 
în România. Bucuresci, 1880; I. Felix, Despre 
mişcarea populaţiunii a României. Bucuresci, 
1880; C. Istrati, O pagină din Istoria contim
porană a României. Bucuresci, 1880; P. S. Au- 
relian, Ţeara noastră. Bucuresci, 1880; Ministeriul 
de resboiu. Statistica generală a recrutaţii. Bu
curesci, 1885—1897; I. Dănescu, încercări de 
Demografie şi de Geografie medicală. Tesa pentru 
doctorat în medicină. Bucuresci, 1886; V. A. 
Urechiă, O statistică aŢerii-Românesci din 1820. 
Analele Acad. Rom. 1887 ; M. A. Bădulescu, Sta
tistica în România. Bucuresci, 1890; D. A. Sturdza, 
Europa, Rusia şi Româuia. Bucuresci, 1890; I. 
1. Nacian, Gestiunea populaţiunii în România. 
Buletinul Societăţii geografice române. Bucu
resci, 1891; Mişcarea populaţiunii din România. 
Public, de ministr. agricult., industr, comerc. şi 
domeniilor; l. Felix, Rapoartele generale asupra 
Igienei publice şi asupra serviciului sanitar al 
Regatului Român. Bucuresci, 1893—98.)

Demologia, Cgrec.J sciinţa despre viaţa fisică, 
economică, intelectuală, morală şi socială a popo
rului. (v. IDemografia.)

Demon, (lat. genius), fiinţe supralumesci, cari 
(după părerea vechilor greci) sunt spirite, ocupă 
locul dintre (Jei şi oameni şi au infiuenţă asupra 
sorţii oamenilor în direcţiune salutară ori .stri- 
căcioasă, după cum sunt buni ori rei. In Scrip
tură şi în limba bisericească D. se (Jic spiritele 
necurate, diavolii (v. ac.) [i—m.]

Demonologia, învăţătură despre demoni, a fost 
mai mult cultivată la Perşi, cari pe demoni i-au 
ţinut de fiinţe rele din imperiul întunereciilui, 
create de Ahriman, ca să stee în luptă cu Izedii 
lui Ormuzd. Pe timpul lui Christos demonii au 
avut înţeles de duh necurat, care întră în om, 
adecă îl îndrăcesce, iar scriitorii creştini, pe (Jeii 
păgânilor i-au numit mai ales demoni. Demonii se 
pot asemăna cu (ieniidin mit. romană. [Atm.]

Dernonomania, morb psichic, închipuirea cuiva, 
că e împresurat de spiritul necurat, de demonul, 
sau e îndrăcit. Morbosului i-se pare că simte pe 
diavolul în sine ori îl vede, aude, etc.

Demonesi, (insulele prinţilor), grupă de insule 
turcesci în Marea Marmara, la intrarea în Bosfor.

Demonetisare, (franc.) scoaterea monetei din 
curs. D. unui metal însemnează a nu-1 mai folosi 
ca valută.

Demonstraţiune, în logică: metoda prin care 
stabilim adevărul unei judecăţi prin deducţiune 
(v. ac.). Condiţia unei bune D. e să se înte
meieze în stabilirea acelei judecăţi, pe judecăţi 
evidente (axiome, v. ac.), sau pe judecăţi deja 
demonstrate ca adevărate, (teoreme, v. ac.). E 
metoda matematică prin excelenţă. Forma ei

tipică e silogismul (v. ac.), de care se deosebesce 
prin faptul, că deducţiunea în silogism e numai 
formală şi nu ţintesce la stabilirea vr’unui 
adevăr material; pe când în D. deducţiunea e 
un silogism sau o înlănţuire de silogisme, cari 
fiind formal bune, ajung să întemeieze un adevăr 
material. (Cf. Logica de T. Maiorescu §§ 52 sqq.) 
In limba comună D. însemnează manifestarea 
prin semne externe a unui sentiment în deobşte 
de desaprobare. [M. D.]

Demontagiu, desfacerea rmui organism în păr
ţile din cari se compune. Ca termen militar: 
desfiinţarea, nimicirea bateriilor sau înlăriturilor 
mimice prin focul aiHleriei.

Demophon, fiul lui Theseus, rege în Atena. 
După mitul posthomeric a luat parte la lupta 
contra Troiei, şi a eluptat libertatea bunicei sale 
Aithra, care era sclava Helenei în Troia. Cu oca- 
siunea reîntoarcerii sale dela Troia cătră casă 
s’a fidanţat cu Phyllis, fica regelui trac Sithou; 
înainte de căsătorie a călătorit în patrie, ca să-şi 
reguleze afacerile familiare, dar deoarece aremas 
preste timpul hotărît, Phyllis s’a spânzurat.

[Dr. P. O.]
Demoralisare, a) sinonim cu descuragiare, des- 

nădăjduire, însă într’un grad mai mic decât 
acestea, şi designează starea sufletească, în care 
cade un om, nu destul de energic, după ce aven
turile lui de activitate sunt împiedecate de a se 
manifesta cu succes; b) designează starea în caro 
membrii unei societăţi nu mai pot pricepe şi 
simţi necesitatea legilor morale, care dă unitate 
acelei societăţi. E un fenomen de descompunere 
socială. ■ [M. D.]

Demostene, V)D., cel mai mare orator al Greciei 
antice şi poate al lumii, n. 385 a. Chr. la Atena, 
muri sinuci4endu-se de teama lui Antipater, vrăj
maşul patriei sale, în templul dela Calauria 
(322 a. Chr.). Avea dinspre mamă sânge schit. 
Orfan de tată la 7 ani, primele lui succese ora
torice le obţinu la 16 ani în contra tutorilor săi, 
cari îi mâncaseră averea. După o încăpăţiuată 
perseveranţă pentru a-şi dobândi toate calităţile 
de orator (se (Jice că ar fi fost peltic), el ajunse 
să câştige ca orator politic favoarea compatrio
ţilor săi. Energia şi concisiunea expresiei, clari
tatea concepţiei, nobleţea morală, însufleţite de 
cea mai arzătoare iubire de patrie, îi dădură mij
locul să galvaniseze inimile Atenienilor, ajunşi 
în decadenţă, ca să resiste şi să combată pe 
Filip, regele Macedoniei, care tindea să cuce
rească Grecia. In contra lui ţinu în Agora (v. ac.) 
faimoasele lui Philippice. Demorali.sarea publică 
însă, care permisese să se formeze şi să se în
tărească, în sinul' patrioticei Atene, un partid 
macedonean, în capul căiuia se afla uii urător 
aproape tot atât de puternic, Eschine, vrăjmaşul 
lui D., împiedecă totdeuna pe D. să-şi realiseze 
cu deplinătate ideile. Înarmările, la caii îndemna 
pe Atenieni se făceau ori prea târziu, ori prea 
slab, aşa încât în lupta dela Cheronea (338) 
Atenienii fură învinşi de Filip, iar D. avii mult 
de luptat în contra lui Eschine, care îl învinuia 
că duce ţeara la peire. Ca respuns la aceste 
acusări pronunţă el minunatul discurs Asupra 
Coroanei, pe care Ctesifon o propuse să-i fie dată 
pentru serviciile aduse patriei. După moartea 
lui Filip, D. încercă iarăşi să ridice Atena în 
contra Macedonenilor, dar Alexandru cel Mare
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o supuse. Şi în zadar încercă şi după moartea 
acestuia să recapete independenţa patriei sale; 
ea fu supusă din nou de Antipater, iar D. silit 
să se sinucidă. [M. D.]

2) D., (Demosthenes), general atenian în res- 
boiul peloponesiac. In 425 a. Chr. cuprinde portul 
Pylos din Mesenia şi se aperă contra Spartanilor, 
cari voiau să-l scoată din el. împreună cu Cleon 
ia prisonieri pe Spartanii din insula Sphacteria. 
In 413 duce ajutoare flotei ateniene, care în- 
cuugiura Syracusa, de unde începe retragerea, 
este însă prins şi executat de Syracusani.

Demotic, (grec.) comun, poporal; scriere de- 
inotică, V. hieroglife.

Demours, membrana lui D., membrana cea 
mai posterioară a comei, în contact imediat cu 
humoarea apoasă.

Demşuş, v. Densuş.
Denar, (Denarius), cea mai veche monetă ro

mană de argint, pentru prima oară bătută la 269 
a. Chr. în greutatea normală de 4 55 gr., redusă 
însă pe timpul lui Nero la S’90 gr. 1 D. = 10 As 
= 82 punţi. Dela Romani a trecut D., cel puţin 
după nume, la alte popoare: Dinar în Orient, 
Denier în Francia şi Denaro în Italia.

Denarul (fileriul) Sf. Petru, colecta de bani 
ce creştinii catolici o dăruiesc .pontificelui roman 
spre acoperirea cheltuelilor împreunate cu gu
vernarea bisericii. Din colecta aceasta incui’g la 
an 3—5 mii. franci.

Denariat, promisiune de întreţinere.
Denaturalisare, dimiterea cuiva din legătura 

de stat. Contr. împământenire.
Denaturare, schimbarea naturei unui corp, 

ca să nu poată fi întrebuinţat pentra anumite 
scopuri. Astfel se denaturează prin anumite adau
suri gustul alcoolului, sării, etc. ca să devină 
incomestibil, dar bun pentm scopuri industriale. 
D. se face de regulă pentru a scuti productul 
denaturat de imposite.

Denbigh, comitat în ducatul englez Wales, 
lângă Marea Irică, 1720 km*, cu 118,917 loc. 
(1891); terenul e muntos dar productiv; mine 
de cărbuni; capitala D. are 6412 loc.

Dendera, sat în Egiptul super., spre nord dela 
Tbeba, lângă Nil, cu minele mai multor temple 
vechi, (s. e. al (jiuei Hathor).

Dendriform, dendritic, ramificat ca un arbore, 
arborescent.

Dendrite se numesc fti mineralogie formele 
arborescente, uneori asemenea cu muşchii, sub 
cari se presintă aur, argint, oxid de manganez, etc.

Dendrites, după mitol. grec. munele lui Dio- 
tiyaos ca (}eu al tutui'or plantărilor de arboiî, 
cari înverzesc şi înfloresc, peul se venera în 
toate grădinile, iar în Atena avea templu.

[Atm.]
Dendrobium Sw., (botan) gen de plante epifîte 

din fam. Orcbideelor, trib. Epidendreae, cu rhizom 
lemnos sau pseudobulbos, inflorescenţă foliată 
l-floră sau racemoasă laterală, cu 4 polinii para
lele exapendiculate şi cu labei contract în pi
ciorul coloanei de formă cilindrică. Cuprinde vr’o 
300 specii respândite în regiunea tropicală şi 
subtropicală, începând din India şi laponia până 
in Neoselanda şi Polynesia. Odorante, de port va
riabil, fmmoase şi relativ lesne de tractat; aceste 
Orcbidee se numeră între cele mai des cultivate 
in florăriile noastre, s. e. D. aureum Lindl., D.
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fimbriatum Hook., D. nobile Lindl., D. super- 
bum Rchh. f., ş. a. [A. Pr.]

Dendrocoela, grup de animale aparţinând ord. 
Turbelariaţilor sau Planarielor, viermi laţi, liberi, 
cari trăiesc în mare şi ape dulci. D. au fost 
numiţi astfel din causa ramificării arborescente 
a tubului lor digestiv, (în oposiţie cu Turb. 
Ehabdocoeli, a căror cavitate digestivă e nera
mificată). Cuprinde: Polycladele, Leptoplana, Tri- 
cladele, Planaria, Geoplana, Gunda, etc.

Dendroliţi sau Dendriţi, depuneri în formă 
arborescentă (ca apa îngheţai iarna pe gea
muri), ce oxi^ii de manganez şi fier lasă pe 
unele calcaruri, etc. Se ved adesea pe feţele unor 
lespezi, ce se exploatează în cariere. [A.J 

Dendrologia, ram special în sciinţa silvică; 
se ocupă cu calcularea şi determinarea massei, 
etăţii şi a crescerii arborilor singuratici şi a 
massivelor întregi. (Cf. P. Baur, Holzmesskunde; 
"W. Kunze, Lebrbuch der Holzmesskunde.)

Dendrometru, instrument pentru determinarea 
înălţimei şi grosimei arborilor.

Dendrophidae, familie de şerpi neveninoşi, cari 
trăiesc prin India şi Africa. Dendrophis picta. 
Gm. India. [D. V.]

Dendrophori, în mitol. romană şi romano-dacică. 
D. Matris Deum Magnae (însor. OreUi nr. 1602) 
adecă: D. mamei mari a (jeilor. Numele D. se 
află de două ori în inscripţiunile romane din 
Dacia (v. collegia în Dacia). Numele (grec.) în
semnează purtători de arbori. Originea se reaflă 
în cultul mamei mari şi al fiului ei, Attis, care 
s’a născut din arbore. Serbătorile lor au ţinut 
din 22—27 Martie şi 4iua primă s’a numit »Arbor 
intrat* (arborele întră), pentru că atunci un brad 
(pinus picea), ca simbolul lui Attis cel mort, între 
plângeri şi tânguiri se purta în templul mamei 
(Jeilor şi acolo se învelia şi înpodobia ca un cadavru, 
apoi îl băgau în peştera mamei, şi în 25 Mart., 
Attis se reda (ca înviat) mamei sale. Bradul (L. 
Preller, Rom. Myth., p. 250) era simbolul morţii şi 
îngropăciunii, apoi şi simbolul nemuririi, pentru 
că e tot verde. Aceia, cari purtau arborele, erau: 
D. Şi Silvanus, (}eul de pădure, ancă a avut pre
dicatul Dendrophoros (Inscr. Orelli nr. 1602) şi 
apare în mână cu ram de brad, sau cu cipres 
tiner scos cu rădăcină cu tot (Virgil, Georgica 
I. 20). Collegia D.-lor au fost reuniuni de în
mormântare, şi numele arată, că la înmormân
tări s’au purtat arbori. Bradul şi acji e în us 
la înmormântările junilor români (v. Bradul 
mortului), până ce la fete se poartă iederă 
(v. Iedera moartei) de bună samă, pentru că pe 
la noi nu se află ciprese, asemene totdeuna ver^i.

[Atm.J
Deneb, (arab. = coadă), stea de mărimea H (a) 

în constelaţiunea Lebedei. Denebola, stea de 
măr. n (P) în constel. Leului.

Deneşca, (Denusca, Denga), monetă rusească 
de aramă, V» copecă.

Dengue, (brekbone — febră, care sfarmă oasele), 
boală febrilă, caracterisată prin dureri articulare 
şi musc.ulare precum şi o erupţie de pete pe 
piele, care cu toate aparenţele ei, adeseori vio
lente, nu determină moartea şi nu durează mai 
mult ca 3 (Jil0- Ea s’a observat în Indiile occi
dentale (1827) şi în Statele-Unite. [Im.] 

Denia, v. Bdenie.
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Denler, monetă franc, de argint, numită după 
denarul (v. ac.) roman, la început de tot fină; 
sub Philipp I amestecată cu aramă, iar sub 
Enric III numai de aramă = llti0 Livre Tournois. 
D. de aur sau Liard = 3 D. Tournois. D. a fost 
şi un pond franc. = T275 gr.

Denis, Ernest, istoric francez, n. 3 Ian. 1849 
la Nîmes; profesor la univ. din Bordeaux. Lu
crările sale se referă toate la Boemia: De An
tonio Marini et de Bohemiae ratione politica; 
Huss et la guerre des Hussites, ambele ţese de 
doctorat; Les origines de la feodalite en Boheme; 
Pin de l’independapce bobeme; traducerea emi
nentei istorii a literaturilor slavice de Pypin şi 
Spasovici, 1882.

Denison, oraş în statul Texas, America nordică; 
10,958 loc. (1890).

Denner, Balthasar, pictor de portrete, n. 1685 
în Altona; se distinse prin imitarea cea mai 
minuţioasă a naturei. f 1747.

Dennery sau d’Ennery, Adolphe Philippe, poet 
dramatic franc., n. 1811 în Paris. Mai ântăiu 
pictor, apoi jurnalist şi în fine dramaturg. A scris 
o mulţime de vodevile, comedii şi drame (circa 
200 piese). Mai succese; Le changement d’uni- 
forme, 1836; Le dernier oncle d’Amerique, 1840; 
La case de Tonele Tom, 1853; Les deux orphe- 
lines, 1875. Mai plăcute sunt vodevilele sale.

Dennewitz, sat în cercul admin. prusian Potsdam, 
renumit prin învingerea Prusienilor asupra Fran
cezilor 6 Sept. 1813.

Denominaţiune, denumire. Dreptul de D., 
dreptul de presentaţiune, dreptul de a propune 
candidaţi pentru un post vacant.

Denon, Dominic Vivant, Baron, pictor, n. 1747, 
a însoţit pe Bonaparte în Egipt; ca director al 
museelor a ales obiectele de artă transportate la 
Paris; f 1825.

Densimetru, aparat pentru măsurarea densităţii. 
V. Aerometru.

Densitate, cantitatea de materie a unui corp, 
representată prin greutatea lui sub unitatea de 
volum: raportul dintre massa şi volumul unui 
corp. D. se apreţiază în mod relativ, luându-se 
ca termin de comparaţiune pentra corpurile solide 
şi lichide apa şi pentru cele gazoase aerul. Sciind 
că un cm8, de apă (destilată) la 4° C cântă- 
resce un gram, şi că un cm3, de fier căntăresce 
7'788 gr., 4icem că densitatea fiemlui este 7'788. 
Astfel apreţiată D. se numesce D. relativă. D. 
corpurilor solide se determină prin aflarea greu
tăţii absolute a corpului şi a pierderii ce sufere, 
cufundându-1 în apă destilată 4° C; di vidând 
greutatea absolută cu pierderea în apă va in
sulta cifra, care exprimă D. corpului. Deter
minarea D.-ii lichidelor se face cu ajutorul unui 
Picnometru (flacon cu dop bine potrivit), care 
se căntăresce odată plin cu apă la 4° C şi odată 
cu lichidul respectiv; scăcjend greutatea flaco
nului şi apoi împărţind resturile, insultă I). 
căutată. Spre acest scop se folosesce şi areo- 
metrul (v. ac.). D. gazelor se deteimină cântă
rind un glob de sticlă ântâiu gol, apoi pe rând 
plin cu aer şi apoi cu gazul din chestiune.

Densuş, corn. mică în Trans., cott. Hunedoarei, 
cerc. Haţegului, şi parochie română gr.-cat., cu 
795 loc., însemnată pentru vechea bisericăgr.-cat, 
fost mausoleu antic roman al familiei Lonmn.

Densuşianu, 1) D., Aron, poet şi critic rom., 
n. 1838 în Densuş (Trs.) din fam. nobil. rom. 
Pop de Haţeg; numele D. i-s’a dat de profesorii 
din Blaj pentru a-1 deosebi de multele nume 
Pop. Studiile şi-le-a făcut la Franciscanii din 
Haţeg (1846), la gimnasiul din Blaj (1852—60) 
şi la academia de drept din Sibiiu (1860—64), 
unde a colaborat 2 ani la »Amicul Şcoalei«. 1864 
s’a căsătorit şi aşezat la Făgăraş, ocupându-se 
cu advocatura şi fiind conducetorul oposiţiei rom. 
până la 1875. In 1873 i-s’a intentat un proces 
politic, pentru' care a stat în închisoare o lună 
de (jile. In decursul activităţii sale polit. a în
temeiat (Jiaml «Orientul latin« (în colaborare cu 
Nic. D., Teof. Frâncu şi I. Lepădat). Persecutat 
de adversarii sei politici, s’a mutat 1875 la Braşov, 
iar 1880 a trecut în România, şi la 1881 a ocupat 
catedra de 1. latină la univ. din Iaşi, unde dela 
1883 suplinesce şi catedra de 1. română. Aici a 
terminat, după o muncă de aproape 20 ani, epopea 
naţională »Negriada«, şi a continuat cercetările 
sale asupra istoriei 1. române. Mai înainte, 1875, 
a publicat în Braşov un studiu istoric-politîc «Ro
mânii şi Maghiarii®, în care pledează pentru o luptă 
intransigentă şi pentru unirea Românilor din 
Austro-Ungaria în un corp naţional. «Negriadei* 
i-au urmat apoi scrierile; «Istoria limbei şi lit. rom.« 
Iaşi, 1885, ed. II 1894; «Cercetări lit.« Iaşi, 1887; 
«Hore oţelite«, cântece de resboiii, 1892; «Valea 
vieţii®, poesii. Iaşi, 1893; «Revista critică-lit.«, 
în colaborare cu fiul seu Ovid. laşi, 1893—97; 
Optum, tragedie, II ediţ. 1897. Afară de aceste 
a mai publicat: «Arta poetică* a lui Horaţiu, tr. 
în versuri, Iaşi, 1882, şi operele de critică: 
«Aventuri literare, 1881; «Din vocalismul latiu 
şi român*, 1882. Apreciările literare ale lui I). 
sunt cam deosebite de cele curente. (Cf. un lung 
studiu asupra lui Eminescu din Rev. crit.-lit. pe 
1894.) Asupra Negriadei, cf. rapoartele lui N. 
Quintescu şi Titu Maiorescu în Anal. Acad. Ro
mâne II, I şi VII, I; asupia Istoriei lit. rom.: 
Hasdeu în Anal. Acad. Române VIII, I şi Ion 
Bogdan în Conv. Lit. XIX.

2) D., Nicolae, isteric rom.^ n. 1846 în Densuş, 
frate cu Aron D.; a studiat in Haţeg, Blaj şi la 
acad. de drept în Sibiiu. După ce timp de 5 ani 
a exercitat advocatura în Braşov, a trecut 1877 
la Bucuresci, unde a fost înscris în tabloul ad
vocaţilor. Aici s’a consacrat cu deosebire stu
diilor istorice. 1877 publica «L’element latin en 
Orient. Les Roumains du Sud. Macedoine, Tlies- 
salie, Epire, Thrace, Albanie*, care pledează 
pentru dreptul Românilor de a forma o provincie 
auton. naţ. în imper. otoman. 1878 a studiat din 
însărcinarea Acad. Rom., timp de 15 luni, 16 ar- 
chive şi 12 biblioteci din Ung. şi Trs. cu privire 
la istoria Rom. din seci. XVII—XVIII; despre 
aceste a publicat: «Cercetări ist. în archiv. şi bibi. 
Ungariei şi Transilvaniei.* Pe basa materialului 
adunat (depus la Acad. Rom. în 39 voi. manu
scrise) pubhcâ 1884: «Revoluţdunea lui Horia, 
1784—85«, operă premiată de Acad. Roin. cu 
5000 lei. Tot în misiunea amintită descoperi în 
bibi. univ. din Budapesta: Manifestul de unire 
cu bis. Romei al Mitropoliei rom. de A.-Iulia; 
în Oradea mare: colecţiunea cea mare istorică 
alui G. Şincai (41 tom.) şi Scrisorile sale cele 
mari («Rerum spectantrum ad univ. gentem Daco- 
Romanam seu Valachicam*); în bibi. museului
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trs. din Cluj: prima parte din cronica lat. â lui 
Şincai (»Chronicon Dacoromanonim et plurium 
aliamm nationum An. 18—1183«). In 1885 pu
blică «Monumente pentru istoria Ţerii Făgăra
şului* cu O serie de diplome boieresci, etc. Pentni 
continuarea studiilor sale a întreprins 1887 o 
călătorie sciintifică, studiind în Zagrabia istoiia 
»Vlachilor« din Croaţia meridională; de aici trecu 
iu .‘iatele Eomânilor din Istria, apoi în Dalmaţia, 
imde studia archiva republ. Ragusane şi în fine 
în Italia, studiând 7 luni archiva şi bibi. Vati- 
oană. 1887—97 publică 6 tomuri «Docurn. priv. 
la ist. Eomânilor, 1199—1575«; iar 1885—97 în 
«.Tabresber. der Gescliichtswissenschaft«, publ. de 
societ. ist. din Berlin, o serie de rapoarte anuale 
despre literatui’a ist. şi filolog, rom. A mai scris: 
»Note crit. asupra scrierii D. Xenopol, Teoria 
lui Roessler«, 1885; «Independenţa bis. a Mitrop. 
rom. de A.-Iulia«, 1892; pentru ministeriul de 
resboiu: «Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai 
Ţerilor rom.« (nepublicat). D. a adunat o colec- 
ţiune importantă despre tradiţiunile vechi ist. şi 
credinţele relig. anticreştine la Români. Astăcji 
lucrează la opera sa principală: «Ist. popor. i’om. 
dela orig. sale până la întemeiarea nonelor prin
cipate rom.«

3) Z)., Elena, n. Circa, scriitoare rom., n. 11 Nov. 
1841 ia Săcele (Cernat, lângă Braşov), e soţia 
lui Arou 1).; a pubhcat novele şi o serie de ar
ticole din viaţa socială în «Familia» şi «Orientul 
latin».

4) D., Ovid, scriitor şi prof. rom., n. 29 Dec. 
1873 în Făgăraş, este fiul lui Aron D.; a stu
diat în Braşov şi la Iaşi (licenţ. al fac. de litere 
1892). Piof. lă lic. din Botoşani şi Focşani până 
la 1893, când a plecat la Berlin şi do acolo la 
Paris pentru studii de filol. romanică. Actual 
prof. de ist. 1. şi liter. rom. la uniy. din Bucu- 
resci. A pubhcat numeroase articole (critice, 
poesii, studii filol., etc.) în «Arhiva» şi «Rev. 
crit. lit.» din Iaşi, apoi: Ahteraţiunea în 1. ro
manice. Iaşi, 1895; La Prise de Cordres et de 
Sebille. Paris, 1896; Obiectul şi metoda filologiei. 
Buc., 1897; Studii de filol. rom. Buc., 1898; Un 
essai de resurrection litteraire. Paris, 1898. D. e 
colaborator la «Revue critique», la rev.«Romania« 
(Paris), edit. de O. Paris şi P. Meyer, la«Jahresbe- 
licbte der Geschichtswissenschaft», (Berlin).

Dent, (franc., pron. Ij^u), dinte, în Elveţia 
franc, şi Savoia se dă acest nume mai multor 
piscuri de formă dentată; s. e. D. de Mor des, 
în Alpii Bernici (sud-vest), 2974 m.; D. du Midi, 
iu Savoia, 3185 jn.; D. de Jaman, lângă lacul 
de Geneva, 1879 m.; D. d’Oehe, între laciB. uumit 
şi Mt Blanc, 2431 m.; D. Blanehe, spre nord 
de Monte Roşa, 4364 m.

Dentale, flat.J consonantele, ce se rostesc cu 
ajutorul dinţilor, sprijinind vîrful limbei de ei: 
d, t, s; în limba rom. D. au şi forme derivate: 
4, t, ş. < [*]

Dentalium L., gen de molusc, formând singur 
clasa Sca()hopodelor. D. are o coquilă calcaroasă, 
în formă de corn. Animalul e lipsit de cap, de 
ochi şi de branchii; presintă o mantie în formă 
de sac şi un picior trilobat; trăiesce în mările 
regiunilor calde. (Cf. Lacaze Duthiers, Histoire 
de l’organisation du Dentale. Ann. des sc. nat. 
1856—1858, şi Di'. N. Leon, Zur Histologie des 
D.-Mantels, Jenaische Zeitschidft.) ' ■

Dentaria L., (botan.) considerat de Bentham 
şi Hooker ca subgen din genul Gardamine L. 
(v. ac.)

Dentat, (botan.) se numesce un organ ale cărui 
margini poartă dinţi (v. ac.); mai des se observă 
la frunze. Denticulat, organ care la margini are 
dinţi foarte mici.

Dentina, substanţă care formează cea mai mare 
parte din corpul dintelui, fiind acoperită de smalţ 
la coroana dintelui, şi de cement la rădăcină. 
I-se mai dă numele de ivoriu sau de fildeş la 
dinţii lungi ai elefantului. Liniile lungi albicioase, 
cari brăzdează în lung dintele de elefant, sunt 
şirurile lungi de canalicule dintare, cari străbat 
D.; .aceste canalicule sunt pline cu prelungirile 
subţiri ale unor celule foarte importante, aşezate 
în pulpa dintelui. D. tuturor dinţilor are asemenea 
canalicule. Există o foarte mică deosebire între 
composiţia chimică a D.-ei şi aceea a oaselor.

[D. Voinov.]
Dentirostre. grup de paseri din ordinul Păsă

relelor, caracterisat prin aceea, că mandibula su
perioară a pliscului e dinţată la extremitate, 
(Denti-rostru = plisc dinţat). S. e. Cioara, Pri
vighetoarea, Codobatura, etc. [D. V.j

Dentist, cel ce se ocupă cu dentistica, adecă 
cu acea parte a chirurgiei, care tratează despre 
morbii dinţilor şi substituirea dinţilor, ce lipsesc. 
In Egipt se aflau ancă pe timpul lui Herodot 
dentişti; iar la Romani fixarea dinţilor cu aur 
era amintită în legile celor 12 table. In evul 
mediu se ocupau cu dentistica numai barbirii 
şi alţi oameni nepricepuţi. Dentistica sciinţîfică 
îşi ia începutul abia în seci. XVIII în Francia.

Dentiţiune, studiul formei şi aşezării dinţilor 
înăuntiTil cavităţii bucale. D. e deosebită, aflân- 
du-se în strinsă legătură cu modul de hrană, 
cu regimul alimentar al animalului considerat. 
Din punct de vedere general se pot stabili ur
mătoarele trei legi: a) Dinţii la vertebratele 
inferioare sunt foarte numeroşi, aşezaţi pe toate 
oasele, cari contribuesc a forma cavitatea gurei; 
numerul lor se împuţinează pe măsură ce ne 
adresăm la forme animale superioare; aşa la 
mamifere nu mai găsim dinţi, decât pe cele doue 
părechi de maxilare (maxil. superior şi maxil. 
infer.) şi pe cele două premaxilare. Oasele pa
latine de pildă, cari formează o poi*ţiune din 
palatul gurei şi cari sunt armate, cu dinţi la 
pesci, la mamifere şi om sunt nedinţate, b) Pe 
când la vertebratele inferioare D. e aşa numită 
homomorfă (sau homodontă), adecă asemenea, 
toţi dinţii cari o alcătuiesc fiind de aceeaşi mă
rime şi de aceeaşi formă, şi prin urmare au aceeaşi 
funcţiune; la vertebratele superioare dimpotrivă 
dentiţiunea e heteromorfă (heterodontă, poly- 
phyodoută, etc.), adecă e alcătuită din dinţi deo
sebiţi ca formă, mărime şi funcţiune. Cu alte 
cuvinte s’a îndeplinit o specialisare, o divisiune 
a muncii, care a dat nascere dinţilor incisivi, 
canini, măselelor mici (pre-molari) şi măselelor 
mari (molarilor propriu ^işi). c) Toate formele de 
dinţi trebuesc considerate ca fiind născute din una 
singură, cea mai simplă şi mai primitivă: forma 
conică ascuţită, pe care o găsim respândită la 
vertebratele inferioare. Deci şi D., ca ori ce poi- 
ţiune din orgarlism, e variabilă după forma ani
mală căreia aparţine. Una din condiţiunile prin
cipale care stăpânesce D. e regimul alimentar .;

9*
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din această causă şăsim o mulţime de tipuri 
dentare tocmai la animalele cu organisaţie supe
rioară, la mamifere, unde variaţiunile regimului 
alimentar sunt în acelaşi timp mai mari şi mai 
pronunţate. In adever, la vertebratele inferioare, 
pesci, ambbieni şi reptile, dinţii au un rol se
cundar numai de apucat şi înţepat, cu desăvîrşire 
nul în masticaţiune, care nu există, de aici ase- 
menarea şi simplicitatea lor. Dimpotrivă, înce- 
pend cu mamiferele, rolul lor devine foarte im
portant, şi D. e atât de mult stăpânită de modul 
de hrană, încât cu cea mai mare siguranţă se 
poate ghîci modul de hrană al unui animal obser- 
vându-i numai D. Aşa de pildă, în general, toate 
erbivorele sau rumegătoarele au dinţi numeroşi; 
cei de dinainte laţi şi plecaţi înainte, ca să poată 
apuca iarba cu dînşii ca cu un clesce, iar mă
selele mici se aseamenă cu cele mari, amendoue 
soiurile fiind mari, groase, masive, cu fetele lor 
late şi crestate ca să poată măcina cu dînsele 
substanţele vegetale tari, din cari se hrănesc. 
Carnivorele dimpotrivă (leul, pisica, cânele), au 
dinţi mai puţin numeroşi, fiind-că starea ali
mentelor în gură ţine puţin timp; incisivii sunt 
relativ puţin desvoltaţi, iar restul, caninii şi mă
selele sunt uşori, tăietori, buni pentru a sfăşia. 
Aceste animale înghit alimentele fără să le 
mestece. [D. Voinov.]

Dentiţiunea omului. Dinţii se desvoaltă din 
foliculele dentare, cari se găsesc în maxilarul 
superior şi inferior. Primii dinţi apar la copii 
în primul an în o ordine aproape constantă, care 
e următoarea: între luna 4—7 cei doi incisivi 
inferiori mediani; între luna 8—10 cei 4 incisivi 
superiori; între luna 12—14 cei 4 mici molari 
(măsele) interni şi cei 2 incisivi inferiori externi; 
între luna 18—20 cei 4 canini; între luna 28—34 
cei 4 molari mici externi. Cu aceştia prima den- 
tiţiune e terminată. Intre 4'/s şi bVj ani apar 
cei ântâiu 4 mari molari. Intre 6 şi 15 ani cei 
20 dinţi ai primei dentiţiuni sunt înlocuiţi prin 
noui dinţi şi în acelaşi timp apar ancă 4 molari 
mari. In fine între 18 şi 25 ani ies ultimii 
molari mari sau »dinţi de înţelepciune®, cu cari 
D. a doua e terminată. întârzierea în evoluţia 
dinţilor a primei dentiţiuni e causată prin rachi- 
tism. In multe caşuri erupţiunea dinţilor nu e 
însoţită de nici un fenomen subiectiv; îu alte 
caşuri gingia e roşă, puţin umfiată, dureroasă, 
copilul îşi ţine degetele îţi gură, are salivaţie, 
plânge, e neliniştit şi iritabil. D. nu causează, 
cum s’a crezut altădată, fenomene morbide mai 
grave ci causa lor trebue căutată în altă parte.

[Im.]
Denton, oraş industrial in Lancashire (Anglia), 

cu 8666 loc. (1890).
Dentura, ordinea în care dinţii sunt aşezaţi. 

O D. bună se întreţine prin curăţenia dinţilor, 
plombarea sau scoaterea dinţilor stricaţi.

Denudaţiune, acţiunea agenţilor atmosferici, mai 
ales a apei şi a venturilor, de a transporta şi tîrî 
părţi din formaţiunile, ce compun scoarţa globului, 
dintr’un loc într’altul. Partea sau locul, de unde 
s’au tîrît materialele, epartea denudată. [A.]

Denunţiare, a face cunoscut, a pîrî. Se ^ce şi 
în înţelesul: a abZice, (s. e. un contract).

Denver, capitala statului nordamerican Colo
rado, 106,713 loc. (1890); univereitate; în apro
piere mine de fier, cărbuni şi aramă.

Deochiare, superstiţiune poporală. Când un om 
sau o vită se bolnăvesce (lânceZesce) dintr’o- 
dată, fără să se scie din ce pricină, poporul 
crede că e deochiată (diochiată) sau pocită. Anume 
poporul crede, că anumite persoane au puterea 
de a fermeca pe cineva numai prin căutătura 
lor. De aici numirile deochiu, deochiare (lat. 
fascinum; ital. gettatura). împotriva deochiului 
se folosesce «stingerea de cărbuni* însoţită de 
descântecul de deochiu. Cf. S. FI. Marian, Des
cântece pop. române, pag. 107 şi 249.

Deoprajag, (Deoprag), oraş indobritic în dis
trictul Garval, renumit ca loc de pelerinagiu al 
InZilor, şi pentru templul lui Rama-Cîandra, 
zidit în formă de piramidă din pietri negre, şi 
înaintea căruia e statua lui Rama-Ciandra, zu
grăvită roşu.

Deosai, platou în Asia între Caşmir şi Bal- 
tistan; steril, 3600—3900 m. înalt, împrejmuit 
cu munţi înalţi de 4800—5000 m.

Deosebire, 1) acţiune de a separa cu gân
direa un lucru de altele, aretându-1 că are alte 
caractere decât celelalte; 2) nota sau caracterul, 
care dă temeiul unei separaţiuni de acest fel; 
3) neasemănare. Cu D. (= mai ales), designează 
superioritatea, într’o privinţă oarecare, a unui 
lucru asupra altora.

Depănare, modul de a înfăşură pe ghem sau 
pe mosor firul de bumbac, de tort sau de aţă 
de pe sculuri ori jurăbiţe. Depănătoare, (vîrtel- 
niţă, vancină), aparatul pe care se aşează sculu- 
rile sau jurăbiile de bumbac pentru a pute fi 
depănate.

Depărăţeanu Alexandru, poet român, n. pe 
la 1835 în căt. Depăraţi, j. Teleorman (Rom.); 
îşi făcu studiile începetoare şi parte şi cele 
gimnasiale în ţeară şi pe urmă pentru comple
tarea lor plecă în Germania; reîntors în ţeară 
funcţiona câtva timp ca subprefect; sub domnia 
lui Cuza fu ales deputat al j.-lui Teleorman, 
t 1865. A publicat «Doruri şi amoruri*, poesii, 
1861, şi «GrigoreGhica, Domnul Moldovei*, dramă 
în versuri, 1864. Se pare că D. nu era lipsit 
de oarecare sentiment poetic; ceea ce însă îi 
lipsia cu desăvîrşire era simţul artei; din această 
pricină toate poesiile sale, chiar şi mult citata 
«Vara la ţeară*, sunt aproape ridicole prin dis- 
ordinea şi obscuritatea ideilor, prin limba fran
ţuzită, în care sunt scrise, şi prin nenumeratele 
greşeli de ritm. Drama ar fi puţin mai bunişoară.

Deparaţi-Hîrlescl, corn. rur. în Rom., j. Te
leorman, avend 1626 loc. (Dicţ. geogr, 1897), 
cari se ocupă cu agricultura; are 2 biserici şi 
o şcoală. Aici s’a născut poetul Al. Depărăţeanu.

Departament, (frc. departement), despărţitură, 
despărţământ, o parte a unui oficiu, în special 
a ministeriilor (culte, interne, etc.). In Francia 
D. este o divisiune administrativă cu subdivi- 
siunile: arodismente, cantoane, comune.

Dependenţa, (lat.) însemnează in general ori 
şi ce atîrnare. In logică D. denotă raportul ce 
exprimă că o gândire oarecare este întemeiată pe 
alta. Aceste gândiri, ca membrele unei core- 
laţiuni, se presupun una pe alta, aşa încât 
recunoascerea corelaţiimii din partea cugetării 
este dependentă de recunoascerea acelor gândiri, 
cari în raportul lor împrumutat formează con
ţinutul corelaţiimii. In aceasta se descopere ra
portul de D.; s. e. raportul dinti'e causă şi efect,
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dintre raţiune şi consequenţă, etc, A constata acest 
raport prin un act de gândire înseamnă a deduce 
şi conclude. (Cf. Drobisch, Log.) [Plet.]

Depărare, în timpurile trecute un obiceiu 
ciudat, usitat în ţerile române, de a-şi crea cineva 
martori pentru eventuale procese de hotărnicii; 
se luau anume să Ge de faţă la delimitarea mo
şiilor şi copii de vîrstă până la 12 ani, cărora 
în Gecare punct, unde se aşeza câte o piatră 
de hotar, li-se făcea câte o zdravenă păruială, 
se depSrau, cum se dicea pe atunci, adecă se 
trăgeau de chică, aretându-le prin aceea, ca să 
ţină minte semnele de delimitare. Cf. A. D. Xe- 
Dopol, Ist. Eom. IV 126.

Deperdita, (lat.) pierderi mici.
Depeşa, original: o scrisoare urgentă, un pachet 

de scrisori sau de lucruri uşoare, cari trebuesc 
transportate de urgenţă; în limbagiu modern: 
telegramă. D., adecă telegramele, sunt nisce 
comunicări scrise, cari se transmit prin telegraf. 
Ele se împart după origine în oficiale şi private, 
după destinaţie în interne şi internaţionale, după 
graba transmiterii în ordinare şi urgente, după 
felul Grelor de transmitere în depeşi terestre 
sau de uscat, şi depeşi prin cablu sub-marin, 
(Jise şi cablograme. Aceste din urmă sunt foarte 
scumpe. Tot ce privesce D. e regulat pentru 
toate ţerile Uniunii poştale (v. ac.) prin con- 
venţiunea dela Berna. In acel oraş e şi un birou 
central însărcinat a înlesni aplicarea acelei con- 
venţiuni. In teorie, o depeşă se poate transmite 
la ori ce distanţă într’un timp minim, în practică, 
iuţeala transmiterii depinde de starea liniei, 
de numeral relenrilor (schimburi), de de
prinderea funcţionarilor, etc. piarele avend nevoie 
de a G informate repede, s’au înGinţat pentru 
acest scop Agenţii de presă, sau de depeşi, cari 
telegrafează fiarelor abonate tot ce se petrece 
în ţeara, unde acele agenţii funcţionează, şi tot 
ce le comunică corespondenţii din alte ţeri. 
Principalele agenţii de acest fel sunt: Reuter la 
Londra, Havas la Paris, Wolff la Berlin, Cor. 
bureau (adecă Correspondenz-Bureau) la Viena, 
Agenţia română la Bucuresci, etc. Aceste agenţii, 
precum şi mulţi corespondenţi de (Jiare mari, se 
bucură de tarife reduse. D.-le se trimit sau în 
vr’una din limbile admise prin convenţiunea 
dela Berna, sau în cuvinte convenţionale, sau 
în grupuri de câte 3, 4, <§ cifre. Acest din urmă 
fel de depeşe se numesc cifrate. Cuvintele con
venţionale suntformate după anume regule, pe cari 
le cunosc numai cele doue persoane cari cores
pund. Operaţiunea transformării unei depeşi în 
cuvinte convenţionale sau în grupuri de 5 cifre 
(nu se întrebuinţează mai multe, pentru că 6 
cifre se taxează ca doue cuvinte) se numesce 
cifrare, cea iuvemă se numesce descifrare. Func
ţionarii telegraGci sunt obligaţi prin lege a nu 
divulga conţinutul depeşilor. Guvernele pot re- 
fusa să transmită unele depeşi. (V. şi telegramă.)

Dephlegmaţiune, separarea apei din alcool, etc. 
diluat.

Depţilogistic, ce nu arde, nu se aprinde.
Depilare, îndepărtarea perului. JDepilatoriu, 

mijloc pentru îndepărtarea perului.
Deplacoment, (franc.) cantitatea de apă depla

sată de un bastiment.
Deplasare, a scoate dela locul seu. Deplasat, 

ce nu este la loc.

Deplorabil, ce este de regretat, de deplâns.
Deponent, cel ce face un deposit (v. ac.); în 

gram.: verb cu formă pasivă şi înţeles activ.
Deport, (franc.) la afaceri de prolongaţiune 

(v. ac.) diferinţa între cursul cjilei şi între cursul 
de furnisare mai scă4ut. Contr. Report (v. ac.).

Deportaţiune, un fel de pedeapsă de libertate, 
care are de scop depărtarea criminalului din 
ţeară şi deţinerea lui într’un loc anumit. Ori
ginea ei datează ancă dela vechii Romani, cari 
o aplicau mai ales faţă de delinquenţii politici. 
In present D. există ca pedeapsă difamantă în 
Rusia, Francia şi Anglia. In Rusia condemnaţii 
se deportează la Sibiria. Pedeapsa se aplică în 
cinci grade, şi anume: domiciliul siUt într’un 
oraş, serviciul într’un batalion sibiric, colonisarea, 
miinca în ocne, rolarea într’o companie de are
staţi, Gecare grad următor este mai aspru decât 
cel anterior, iar cel din urmă este împreunat 
cu deţinerea într’o casă de muncă silnică şi cu 
lucrările cele mai josnice. In Francia D. s’a In
trodus prin codicele penal din 12 Febr. 1810 
şi funcţionează ca al treilea grad de pedeapsă, 
după condamnarea la moarte şi la munca siloică 
pe viaţă. In present se disting doue trepte, şi 
anume: D. simplă şi aspră. In ambele caşuri 
deportaţii se transpoartă la Caledonia nouă. In 
Anglia D. s’a întrodus deja sub regina Elisabeta. 
Locul exilării este colonia Sud-Wales din Au
stralia. Tendenţa D.-ii este pe o parte scoa
terea criminalului din locul unde este peri
culos obştei, iar pe de altă parte promovarea 
colonisării unor ţeri selbatice. (Cf. Holtzen- 
dorff, Die D. als Strafmittel. Leipzig, 1859; 
d’Hanssoville, Les etablissements penitentiaires 
en France et aux colonies. Paris, 1875; Bertheau, 
De la transportation des recidivistes incorrigibles. 
Paris, 1882.)

Deposedare, faptul de a ridica cuiva pose
siunea unui lucra. (V. Posesiune.)

Deposit, în general un act, prin care se pri- 
mesce lucrul altuia spre a-1 păstra şi a-1 restitui 
în natură. D. este de 2 feluri: D. propriu (Jis 
şi sequestrul (v. ac.). D. este un contract, după 
dreptîil roman (nu însă şi după toate drepturile 
moderne), esenţial gratuit, care are de obiect 
lucruri mobile şi devine perfect prin tradiţiunea 
lucrului. D. voluntar se formează prin consim- 
ţementul celui ce dă (deponent) şi celui ce pri- 
mesce (depositar) lucrai in D., şi se face prin 
înscris. Depositarul trebue să îngrijească de 
paza lucrului depositat ca de al seu, dar nu 
respunde de stricăciunile provenite din forţă 
majoră, afară de caşul dacă a întâr(}iat a re
stitui lucrul depositat, şi se poate folosi de acesta 
numai cu consimţementul deponentului. Depo
nentul este dator a întoarce depositaralui toate 
spesele avute cu păstrarea lucrului şi a-1 des- 
dauna pentru daunele suferite din causa D.-lui. 
D. necesar, se face sub sila unei întemplări, 
unui eveniment neprevecjut de forţă majoră, 
(s. e. naufragiu), şi este supus la toate regulele 
D.-lui voluntar. (Cf. Cod. civ. rom., titlu XII.)

Afaceri de Deposit, D. de lucruri mobile, mai 
ales bani şi efecte, pentru păstrare, admini
strare sau întrebuinţare. Cele din urmă (numite 
şi Depuneri spre fructiGcare) sunt de importanţă 
deosebită; prin ele băncile (v. ac.) atrag şi aduc 
apoi în circulaţiune capitaluri mari.
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D&posit fdepotj militar, localitatea unde se pă
strează diferite materiale necesare armatei pentru 
echipare, medicamente, muniţiuni, căi, etc. De- 
positele piinc. ale armatei române sunt: D. centr. 
de echipament, are de scop a primi şi depbsita tot 
materialul prim precum şi cel confecţionat dela di
ferite ateliere, societăţi sau furnisori contractauţi, 
ti’ebuincios la echiparea armatei. El alimentează 
celelalte D. regionale ale corpurilor de armată. 
Se află în Bucuresci şi este pus sub direcţiunea 
unui oficier superior de administraţie. D. chi
rurgical, ,D. de ambulanţă, D. de obiecte şi efecte 
spitalicesci, sunt puse sub direcţiunea specială 
a medicului şef al spitalului militar central. Fie
care din aceste 3 D. sunt încredinţate unui oficier 
contabil. Toate aceste D. sub denumirea de *D. 
central* aude scop să alimenteze după trebuinţă 
toate spitalele militare şi infirmeriile corpurilor 
de trupă cu materialele şi obiectele, de cari au 
nevoie. D. central de farmacie este încredinţat 
unui farmacist de corp de armată şi are de scop 
să alimenteze cu medicamentele trebuincioase 
farmacia spitalului central, ale corpurilor de ar
mată, divisiei Dobrogea şi a comandamentului 
marinei, acestea la rândul lor alimentează toate 
celelalte farmacii militare. D. centr. de muniţiuni 
de resboiu, are de scop a deposita toate muni- 
ţiunile de resboiu; el alimentează, fie direct, fie 
prin D. regionale de arme şi muniţiuni, întreaga 
armată cu toate muniţiunile ce-i sunt trebu
incioase. Arsenalul de deposit conservă tot 
materialul trebuincios la armarea armatei, ca: 
arme, tuniuî, lănci, săbii, revolvere, etc., fie 
în serviciu, fie afară de serviciu. D. central 
de imprimate păstrează toate imprimatele, re
gistrele, regulamentele tactice. Tot acest D. diri- 
gează imprimarea şi administraţia »Monitorului 
Oastei*. Ca şi celelalte D. alimentează armata, 
fie direct, fie prin D. regionale, cu toate impri
matele ce-i sunt trebuincioase. D. centr. pentru 
crescerea cailor primesce pentru îngrijire toţi caii 
de rassă, destinaţi pentm prăsilă, precum şi pentru 
crescerea mânzilor născuţi prin diferitele grajduri 
ale corpurilor de trupă sau hergheliei militare. D. 
regionale de subsistenţă, câte unul de fiecare 
corp de armată sau divisie activă, au de scop 
ca să alimenteze armata cu dările în natură ca 
hrană, furagiu, încăl(}it şi luminat. Ca hrană D. 
sunt împărţite separat în secţiuni pentru: pane, 
carne, legume şi lichide. Aprovisionările acestor 
D. se fac de cătră corpurile de armată, prin 
serviciul intendenţei. In timp de campanie se 
mai înfiinţează: D. staţionare, D. mobile, co
loane de subshstenţe şi D. în etape. Cele dintâiu 
doue aşezate la basa de operaţiune au de scop 
să alimenteze pe cele doue următoare. După tre
buinţă în multe garnisoane sunt manutanţe pentru 
pane. Manutanţa centrală de pane are de scop 
a fabrica pânea trebuincioasă, în timp de pace, 
pentru trupele aflate în garnisoana Bucuresci, 
precum şi pânea şi pesmeţii trebuincioşi tru
pelor în timp de concentrări sau mobilisări. 
Aprovisionăi’ile se fac în grâu de cătră admi
nistraţia centrală, după trebuinţă. Grâul trece 
prin toate fabricaţiunile chiar la manutanţa cen- 
ti’ală, până când se dobândesce pânea gata.

Depositeîngeologie: urmele şi remăşiţele lăsate 
din trecut şi în present, în scoarţa pământului şi 
la suprafaţa ei, de diverşii agenţi interni şi externi,

pe cari spectacolul actual al diferitelor fenomene 
şi studiul geologiei i-au desemnat. Se deosebesc 
a(Ji în geologie diferite varietăţi şi denumiri de 
D. după consideraţiunile din cari se judecă 
lucnil. In seria D.-lor sedimentare a forma
ţiunilor de origină internă avem D. detritice, 
chimice şi organice. După condiţiunile de depu
nere avem D. fluviatile şi D. marine cu sub- 
divisiunile: D. în estuare §i delte, D. pe plase, 
litorale sau de coaste, pelagice sau de apă adâncă, 
etc. După natura materialului depus se deosebesc 
D. arenacee, argiloase, metalifere, etc. [A.]

Deposiţiune, depunere, mărturie în justiţie.
Depou, (franc. Depot), deposit (v. ac.). D. se 

numesc în deosebi şi locurile unde se adună 
mijloacele de resboiu, atât materiale (arme mu- 
niţiune, etc.) cât şi personale (batalioane, etc.). 
Depot de la guerre, (franc., pron. depo d’la 
gher), biroul statului major gen. în ministeriul 
franc, de resboiu cu despărţement hărtografic 
şi istoric-statistic.

Depravaţiune, schimbare în reu, corupţiune.
Deprecaţiune, rugare de iertare; în sens ju

ridic este iertarea unei injurii.
Depresiune, în meteorologie: locurile cu 

presiune atmosferică minimală (minimal baro- 
metric); apariţiunea ei este a se reduce la per- 
turbaţiunea echilibrului atmosferic, causată de 
insolaţiunea neegală a pământului; se formează 
în regiunile unde diferinţele de presiune sunt 
neînsemnate şi unde temperatura şi saturaţiunea 
aerului e mai mare decât a jurului, unde iară 
presiunea e mai mare. D.-le sunt însoţite de 
ploaie, vânturi şi de unele schimbări în tem
peratură ; extinderea şi direcţia lor e foarte va
riată, atîrnă mult dela anutimpuri; se ivesc 
adese în Europa nordică, unde ajung pornind 
dela nordul Oceanului Atlantic, (v. şi Ciclonl).

[V. B.]
D. în geologie, v. Cufundătură.
Depreţiaţiune, scăderea valorii, preţului.
Depretis, Agostino, bărbat de stat italian, n. 

1813 în Mezzana; 1850 şeful partidului din 
stânga în parlamentul Sardiniei, întemeia cjiarul 
»I1 Progresso«, antemergetorul lui »Diritto«. 1860 
a participat la expediţia lui Garibaldi în Italia 
sudică; 1876—78 prim-ministru, asemenea 1878 
până 1879 şi 1881. t 1887 în Stradella. D. a fost 
un orator distins şi liniştit; în viaţă mult duş
mănit, după moartea sa foarte serbătorit.

Deprez, Marcel, inginer francez, n. 1843 în 
Châtillon-sur-Loing; cunoscut prin experimen
tele sale pentru transmisiunea forţei electrice; 
în deosebi s’a ocupat cu teoria maşinei dinamice. 
Lui D. e a se mulţami galvauometrul De[)rez- 
D’Arsonval. '1883 cavaler al legiunii de onoare, 
1886 membru al Academiei şi 1890 prof. la 
Conservatoire des arts et metiers în Paris.

Deprindere, exerciţiu, obiceiu.
De profundis, (lat. = din adânc), cuvintele cu 

cari se începe psalmul 130, care se cântă în 
biserica catolică ca cântare fnnebrală şi de po
căinţă.

Deptford, suburbiu sud-estic al oraş. Londra, 
lângă Themse, cott. Kent; mari. abatorii şi fa 
brici de maşine.

Depunere, deposit (v. ac'.), deposiţiune. Depu
nerea, pedeapsă bisericească foarte grava, 
prin care' o persoană bisericească se lipsesce
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pentru totdeuna atât de puterea orduluiT cât şi 
de puterea jurisdictiunii, precum şi de toate bene
ficiile bisericesci, în fine şi de ori ce drept la 
un nou beneficiu bisericesc. Tot ce-i remâne 
clericului după dictarea acestei pedepse este 
privilegiul »fori et canonis«, cai'e a^i nu mai 
există în realitate, (v. şi Caterisire.)

Deputat, în sens real: emplumente ce compet 
cuiva, iar în deosebi la funcţionari, afară de sa
larul ordinar, în naturalii, s. e. merinde, lemne, 
cărbuni, etc. In sens personal: sub D. se în
ţeleg membrii unor colegii representative, aleşi 
de massa representată; in Eomânia în deosebi 
membrii camerei deputaţilor, cari exercită îm
preună cu regele şi senatul puterea legislativă.

Deputaţiune, delegaţiune compusă din câţiva 
membri ai anui colegiu sau unei societăţi, şi însăr
cinată a îndeplini anumite agende în numele 
trimiţetorilor. [—]

Deputaţiunea de curte illirică, suprema auto
ritate a bisericii gr.-or. serbesci-românesci, in
stituită de Inip. Maria Teresia 1747 pentru regu
lai •ea afacerilor bisericesci, şcolare şi fundaţionale 
ale acestei biserici. Imp. instituise âncă la 1745, 
sub presidiul contelui Ferdinand de Kolowrat, o 
«comisiune de curte«, care avea să reguleze toate 
»causele illirice«, adecă gr.-or. După o funcţiuhe 
de 2 ani, Imp. a dat un cerc de activitate mai 
larg acelei comisiuni, şi prin decretul din 5 Aug. 
1747 aduce la cunoscinţa curţii şi a organelor 
administrative, că comisiunea de cui’te illirică de 
până aci se trausformează în »Hofdeputation in 
Transilvanicis, Banaticis et Illiricis®, ca un ne
mijlocit şi independent organ al curţii, cu aceeaşi 
îndreptăţire şi cerc de activitate, ca şi ale celor
lalte cancelarii de curte. Această deputaţiune 
însă nu a putut desvolta o activitate mai rodnică 
pe terenul culturii poporului, deoarece a avut 
să susţină o luptă înverşunată, atât cu capii cato
licilor, pentru uniune, cât şi cu partidul maghiar. 
(Cf. Şcoalele rom. bănăţene de I. Vuia, pag. 91 
până 99). La 1777 Imp., la cererea cercurilor 
magh , a desfiinţat D. Mai târdiu Imp. Leopold II 
în 20 Febr. 1791 a instituit o «cancelarie de curte 
illirică», care însă după abia un an s’a desfiinţat 
prin art. de lege X: 1792. [I. Vuia.]

Dera Ghazi Chan, oraş în prov. indo-brit. 
Pandşab, cu 24,000 loc.

Dera Ismael Chan, qţaş în prov. indo-brit. 
Pandşab, lângă Ind, cu 22,000 loc.

Deraieh, oraş în ţinutul arab. Nedşd, 1500 loc., 
fosta capitală a "Wahabiţilor, dărîmată 1819 de 
Ibrahim Paşa.

Deraliare, ieşirea vagoanelor din raliuri (şine).
Derangiare, încurcare, disordine.
Derăpănare, sdrobire, prăpădire..
Derbedeu, vagabond.
Derbent, (DerhendJ, oraş în Daghestan, pe 

ţerinunil vestic al Lacului Caspic, 15,000 loc., 
cari cultivă şofran, tutun, vii şi poame. Deasupra 
oraşului citadelă; punct strategic important.

_ Derby, oraş (comitat) în interiorul Eugliterei, 
lângă nul Derwent, cu 94,146 loc. (1891); fabri- 
caţiune de mătasă, bumbac, maşini şi porţelan.

Derby, \) D.,Edward Geoffrey Smith Stanley, 
conte de, mai nainte Lord IStanley, om de stat 
engl., n. 29 Martie 1799, f ^3 Oct. 1869. 1821 
deputat, în mai multe rânduri ministru, a com
bătut 1841 ştergerea vămei pe cereale, din care

causă avu neînţelegeri cu Peel şi demisiona. 
1844 membru al casei de sus, 1852 formă un 
cabinet conservator dar demisiona în acelaşi an, 
1858—59 şi 1866—68 iarăşi premier, introduse 
mai multe reforme. 2) D., Edward Henry Smith 
Stanley, conte de, fiul celui precedent, n. 21 Iul. 
1826; 1850 membm al casei de jos, 1866—68 
ministru de externe în cabinetul tatălui seu, 1869 
membru al casei de sus, 1874 ministru de exteme 
sub Disraeli, darneconvenindu-i politica orientală 
a, acestuia, demisiona 1878, apoi trecu la liberali, 
mai în urmă unionist, p 23 Aprile 1893.

Derby-race, (engl., pron. Darbi fes), cele mai 
mari şi interesante alergări de cai de prăsilă 
(de 3 ani) în Englitera; se ţin Mercuri înainte 
de RusaUi în Epsom; distanţa l-5 mile engl., 
premiul învingetorului 6—7000 F. St. Au fost 
Introduse 1780 prin un conte D. In timpul mai 
nou se dă numele D. şi alergărilor de concu
renţă, ce se arangiază în alte ţeri sub asemenea 
condiţiuni.

Derbyshire, comitat în interiorul EngUterei, 
2665 km2, cu 527,886 loc. (1891), muntos, bogat 
în mine şi fabrici.

Derecske, comună mare în Ung., cott. Bihor, 
cu 8272 loc. Magh. In apropiere se află un lac 
mare, din care se scoate sodă.

Derelicte, lucruri abandonate, al căror pro
prietar a renunţat la dreptul seu de proprietate 
asupra lor.

Derfflinger, George, de, mareşal brandenburgic, 
n. 1606 în Austria de sus, 1654 întră în serviciul 
Marelui Elector Fr. Wilhelm; a decis învingerea 
dela Fehrbellin 1675, şi a gonit pe Svedezi din 
Pomerania. f ca baron imperial (Reichsfreiherr) 
1695. Biogr. de Varnhagen von Ense. [W. R.j

Derg, 2 lacuri în Irlanda, ântâiul este situat la 
frontiera comitatelor Tipperary, Galvay şi Clare, 
lung de 39 km. şi lat 3,2—9'6 km.; e străbătut 
do rîul Shannon; al doilea este situat în partea 
sudică a cott. Donegal.

Dergea, (Magyar-Derzse), corn. mică în Trans., 
cott. Solnoc-Dobâca, cu 844 loc., între cari 707 Ro
mâni gr.-cat. Sediul protopopiatului rom. gr.-cat. 
cu acelaşi nume, aparţinător archidiecesei de 
Alba-Iulia şi Făgăraş; numeră 27 parochîi şi 
7 filii cu 16,829 suflete; 27 biserici, între cari 
23 de lemn, şi 25 şcoale, între cari 22 de lemn.

Derivare, (gram.) formarea unui cuvent (de
rivat) din altul (primitiv). Derivatul se numesce 
denominal sau deverbal, după cum primitivul, 
din care s’a format, este un nume sau un verb. 
Mijloacele de cari se servesce limba în D. sunt: 
formarea imediată a cuvântului nou din tema 
(tulpina) celui vechiu, schimbarea internă a temei, 
adăugarea unui element nou (afixj la temă, şi 
anume sau la început (prefix) sau la sfîrşit (sufix), 
in fine reduplicarea. [Ti.]

Derketo sau Derketis, (jeitate identică cu Astarte 
(v. ac.).

Derkyllidas, un beliduce spartan, care s’a distins 
în resboiul peloponesiac la 411 a. Chr. şi şi mai 
mult la 399 a. Chr., când a fost conducător al 
trupelor spartane.

Derma, (corium), partea mijlocie mai groasă 
şi elastică a pielei, între epiderm, deasupra, şi 
ţesutul subcutan, dedesubt. Ea conţine vase san
guine, foliculi piloşi (păroşi), glande sudoripare, 
terminaţiuni nervoase şi corpusculi tactili (or-
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ganele pipăitului), cari sunt aşezate între celule 
conjunctive, reţea de fibre elastice şi fibre mus
culare netede. V. Pielea. (Cf. Petrini-Galatz, Isto- 
logia umană. 1881, şi Poalele de piele. Bucu- 
resci, 1892.)

Dermatalgie, neuraigie localisată în un punct 
oarecare al pielii. Dermatita, inflamaţia pielii. 
Dermatologie sau Dermologie, învăţătura despre 
piele. Dermatopathologie, învăţătură despre 
morbii pielei.

Dermanysse, acarian din familia Gamasidelor; 
se cunosc trei specii: D.gallinae, D. hirundinis 
şi D. avium, ei trăiesc în colonii numeroase, 
primul cunoscut de popor sub numele impropriu 
de păduchi de găină, al doilea trăiesce în cuibul 
rândunelelor şi al treilea în colivii. Ei nu ies 
decât noaptea pentru a suge sângele paserilor 
cari dorm, atacă şi mamifere, uneori chiar omul, 
dar nu se aclimatisează pe ele.

Dermatobia, o insectă sugătoare (ordinul Dip- 
terelor), un soiu de muscă aparţinând familiei 
Oestridelor, ca musca calului de pildă. Are o 
lungime de 16 mm., şi o coloare cenuşie. Trăiesce 
în America imde atacă omul. Femela înţapă cu 
ovipositorul pielea omului introducând în acelaşi 
timp o larvă mică, care cresce grabnic formând 
o tumoare; acest vermuşor trăiesce câteva luni 
astfel înfipt în piele, având numai extremitatea 
anală în afară şi pe urmă iese spontaneu. Se 
vindecă scoţind larva, făcând o tăietură, sau pu
nând pe tumoare frunze de tutun. [D. Voinov.]

Dermatogen, (producător de piele) (botan.) o 
celulă iniţială din meristemul dela vîrful tul- 
pinei; din divisiunile anticline (v. ac.) alo ei re- 
sultă stratul de celule epidermice. Se află numai 
la vîrful vegetativ al tulpinei Fanerogamelor, 
la mugurii şi la virful vegetativ al rădăcinilor.

Dermatol, combinaţiune chimică de Bismut; 
formează un praf galben, fin. E un remediu 
antiseptic fără însuşiri toxice şi fără miros.

Dermatolisa, (med.) dilatabilitatea abnormală 
a pielii.

Dermatomycosa, o boală infecţioasă a pielii, 
causată de bacteriacea numită Cladothrix acti- 
nomyces, (descoperit de Rivolta), care determină 
boala şi în intestin, plămâni, etc. şi se aseamănă 
cu Lupus tuberculos.

Dermatozoon sau Dermatozoonosa, grupul de 
boale de piele causate de animale parasitare, ca 
scabies (raia), pulex penetrans (păduchi laţi), etc.

Dermestes L., insect din ord. Coleopterilor, 
fam. Dermestidelor. Corpul oval lungăreţ; lung. 
de 7 mm., antenele umflate la vîrf, din 11 ar
ticole. Se nutresce cu substanţe animale uscate 
sau în descompunere. Larvele sunt păroase, 
seamănă cu mici omi(ji lipsite de picioare ab
dominale ; foarte vorace, sunt vătămătoare pentru 
blăni, piei, pene şi colecţiuni zoologice. Cuprinde 
mai multe specii: D. lardarius, 7 mm., negru 
cu peri cenuşii, acestea nu atacă numai slănina 
din şarcuterii dar şi blănile, col. zoologice şi 
cadavrele expuse la aer liber. D. vulpinus, roade 
pluta găurind dopurile, D. Frilschii, etc.

Dermoida, cistă dermoidă, un fel de cistă 
ovarială caracterisată prin presenţa a părţi de 
piele, păr şi rudimente din alte organe, (oase, 
dinţi, nem). D. e congenitală; cresce foarte 
încet, dar poate ajunge dimensiuni enorme. Te
rapia: se delătură prin operaţiune.

Derna de sus, (Felso-Derna), com. mică în 
Ung., cott. Bihor, cu 59 case şi 391 loc. Rom. 
gr.-cat.; şcoală regulată. Teritorul: 1676 jug. cat. 
pământ muntos, produce puţine cereale. Din 
pământul dela D. se fabrică asfalt de piima 
calitate, exploatat dela 1878 prin o societate 
anonimă. [fj

Derogare, a slăbî, a scoate din vigoare; a 
schimba o disposiţiune legală sau un us. (V. şi 
Abrogare.)

Clamă derogatorie, în dreptul vechiu o clausă 
testamentară, prin care testatorul declară, că 
nu va revoca testamentul, ori că revocarea nu 
va fi valabilă decât numai dacă se va face sub 
anumită formă.

Derosne, Charles, chimic franc., n. 1780; în
fiinţa 1824 în Paris cu Jean Frangois Caii o 
grandioasă fabrică de maşini; mari merite a 
câştigat pe terenul fabricării spirtului şi al in
dustriei de zahăr, f 1846 în Paris.

De Rossi, Ghiov. Batt, archeolog ital., v. Rossi.
Deroulede, Paul, politic franc., n. 1848 în 

Paris, 1870 făcut prisonier la Sedan, fugi din 
prinsoaroa dela Bieslau şi luptă în armata dela 
Loire; prin scrierile »Chants d’un soldat« (1872) 
şi »Nouveaux chants d’un soldat* (1875) se în
cercă a aţiţa dorul de »revanche« al Francezilor, 
întemeiă Liga patrioţilor; 1886—87 presidentul 
de onoare al acesteia, 1888 boulangist, 1889 
până 1893 deputat. A scris mai multe drame: 
»L’Hetman«, »La Moabite*.

Derşavin, Gavriil Bomanovici, poet rus., n. 
1743 în guvernamentul Kazan; 1802—1803 mi
nistru de justiţie, f 1816 în Svanka, guvernam. 
Novgorod. A scris ode patriotice şi religioase, 
cântece lirice şi drame. Operele lui în 7 voi. 
ie edită I. Grot (1864—8()), care i-a scris şi 
biografia.

Derstele, colonie aparţinătoare oraşului Braşov 
(v. ac.), cu însemnate stabilimente industriale, 
ca rafinărie de petroleu, fabrică de spirt.

Deruta, desfiinţare totală.
Dervent, oraş în Bosnia, cercul Banjaluca, 

lângă Ucraina şi drumul do fier, într’un ţinut 
productiv, cu 4449 loc. (1885); ruinele unei ce
tăţi vechi.

Derviş, (pers. cerşitor), numele călugărilor 
mohamedani; sunt împărţiţi în diferite ord. şi 
fraternităţi, în fruntea cărora stă cate un .su
perior numit şeic sau pir; mănăstirile lor numite 
»tekie« sau »chanka« de regulă sunt bine pre
văzute. Numai unii dintre D. au dreptul de a cerşi.

Derviş Paşa, Ibrahim, general turc, u. 1817 
în Constantinopole, a studiat la Ecole des mines 
în Paris ; 1854 comisar în Princ. Dunărene, 1855 
şeful şcoalelor militare, 1861 directorul minelor 
şi pădurilor, apoi ambasador la Petersburg; 1875 
guvemor gen. în Bosnia, 1876 ministru de ros- 
boiu, 1877/8 a apărat Batumul contra Ruşilor, 
1880/1 a sufocat rescoala albaneză, 1882 comisar 
în Egipt, f 21 Iun. 1896.

Derwent, numele unor rîuri în Englitera: 
1) Afluent al rîului Trent, 80 km. lung. 2) Rîu 
litoral în Cumberland, trece prin lacul D.- Water. 
3) Afluent al rîului Ouseîn Yorkshire, 96 km. lung.

Deş, oraş cu magistrat în Trans., cott. Solnoc- 
Dobâca, cu 7728 loc. (5661 Magh., 203 Germani 
şi 1791 Rom.), situat pe malul stâng al Some
şului. D. e centrul municipiului; aici se află
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pretură, direcţiune financiară, perceptorat, tri
bunal, oficiu salinar, etc., residenţa a doi pro
topopi români, unul gr.-or. şi altul gr.-cat., insti
tutul românesc de credit »Someşana« şi societatea 
comercială »Mercur«. Tirgurile D.-lui sunt cer
cetate. Pe cele trei dealuri din împrejurime se 
ved urme de vechi fortificaţiuni.

Ocna Dejului, (magh. Desakna), comună mare 
în Trans., cott. Solnoc-Dobâca, cu 2196 loc. Ro
mâni şi Maghiari (957); e situat lângă oraşul D.; 
aici se află o mare ocnă de sare, din care se 
scoate anual sare în valoare de preste l1/* mii. fi. 
Această baie a existat deja pe timpul Roma
nilor; cufundăturile conţin apă şi se folosesc 
de scaldă.

Desa, 1) D., corn. rur. în Rom., j. Dolj, cu 
1788 loc. (Dicţ. geogr. 1896); pe teritorul corn. 
se găsesc o mulţime de lacuri şi bălţi; urmele 
a 2 dmmuri vechi, ce duc la Dunăre până în 
faţa com. Arţar-Palanca (Arcer), cum şi urmele 
unei vechi cetăţi. In dreptul com. se află (în 
Dunăre) ostroavele; Acalia şi Caludă. Com. are 
1 biserică zidită de principele Mihail Obrenovici, 
şi 1 şcoală. 2) D., lac situat la sud de com. D. 
în apropiere de Dunăre, ale cărui ape conţin di
ferite substanţe minerale.

Desagi, sac deschis la mijloc, formând doue 
buzunare.

Desaguadero, rîu în America de srrd, prin care 
se scurge lacul Titicaca, la înălţime de 3743 m., se 
varsă în lacul Pauza (lacul AuUagas); 300 km. lung.

Desaix de Voygoux, (pron. Dese de voagu), 
Louis Charle Antoine, general franc., n. 1768; 
1794 gen. de divisie, a supus 1798 Egiptul sup.; 
t în bătălia dela Marengo 1800.

Desakna, v. Deş.
Desalleurs, marchis, ambasadorul Franciei la 

Constau ti Dopole 1709. Trecend cu multe greutăţi, 
în cumplita iarnă din acest an, munţii Mara
mureşului, pentru a merge prin Moldova la postul 
seu, face cunoscinţă şi prietenie cu domnitorul 
Nicolae Mavrocordat. In urma insistenţelor ace
stuia, D. isbutesce să împace pe voevodul mol- 
dovan cu regele Svediei Carol XII, refugiat la 
Bender după lupta dela Pultava, şi cu palatinul 
Kioviei, comandantul Deşilor din Moldova (Aug. 
1710), cari altfel ar fi intrigat împotriva lui Ma
vrocordat.

De Sanctis, Francescof critic italian, celebru 
retoric şi stilist, înfiinţa 1850 un institut privat 
pentru gramatică, retorică, estetică şi filosofic; 
în mai multe rânduri ministru al instrucţiunii 
publice, f 1883 în Neapol. Scrieri: »Storia della 
letteratura italiana», »Saggi critici®, etc.

Desarmare, acţiunea de a lua cuiva armele; 
transportarea armelor din o cetate; demobili- 
sarea trupelor organisate pentru resboiu. (V. şi 
art. Mobilisare şi Pace eternă.)

Desastru, calamitate, nenorocire mare.
. Desault, Pierre Joseph, chirurg franc., n. 1744 
in Magny-Vernais; 1766 prof. de anatomie în 
Paris, 1788 chirurg la Hotel-Dieu. f 1795. D. 
a introdus metod în studiul chirurgiei, precum 
şi tratamentul clinic al morbilor chirurgicali. 
Opere: Oeuvres chirurgicales, (edate de Bichat).

Desavuare, (franc.), a nega, a trage la în
doială, a nu recunoasce. Desaveu, respingere.

Desbatere, discuţiune; pertractare orală ur
mând cuvent şi replică în ordine sistematică.

Se (jice mai ales despre discuţiuni parlamentare, 
în cari se deosehesce D. generală şi specială.

Desbordes-Valmore, Marceline, scriitoare frc., 
n. 1786, t 1859. In tinereţe fuse actriţă de 
oarecare talent. A scris poesii: »Poesies«, »les 
Pleurs®, «Pauvres Fleurs®, etc.; romane: »PAtelier 
d’un peintre®, »une Raillerie de l’amour®, şi mai 
multe cărţi destinate tinerimei: »le Livre des 
meres et des enfants®, »les Anges de la fa
milie®, etc.

Desbrăcare, termin venătoresc pentru cură
ţirea coarnelor de epidermul acoperit cu per, care 
îmbracă coarnele nou crescute la căpriori şi 
cerbi. D. se întâmplă primăvara (Aprile) în urma 
frecării coarnelor de arbori.

Descălecare, acţiunea de a se da jos de pe cal; 
colonisarea sau întemeiarea unei provincii.

Descântece, nisce formule în versuri, cari se 
folosesc de popor împotriva feluritelor boale 
trupeşei şi sufletesci. Totodată poporul crede, că 
prin ele poate delătura efectul farmecelor şi pu
terea duhurilor necurate. Recitarea descântecelor 
este însoţită de anumite obiceiuri, cari trebuesc 
practicate, precum şi de întrebuinţarea unor 
leacuri de casă. Ea se face mai cu samă de femei 
betrâne şi «meştere®, cari tăinuesc formulele în
trebuinţate şi nu le împărtăşesc, decât numai 
câtor-va persoane de încredere, căci altfel »D. 
îşi pierde leacul® sau puterea. Versurile D.-lor 
românesc! sunt foarte neregulate şi pline de 
alusiuni mitologice şi de expresiuni archaice, 
uneori obscure sau chiar neînţelese. Golecţiuni 
de D.: S. FI. Marianu: D. poporane române, 
(Suceava, 1886); G. Dem. Teodorescu: Poesii 
populare române, (Buc., 1885); D. P. Lupaşcu 
şi I. Bianu: Medicina babelor, adunare de D. 
(Buc., 1890), etc.

Descărcarea electricităţii. Electricitatea se 
poate descărca instantaneu sau succesiv. Un 
exemplu de D. instantaneă se produce apro- 
piând un excitator la cele doue armature ale 
unui condensator, o D. succesivă se obţine dacă 
atingem una după alta aceste doue armature. 
Faraday numesce aceste doue feluri de D. dis- 
ruptive, şi mai admite trei feluri de D. deose
bite de aceste, şi anume: a) D. inductivă, prin 
producţiunea descompunere! şi recompunere! po
lare a ambientului, b) D. conductivă, produsă 
prin trecerea electricităţii prin un corp bun con- 
ducetor, c) D. de convecţiune, prin care electri
citatea se comunică prin contact corpurilor aflate 
în suspensiune în aer, cari apoi sunt respinse, 
fiind încărcate de electricitate de acelaşi nume. 
Efectele D.-lor electrice sunt diferite. Clopo
ţelul electric dă un exemplu de efect mecanic, 
lampa electrică incandescentă este un exemplu 
de efect luminos şi chiar calorific, etc. v. şi art. 
Pai'afulger.

Descartes, Rene, (Gartesius RenatusJ, unul 
dintre marii filosofi reformatori, n. 1596 în La- 
haye (Touraine), studia filologia, matematica şi 
astronomia în colegiul iesuitic din Lafleche, unde 
dovedi o mare agerime de spirit. După multe 
peripeţii se stabili în cele din urmă în Holanda, 
unde dădu la lumină cele mai multe din scrierile 
sale filosofice. Invitat de regina Christi na a Svediei, 
se duse la Stockholm, unde f 1650. Scopul filo- 
sofiei lui D. era a tinde spre certitudine filosofică. 
In cercetarea sa el începe prin a trage la în-
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doială tot ce sciinţa admitea până aci. Singura 
proposiţie, asupra căreia nu ne putem îndoi, este: 
«Cogito, ergo suni = cuget, prin urmare spnt«. 
Acest adever îi servesce pentru a constata, că 
tot ce cugetăm clar, trebue să fie şi adeverat. Ca
racteristica sistemei sale filosofice este dualismul 
între spirit şi materie. Opuri: Meditationes de 
prima philosophia şi Principia philosopfiiae, (1641 
şi 1644). Cf. »Die Psychologie D.-s«, de A. Roch, 
(1881); D.’ Erkenntnisstheorie (1882), de Natorp; 
D., sa vie, ses travaux, ses decouvertes avant 
1637, de Millet (1867) şi D., son histoire depuis 
1637 (1870) de acelaşi autor.

Descendenţa, coborîre, posterioritate. Descen- 
denţi, rudenii în linie coboritoare (fiu, nepot, etc.)

Teoria Descendenţei sau Teoria transformis- 
mului. In oposiţie cu teoria Greaţiunii, admisă 
de Cuvier şi Agassiz, după care speciile au fost 
create de o putere supranaturală în vederea unui 
anumit plan, cu anumite caractere constante şi 
inapte de a se transforma,, teoria descendenţei 
explică originea speciilor prin transformaţiimea 
unor forme primitive, sub influenţa condiţiimilor 
exteiioare modificatrice. T. D. a fost susţinută 
mai ântâiu de Lamarck (Philosophie zoologique, 
2 voi. Paris, 1809), apoi de Goethe (Zur Morpbo- 
logie: Bildung und Umbildung organischer Na- 
turen 1790), iar în 1859 a fost desvoltată şi 
completată de cătră Cb. Darwin (L’origine des 
Especes au moyen de la selection naturelle, ou la 
lutte pour l’existence dans la nature, tradusă 
din englezesce, 1 voi. Paris, 1876). Darwin a 
arătat cum şi pentru ce speciile se modifică; 
modul cum explică el transformarea speciilor 
constitue teoria cunoscută sub numele de Dar- 
winişm. Darwin a arătat, că prin alegerea sau 
selecţiunea speciilor reproductoare, omul poate 
obţine specii deosebite de specia din care a ales 
reproductorii. Dacă voim s. e. să obţinem o rassă 
de oi cu lâna fină, alegem din turmă individele 
acele, cari au lâna cea mai fină şi le lăsăm numai 
pe ele să se reproducă; continuând această ale
gere timp de mai multe geueraţiimi, căpătăm 
o rassă de oi a cărei lână este cu mult mai fină 
decât aceea a strămoşilor ei. Prin o selecţiune 
raţională şi îndelungată isbutim a produce după 
voie specii de animale şi vegetale cu anumite 
particularităţi. Proprietăţile utilisate de noi în 
momentul selecţiunii se pot reduce la două: Ere
ditatea, strins legată cu reproducţiunea. în vir
tutea căreia fiinţele îşi transmit caracterele lor 
morfologice şi (isiologice urmaşilor, şi Adapta- 
ţiunea sau variabilitatea, strins legată cu nu- 
triţiunea. Acest fel de selecţiune fiind făcută de 
om în vederea unui scop, se numesce selecţiunea 
artificială; care e factorul însă care face selec- 
ţiunea în natură, adecă selecţiunea naturală? 
Respunsul îl dă Darwin: Lupta pentru traiu. Din 
oausă că animalele şi plantele se nasc mai multe 
decât mijloacele de subsistenţă, urmează că ele se 
luptă între dînsele penti-u dobândirea acelor mij
loace de subsistenţă. Se înţelege că din lupta aceasta 
pier toate fiinţele slabe şi supraveţuiesc numai 
acele, cart au oarecare avantaje la luptă. La fie
care generaţiune lupta pentru traiu face selec- 
ţiuue, alege numai ce e bine organisat şi lasă să 
se reproducă, pe când tot ce este slab şi nu e 
bine orgauisat din punct de vedere al puterii de 
a se conserva, piere. Lupta pentru traiu face în

natură selecţiunea naturală în timp îndelungat, 
fără voinţă şi fără nici un scop după cum omul 
în un timp relativ scurt şi cu un anumit scop 
face alegerea artificială. [Dr. N. Leon.]

Descensiune, în astronomie: arcul ecua
torului, care începe dela ecuinocţiul de primă
vară şi se termină la acel punct al ecuatorului 
care apune de odată cu o anumită stea.

Deschamps, Antoine Frangois Mărie, poet 
franc., n. 1800 la Paris. A tradus »Divine com- 
medie« a lui Dante. A mai scris: »Trois satires 
politiques«, »Poesies«, »La Jeune Italie®.

Deschampsia P. B., (botan). gen de plante er
bacee perenale din fam. Gramineelor, trib. Ave- 
neae, spicula constă din doue flori desvoltate şi 
a treia rudimentară şi glumele cu aristă dorsală 
gracilă. Cuprinde vr’o 20 specii respândite în 
toate ţerile temperate şi reci, sub tropi cresc 
puţine şi numai pe munţi; dintre cele ce se 
află la noi cea mai respândită e: D. caespitosa 
P. B., »păiuşul«, .ea formează adese pe mart ex
tensiuni grupe cespitoase prin poenile din jurul 
stânelor, »tersocii«, şi oferă numai tinere şi şi 
atunci numai o iarbă de tot mediocră. [A. Pr.]

Deschanel, Emile Auguste Etienne Martin, 
literat franc., n. 1819 la Parts. A scris: Catho- 
licisme et Sociaiisme®, în urma căreia îşi pierdii 
catedra sa dela şcoala normală. Pentru ideile 
sale subversive fu în urmă expulsat din Fraucia. 
In 1881 fu numit prof. de Uter. franc, la »College 
de France®, apoi ales senator inamovibil. A scris: 
»Les Courtisanes grecques®, »Le bien et le mal 
qu’on a dit de î’amour®, »Etudes sur Aristo- 
phane®, »Le Peuple et la Bourgeosie®, «Ben
jamin Franklin®, etc.

Deschidere, în arcbitectură: ori ce gol me- 
nagiat pentru a pune interiorul unui edificiu în 
comunicaţiune cu exterioral.

Descifrare, explicarea unui text scris cu cifre 
(v. ac.) convenţionale; fig. eplicarea unei scrisori 
încurcate.

Descindere, coborire, invasiune; în limbagiu 
jur. cercetare la faţa locului.

Descompunere, proces chimic, prin care un 
corp se desface în părţile, din cari e compus. 
D. se provoacă prin schimbarea temperaturei, 
influenţa luminei şi a curentului electric, etc.

Descompunerea electrochimică. Un curent 
electric, trecend prin un corp compus, îl des
compune în elementele sale. Primele noţiuni 
ale sciinţei de D. electrochimică datează din 
1800. Cel dintâiu corp descompus a fost apa, 
experienţa D.-ei acesteia s’a făcut de Carlisle şi 
Nickolson. Mai târcjiu Craikshank a descompus 
unele săruri şi "W. Henry unii acicji. Hisinger şi 
Berzelius stabiliră 1803 transportul la electrode 
al materialelor separate prin D. In 1806 Davy 
făcu cele dintâiu experienţe, prin cai'i dete o 
crescere rapidă sciinţei chimiei, şi în fine în 
1832 Faraday descoperi legile D.-ei electro- 
chimice, cari sunt următoarele: a) Acţiunea de 
D. a unui curent este aceeaşi în toate punctele 
sale; b) Cantitatea substanţei descompuse este 
proporţională cu cantitatea electricităţii, ce trece 
printr'însa într’un timp dat; c) Cantitatea sub
stanţei descompuse într’un timp dat este pro- 
poi’ţională cu intensitatea curentului; d) Când 
acelaşi curent traversează succesiv mai multe 
electrolite, greutăţile elementelor depuse îu fie-
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care electrolit sunt propoi'ţionale cu ecuivalen- 
tele chimice ale acestor elemente.

Descoperire, găsirea a ceva existent .dar ne
cunoscut; D. geografice şi astronomice v. şi art. 
Tiivenţiuni, Expediţiuni şi Explorări. Cele mai 
însemnate D. geografice v. pe tabela, pag. 140.

Descripţiune, arătarea în scris a însuşirilor şi 
păi'ţilor unui lucru, unui fenomen sau unei fiinţe. 
Mărginită aci şi scrisă în stil simplu, D. se (Jice 
didactică. Ea devine poetică, când e înfrumse- 
ţată şi exprimă şi impresiunile şi simţemintele 
autorului, deşteptate prin obiectul descris. Ca 
specii ale D.-ei se consideră; tabloul; caracterul, 
l)ortretul, paralela, panegiricul, conteniplaţiuuea.

Descriptiv, v. Poesia.
Desculţatul, termin venătoresc; nume dat 

ui'sului din causă că urma întipărită în tină, sau 
în zăpadă, samenă cu urma uuui om desculţ.

[I.S.Ş.]
Desdaunare, despăgubire, v. Prejudiţii.
Des:dur, în terminologia miisicală germană 

= re bemol major.
Desemn, (lat.) designare, representarea pe o 

suprafaţă a formei obiectelor. D. se face cu 
creionul sau cu sanguina şi cu peniţa sau cu 
condeiul topografic. Ceea ce caracterisă un D. 
propriu (jis, sunt numai liniile şi contururile, 
făcendU'Se încolo abstracţiune de ori ce colo
rare; numai în mod impropriu se (jice că aqua- 
relele şi pastelele sunt D., pe când ele sunt mai 
mult nisce picturi; iar dacă se vorbesce câte 
odată de D. într’o pictură, atunci e numai cu 
referire la linii şi conturari şi nici decum la 
coloare. D. în linii dă numai hniamentele unei 
figuri, -fără nici o indicare de umbră sau lumină. 
D. umbrit dă şi umbrele şi părţile mai luminate. 
Când umbrele sunt date Cu ajutorul apei de tuş 
(cerneală de China), sau colorate -cu colori de 
apă, atunci D. se numesce Idvis, iar când D. e 
făcut pe hârtie colorată şi părţile mai intens 
luminate sunt indicate cu creion alb, pe când 
restul D.-lui e cu creion negru, se (Jice D. în 
doue creioane. D. linear, desemn technic, mai 
ales cu ajutorai riglei, are de scop representarea 
de ornamente şi obiecte. Acest D., când e aplicat 
la maşini şi alte obiecte industriale, se (jice D. 
industrial; când e aplicat la secţiunile şi ve
derile unei clădiri sau ori căror obiecte în legă
tură cu ele, se numesce architectonic sau de 
architectură; când e aplicat la planurile tere- 
uurilor, se (Jice D. topografic, etc.

^ Desenzano sul Lago, oraş în prov.’ital. Brescia, 
lângă lacul Garda; 3105 loc., pori.

Deşert, extensiuni teritoriale, năsipoase ori 
pietroase, lipsite de apă şi vegetaţiune; sunt mai 
mult fenomene climatologice decât plastice pe 
suprafaţa continentelor, deoarece s’au format în 
regiunile, ce nu cad în calea ventuiilor ploioase. 
In lumea veche D.-urile se inşiră într’o zonă, 
a cărei direcţiune este dela sud-vest spre nord- 
est; în zona aceasta cade: Sahara, Arabia şi 
doşertid Gobi; iar în lumea nouă se înşiră pe 
laturea apuseană a continentului deşertul Utah 
şi Atacama. [V. B.j

, Deşertăciune se rjic în sf. Scriptură şi în limba 
liturgică lucruiile omenesci şi create, cari toate 
sibit supuse peririi; D. se (Jice şi mândria pentru 
cele deşerte, purtarea îngâmfată şi uşuratică. .

Deşertare, părăsirea nepermisă a unui loc (post.

partid, şi mai ales părăsirea serviciului militar). 
Când un soldat lipsesce din casarmă nemotivat 
mai mult de 3 cjile, este declarat Desertor. Tri
bunalele militare în Rom. îi pot da o pedeapsă 
până la 6 luni, când D. este în recidivă se poate 
condamna până la 2 ani. In timp de resboiu, 
pedepsele pentra D. sunt mai grave, şi pot ajunge 
până la pedeapsa cu moarte, când D. are loc în 
faţa inimicului.

Deservite, competinţe sau remuneraţiuni pentra 
servicii prestate.

Desesci, (magh. Desze), comună în Maramureş, 
diecesa Gherlei, cu 880 loc. Români gr.-cat., agri
cultori şi prăsitori de vite. Biserică şi şcoală ro
mână. In seci. XIII posesiunea lui Gelu, Rednic 
şi Dragoş.

Desetina, în Moldova vechie dare pe stupi 
şi pe mascuri. In Muntenia se numia dijmărit. 
Pe lângă ţerani a fost plătită şi de boieri, epis- 
copi şi mănăstiri, la început în natură, mai 
târziu în bani, anume 48 bani de stup; 1726 
1 leu (120 bani), şi dela 1732, 22 potronici 
(220 bani) pe 10 stupi. D. la 1810 dădea Dom
nului un venit.de 120,000 lei.

Deseze, Raimond, Conte, jurisconsult franc., 
n, 1748 în Bordeaux; 1792 aperătorul lui Lu
dovic XYI, 1814 preş. Cui-ţii de casaţie, f 1828 
în Paris.

Desghiocat, se numesce mai mult desfacerea 
păstăilor la leguminoase, tecilor la oleioase şi a 
căpsulelor pentru a elibera semenţa. In agri
cultură dă mult de lucra cu deosebire D. tri
foiului, a cărui semenţă este închisă âncă de pe
tale şi cari numai cu greu pot fi curăţite. De 
aceea el trebuesce sau treerat pe căldură mare 
ori iama pe ger intensiv, sau că ne folosim de 
maşini speciale pentru D. Atari sunt nisce răde- 
toare, sistemaLohnert, cari se leagă pe tromba dela 
maşina de treerat; firma Clayton k Shuttleworth 
din Viena a construit pentru D. trifoiul maşini 
speciale, manuale cu manegiu şi forţă de abur.

Des hayes, Gerard Pată, zoolog şi paleon
tolog, n. 1795 în Nancy, profesor în Paris, j- 
1875 în Boran (Oise); renumit prin cunoscinţe 
vaste despre grupa terţiară. Scrieri: Descrip- 
tion des coquillages fossiles des environs de 
Paris, (1824—37, 3 voi); Trăite elementaire de 
conchyliologie«, (1834—58, 3 voi.); »Description 
des animaux sans vertebres, decouvei'tes dans le 
bassin de Paris, (1857—65, 3 voi).

Deshima (Desima), insulă iaponeză în Baia 
dela Nagasaki; 1641—1854 cedată Olandei pentru 
scopuri comej’ciale.

Deshoulieres, Antoinette, poetă franceză n. 
1633, -j- 1694, supranumită (ie contemporanii ei a 
decea musă. Scrierile ei (mai ales idile) nu pre- 
sintă o valoare mai durabilă.

Desiderata, (desideratum), ceva vrednic de 
dorit, lucruri. Cari am dori să le avem, dar ue 
lipsesc.

Desideria, (Desiderium), dorinţe, propusuri, 
planuri. Pium desiderium, dorinţă onestă şi sa
lutară, care nu are prospecte de realisare.

Desiderius, ultimul rege al Longobar(Jilor, a 
urmat după Aistulf 757; ca inimic al Papilor 
vine în conflict cu Carol c. M., este prius 774 
şi dus în Francia, unde a şi muiit.

Desinfectare, înlăturarea infecţiunii prin cură
ţenie, prin distrugerea microorganismelor genera-
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Descoperiri geografice mai însemnate:
anul Africa.
1434 Cap Boiador, GKl Eannes.*)
1456 Insulele Capverde, Cada Mosto.
1484 Gura rîului Congo, Diego Cao.
1486 Capul Bunei speranţe, Bart. Dias.
1501 Ascension, Juan de Nova Galleqo.
1502 St. Helena.
1503 Cap Gardafui, Saldanha.
1506 Madagascar, Antao Gongalvea.
1507 Ins. Mauritius, Reunion, Mascarenhas. 
1777 Rîul Oranje, Gordon.
1793 Dar-Fur^ Browne.
1818 Isvoar. nurilor Senegal şi Gambia, Mollien. 
1822 Lacul Tsad, Oudney, Clapperton fi Denham.
1825 Timbuktu, Insalăh.
1830 Niger (cursul inf.), Lander.
1847 Kifîma Ndşaro, Kenia, Krapf fi Rehmann. 
1853—1856 Explorarea Africei de sud, Living- 

stone.
1856 Lacul Tauganika, Burton fi Speke.
1858 Lacul Ukereve, Speke.
1859 „ Njassa, Livingstone.
1861 Munţii Kamerun, Burton.
1868 Lacurile Moero şi Bangveolo, Livingstone.
1873— 1875 Traversai'ea Africei sud., Gameron.
1874— 1877 „ „ „ Stanley.
1878—1879 „ „ „ SerpaPinto.
1880— 1881 „ „ de nord, Matteucci.
1881— 1882 „ „ de sud Wisamann.

America.
875 Gronland, Gunnbjorn.

10(X) Fundlanda nouă, Bjarne.
1492 Babama şi Antilele, Columbus.
1494 Continentul Americei de nord, J. Caboto.
1497 Labrador, ambii Caboto.
1498 Continentul sudamerican, Columbus.
1499 Rîul Amazoanelor, V. Yanez Pinzon.
1500 Brasilia, Cabrai.
1508 Yukatan, Pinzon şi de Solis.
1513 Florida, Ponce de Leon.
1515 Estuanil La Plata, de Solis.
1519 Mexico, Cortez.
1520 Calea lui Magelhaens, Magelhaens.
1522 Lacul Nicaragua, Gil Gonzalez.
1529 California, Bezerru fi Grijalva.
1532 Peru, Pizarro.
1533 Chile, Almagro.
1533 Venezuela, Welser.
1535 San Lorenzo, Canada, Cartier.
1541 Mississippi, Fern. de Soto.
1587 Calea lui Davis, Davis.
1592 Ins. Falkland, „
1610 Baia Hudson, Hudson.
1616 Cap Horn, Le Maire şi Schouten.
1741 Aleutele, Bering.
1826 Cap Barrow, Elson.

Asia.
850 Andamanele.

1271—1295 China, Marco Polo.
1498 India estică, Vasco da Gama.

anul
1506 Moluccele, Bartema.
1508 Laccadivele, Almeida.
1510 Malacca.
1512 Maledivele, S. d’Andrada.
1517 Anam.
1521 Bomeo.
1521 Filippinele, Magelhaens.
1542 lapan.
1580 Siberia!, Ierm. Timofiev.
1643 Sachalin, de Vries.
1643 Lacul Baical.
1643 Amur, Chabarov.
1654 Corea, H. Hamei.
1711 Curilele.
1857 Pasul Caracorum şi Ohuen-Liin, Fraţii 

Schlagintweit.
1876 Rîul Tarim, Lob-Nor, Prschewalski.
1880 Isvoarele rîului Hoang-ho, Ders.

Australia.
1521 Marianele, Magelhaens.
1527 Guinea nouă, Jorge de Menezes.
1528 Carolinele, Saavedra.
1567 Ins. Salomon, Mendana de Negra.
1595 Markesas, „ „
1601 01andanouă(ţermul nord-vestic), de Eredia. 
1606 Hebridele noue, de Quiros.
1606 Str. Torres, de Torres.
1606 Olanda nouă (ţermurul nordic).
1616 ,, „ ( „ vestic), DirkHartog.
1627 „ „ ( „ sudic), Nuyts.
1642 Tasmania, Zelanda nouă, Tonga, Tasman.
1643 Fidşi, Tasman.
1770 Olanda noua (ţermurul estic), Cook.
1774 Caledonia nouă, Cook.
1778 Sandwich, Cook.
1828—1830 Darhng, Murray, Sturt.
1844—1845 Interiorul continentului, Sturt şi 

Leichhardt.
1860—1861 Traversarea Australiei dela sud la 

nord. Mac Kinlay.
1862—1876 au traversat Australia în diferite di

recţiuni: Stuart, Mac Intyre, Warburton, 
fraţii Forrest fi Giles.

Ţerile arctice.
1556 Novaia Semlîa, Burrough.
1596 Spitzberga, Rijp şi Heemskerk.
1760 Siberia nouă, Ettrikan.
1819 Mellville şi Banksl., Parry.
1831 Polul nordic magnetic, Jam. Clark Ross. 
1870 Franz Joseph-Fjord, Koldewey.
1874 „ „ -Land, Peyer şi Weyprecht.
1878 Pasagiul nord-estic, Nordenskjold.
1895—1896 Spre pol, Nansen.
1897 Dto cu balon, Andree.

Ţerile antarctice.
1599 Grahamsland, Dirk Gherritsz.
1756 Georgia sudică,
1841 Victorialand, Jam. Clark Ross.

*) Textul cules cursiv indică numele descoperitorilor.
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tori ai boalelorinfecţioase sau cel puţin prin oprirea 
înmulţirii microorganismilor patogeni. Supunem 
dar obiectele infectate, cari au fost în contact cu 
bolnavi şi cari sunt mânjite cu excretele şi cu 
secretele bolnavilor, la acţiunea focului, a bichlo- 
rurului de mercur, a acidului fenic (carbolic), a 
apei fierbinte, a vaporilor fierbinţi de apă şi a 
altor substanţe desinfectante. Dela 1865 până 
la 1880 s’au întrebuinţat aparate de D. prin aer 
încăl(Jit la 100° C. până la 120° C., cari nu au 
dat un efect sigur. Dela 1880 încoace ele au fost 
succesiv înlocuite prin aparate cu vapori fierbinţi 
de apă. Aparatele moderne de D. prin vapori sunt 
nisce cutii metalice, solide, îmbrăcate cu materii 
isolătoare, reu conducătoare de căldură, cari cutii 
se pot închide ermetic, după ce au fost depuse 
în ele obiectele de desinfectat şi în cari se în- 
troduc mai ântâiu curenţi de aer cald şi apoi de 
vapori de temperatura de 100° O., sau vapori su
puşi la o presiune puţin mai mare decât a unei 
atmosferi. Aparatul posede nisce ventile pentru 
ieşirea aerului atmosferic din cutie, din interiorul 
obiectelor aflate în cutie, din interstiţiile lor, şi 
care aer este înlocuit prin vapori fierbinţi. Se 
dă astă(Ji preferinţă aparatelor, în cari curentul 
vaporilor merge de sus în jos, în cari ventilele 
pentru ieşirea aenilui se află în partea inferioară 
a cutiei. După terminarea D.-ii, care durează 
după construcţiunea diferită a aparatului dela 15 
minute până la o oară, se introduce în cutie un 
curent de aer uscat, pentru depărtarea umezelii 
din obiectele desinfectate. Blănile, obiectele de 
piele şi de cauciuc se strică prin acţiunea va
porilor fierbinţi, ţesăturile de bumbac, de in, de 
lână, de mătasă le supoartă bine, dacă tempe
ratura nu trece preste 105° C. Aparatele de D. 
au diferite forme, ele sunt cilindrice sau pătrate; 
dimensiunile lor variază, cele mici sei"vesc numai 
pentni D. instrumentelor de chirurgie şi a obiec
telor de pansament, cele mijlocii pentru veştminte, 
saltele, etc., sunt adeseori transpoifabile, puse 
pe roate, spre a fi aduse în curţile caselor în 
cari se operează D., cele mari sunt întotdeuna 
fixe, aşezate în spitale sau în alte locale publice, 
obicinuit ele sunt astfel consti'uite, ca să se poată 
introduce în ele şi paturi întregi cu obiectele 
de aşternut, mobile îmbrăcate şi alte lucruri vo
luminoase. SeiTiciul aparatelor de D. trebuo să 
se controleze de un medic, să se încredinţeze 
la oameni consciinţioşi, •bine disciplinaţi, cari 
posed oarecari noţiuni de asepsie şi antisepsie. 
La transportarea până la aparat a obiectelor in
fectate trebue să se ia precauţiuni, pentru ca 
să nu se risipească germenii boalei. Chiar dacă 
aparatul de D. se află în curtea casei infectate, 
se pun obiectele infectate în saci de cauciuc sau 
de pânză cătrănită, sau în lăcji speciale, sau se 
fac din ele legături prin punerea în pânze muiate 
însoluţiuni desinfectante (de sublimat de cel puţin 
2 la 1000 de acid fenic de cel puţin 4 la 100). 
Dacă ne servim de aparate de desinfectare fixe, 
aceste legături, saci sau lă(Ji se transpoartă până 
la aparat în căruţe speciale, bine închise. Ase
menea trebue să se iee precauţiuni, la scoa
terea din aparat a obiectelor deja desinfectate, ca 
ele să nu vină în contact cu obiecte infectate 
şi să nu se infecte din nou. Păreţii camerelor 
infectate se desinfectă prin spoire cu calce, par
doseala lor prin spălare cu soluţiune de sublimat

de 1 la 1000, mobilele prin aceeaşi soluţiune, 
obiectele, cari nu supoartă vapori fierbinţi de 
apă, prin stropirea repetată cu soluţiuni de acid 
fenic 5°/o Şi apoi prin aerare, obiectele conta
minate de mica valoare se ard. [Dr. T. Felix.]

(Lit. Darea de samă asupra primului congres 
medical român. Bucuresci, 1885 ; I. Felix, Tractat 
de Igiena şi de Poliţia sanitară, II. Buc., 1889; 
Instrucţiuni pentru desinfectarea bastimentelor, 
a călătorilor şi a efectelor lor în porturi maritime 
şi fluviale. (Elaborate de consiliul sanitar sup. şi 
aprob, de ministrul de interne). Buc., 1893; V, 
Babeş, Despre aparate de D. In Bulet. direcţ. 
gen. a serv. sanitar. Buc., 1893; Regulamentul 
p. prevenţiunea boalelor infecţioase. (Elaborat 
de consiliul sanitar superior, încuviinţat de con
siliul de miniştri şi aprobat prin decret regal). 
Buc., 1894.)

Desirade, insulă mică în India vestică, depen
dentă de Guadeloupe (franceză), 27 km*, cu 
1398 loc. (1888).

Desiş, sehlă, pădure tineră încheiată perfect 
încât străbaterea prin dînsa este aproape impo
sibilă. D. se răresce de sine cu înaintarea etăţii 
prin uscarea şi căderea individilor apesaţi, sau 
în mod artificios prin lămurire (rărire).

Desjardins, (pron. dejarden), 1) D. Abel, istoric 
franc., n. 1814, 1857 prof. în Douai, f 1886. 
Ser.: Vie de Jeanne d’Arc, 1885, Charles LX, 
1874 etc. 2) D. Ernest, arcbeolog franc., frate 
cu Abel, n. 1823, 1861 prof. la şcoala normală 
în Paris, 1881 profesor de Archeologio la College 
de France; dela 1875 membru la Academie des 
Inscriptions; membru onor. al Acad. Române, 
•j* 1886. Ser. princ.: Geogr. histor. et administ. 
de la Gaule, 1876—85; Desiderata du Corpus 
inscriptionum latinarum de 1’Academie de Berlin, 
1874—75; La table de Peutinger, 1869; Mo- 
numents epigraphiques du musee naţional hon- 
grois. Budapest, 1873; Les Juifs de Moldavie, 
1867; Diverse memorii presintate Academiei de 
Inscripţii.

Deslegare, v. Absoluţiune.
Desmidiaceae, (botan.) familie de Alge ver(ji 

conjugate, cu vr’o 700 specii, trăitoare în apele 
dulci, curate, în turbării. Corpul lor microscopic 
e format din celule isolate, ori reunite în fila
mente. Fiecare celulă e formată din doue jumetăţi 
simetrice separate printr’olsugrumătură sau istmul. 
Membrana lor celulosică e formată din 2 valve 
netede sau divers ornamentate. Forma corpului 
e rotundă, stelară, etc. Multe din ele presintă 
mişcări heliotactice de tîrîre şi de oscilaţiune. 
Se înmulţesc prin divisiune şi se reproduc prin 
Zygospori resultaţi din copulaţiunea a doue celule 
vecine. Ca genuri cităm: Desmidium, Closterium, 
Cosmarium, Staurastrum, Spiroiaenia, etc.

[S. Şt. R.]
Desmin, mineral, zeolit calcic, formează mă

nunchi de cristale monoclinice, masse reniforme 
şi stalactice, umplând cavităţile melafirelor amig- 
daloide; dar şi în crepăturile şisturilor cristaline, 
granitulni, etc.

Desmodium Desv. (botan.), gen de plante din 
fam. Leguminoaselor-, trib. Hedysareae, cu frunze 
îndecomun 1- sau 3-foliolate, cea terminală 2-, cele 
laterale 1-stipelate, cu inflorescenţă racemoasă, 
flori de regulă mici de coloare varie, adese pur
purii, rar de tot galbene. Dintre cele 125 specii
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una : D. canadense DC. cresce în regiunea tem
perată a Amoricei boreale, ea a fost introdusă 
în Europa ca arbust decorativ rustic, celelalte 
sunt respândite în regiunea subtropicală a globului, 
cu deosebire însă în cea tropicală. Unele din 
aceste se cultivă Ia noi în florării. D. gyrans DC. 
originară din Estindia, numită de engl. »Moving 
sauTelegraph Plarit» e remarcabilă prin mişcarea 
spontană relativ considerabilă, pe care o execută 
foliolele laterale. [A. Pr.]

Des Moines, rîul principal în lowa (America 
de nordl, se varsă îh Mississipi. Ijângă acest rîu 
e oraşul D., capitala statului lowa, cu 50,09.S loc.

Des-moll, în terminologia musicală germană 
= re bemol minor.

Desmologia, (dela grec. Desmos = ligament), 
sciinţa despre ligamente, tendoane sau vine, cari 
leagă încheieturile. V. şi Baudagiu.

Desmond, titlu de conte, ce îl poartă o ramură 
mai tineră a familiei Fitzgerald (în Irlanda).

Desmopatologia, tractatul despre grupul de 
boale, cari interesează cămaşa articulaţiilor (în
cheieturilor) şi a tendoanelor.

Desmophiogosa, (med.) inflamaţia şi iritaţia 
inflamatorică a ligamentelor articulaţi uni lor (în
cheieturilor).

Desmoulins, Camille, revoluţionar franc., n. 17(32 
la Guise ; celebm pamfletar, advocat şi diarist. 
Dotat cu un deosebit talent, dînsul conduse cu 
dibăcie atacul contra Ba.stiliei. Membru al con- 
venţiunii, făcea parte din fracţiunea revoluţio
nară (Jisă a montagnai’dilor. 1793 redactează »le 
Vieux Cordelier», în care cerea să se instituiască 
im tribunal de clemenţă. Acusat de moliciune 
faţă de reacţionari,- moare pe eşafod odată cu 
Danton în 5 Apr. 1794. In d^ia execuţiei, soţia 
sa Lucia Duplessis se încercă să rescoale poporul 
în favoarea soţului ei. Atestată, fu condamnată 
la moarte şi executată. fCaion.]

Desna, rîu afluent de a stânga al Niprului, 
890 km., isvoresce din Icluja în guvern, rusesc 
Smoleusk şi trece prin guv. Orei şi Tsernizow, 
se revarsă la Kiew. Până la Brjansk e pasibil 
şi pentru vapoare. Afluentul principal al D.-ei e 
Sejin, asemenea navigabil.

Desnaţionalisare, trecerea unui individ sau a 
unui popor dela o naţionalitate la alta. Ea este 
naturală, când se face pe nesimţite, în virtutea 
influenţei mediului încungiurător. Aşa s. e. in
divizi singuratici sau fracţiuni de popoare îşi pierd 
naţionalitatea şi se asimilează ma.sselor poporului, 
în mijlocul căruia trăiesc. Acest proces de asi
milare firească a existat totdeuna şi se petrece 
şi astăzi. D. este artificială, când un guvern ia 
iniţiativa de a schimba naţionalitatea unui popor 
cu a altuia. Spre asemenea .sfîrşit violenţa e in
dispensabilă. Un asemenea guvern caută pe de o 
parte a împiedeca deşteptarea consoiinţei proprii 
naţionale a poporului respectiv, iar pe de alta el 
îl silesce a primi limba, moravurile, cultura, câte 
odată şi religiimea poporului stăpânilor. Geuera- 
lisarea cunoscinţelor a îngreunat însă enorm 
asemenea procedeuri şi ele în timpul nostru rar 
dau resultatele positive, mai ales dacă poporul 
ameninţat se deşteaptă repede la consciinţa in
dividualităţii sale naţionale.

Desnoyers, Aug. Gaspard Louis Boucher, 
Baron, chalcograf, franc., n. 1779 în Paris, la 
1825 primul chalcograf al regelui, ■}■ 1857. Mul

ţimea lucrărilor sale (în mare parte după Rafael), 
se disting piin simplitate, nobleţe şi efect pitoresc.

Desolat, pustiit, trist, neconsolabil.
Desor, Eduard, geolog elveţian, n. 1811 în 

Friedrichsdorf, f 1882 Ia Nizza. A lucrat în co
laborare cu Agassiz, geologia Elveţiei şi a ţerUor 
Scandinavice. A publicat Excursiuni şi şederi în 
gheţari şi în înaltele regiuni ale Alpilor(Neuchâtel 
1844/45, 2 voi.) In America a explorat districtele 
miniere ale lacului Superior şi Pensilvaniei, 1847. 
In 1852 fu numit profesor de geologie la Neuchâtel; 
apoi ales membru al Adunării federale şi 1873 
preşedinte al Consiliului naţional. Printre publi- 
caţiunile lui mai importante se pot cita urmă
toarele: Synopsis des echinides fossiles. Paris, 
1859; De l’Orographie des Alpes dans ses rapports 
avec la geologie, (1862); Echinologie helvetique. 
Paris, 1872, etc.

Desoxidaţiune, un proces chimic, w. Reducere.
Despădurire, defrişare, exterminarea pădurilor 

fărăde a îngriji pentru regenerarea lor. Devastări.
Despăgubire, desdaunare. V. art. Prejudiţii şi 

Expropriaţiune.
Despărţire, acţiunea de a desface în părţi.
D. (Despărţenie), desfacerea căsătoriei, v. 

Divorţ.
D. în înţeles militar este cea mai mică 

subdivisiune a unei trupe. In Rom. D. la in
fanterie poartă numele de căprărie; la artileile 
D. se compime din 4 şiruri (8 oameni), la ca
valerie din 3 şiruri (6 oameni). Oamenii cari 
servesc un tun formează o despărţire.

Despărţement, divisiune, parte separată.
Despect, desconsiderare.
Desperare, opusul speranţei, denotă lipsa de 

încredere, ce omul ar trebui să o aibă în pro
priile sale puteri fisice, intelectuale şi morale. 
In etică desperarea este pecat, ce se opune spe
ranţei creştine şi se descopere în neîncrederea, 
ce are omul, că va dobândi viaţa de veci. [Plet.J

Despobiado, platou deşert în Cordileriile din 
Bolivia; 3500 m.

Despot, domn, în deosebi domn preste sclavi; 
domnitor arbitrar, (v. Absolutism.)

Despot, pretendent la scaunul Moldovei pe 
timpul lui Petru-Vodă Şchiopul (a doua domnie, 
1582—91), care cernise întrovenirea împeratului 
germ. în favonrl seu şi făgăduise Turcilor sume 
fabuloase pentru dobândirea ti'onului Moldovei; 
pentrni combaterea acestuia trimite Petru-Vodă 
Ia 1589 pe Brutti (v. ac.) încărcat cu bani la 
Constantmopole. înlăturarea lui a şi succes. (Cf. 
A. D. Xenopol, Ist. Rom. III, 141—142.)

Despoto Dagh şi D. Pianina, v. Rodope.
Despot-Vodă, lacoh Eraclide, după numele 

originar Basilic, Domn al Moldovei 1561—63; 
n. pe la 1510 pe insula Creta sau Samos, unde 
tatăl seu era marinar; întră de timpuriu în 
slujba unui nobil grec, lacob Eraclide, care purta 
titlul de despot de Samos şi Păros; acesta îi 
dete oarecare educaţie (prin dascălul loan Las- 
caris, dela care înveţă Basilic filosofia şi lite
ratura) şi mai pe urmă pe patul de nioaito îl 
adoptă şi institui de moştenitor al seu. Basilic 
punend mâna pe hârtiile tatălui seu adoptiv, se 
dete drept fiu legiuit al lui, luă numele aceluia 
şi îşi câştigă după documentele fostului seu 
stăpân şi drepturile, pe cari acela le avea dela 
Carol V, în a cărui oştire lacob Eraclide co-
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ruanda un corp de mercenari greci, adecă de a 
purta titlul de principe, de a crea doctori, de a 
încununa poeţi şi în sfîrşit de a se sluji cu 
protonotari. După moartea tatălui seu adoptiv, 
ajuns în fruntea mercenarilor greci, luă parte 
la luptele lui Carol V contra lui Henric II, 
regele Franciei, iar după înfrângerea lui Carol 
la cetăţuia Kenty, trecu din Bnixela în Ger
mania la Wittenberg, unde avea legături de 
prietenie cu Melanchton şi cu alţi corifei ai re- 
formaţiunii, fiind însuşi aderent al doctrinelor 
protestante. 1556 trecu în Danemarca, apoi dea- 
rândul în Svedia, Prusia, Polonia şi mai pe 
urmă se sciu vîri în curtea domnului Moldovei 
Alexandru Lăpuşneanu, cu a cărui soţie (Ru- 
xanda) pretindea a fi în legături de radenie, 
şi avend cu mult înainte ochii aţintiţi spre sca
unul Moldovei, începu a lucra pentru surparea 
lui Lăpuşneanu, îinprietinindu-se şi cu Moţoc, 
neadormitul conspirator. Uneltirile lui Basilic 
ies însă în curând la iveală şi el e silit să fugă 
în Trans. la Braşov; urmărit şi aici de Lăpuş
neanu, se retrage la un nobil maghiar, Albert 
Laski, pe care îl ademenesce a-i sta în ajutor 
spre a dobândi domnia Moldovei; Laski îşi pune 
moşiile amanet pentra 10,000 galbeni, cu cari 
împrumută pe aventurier şi îi recomandă ca 
oameni de spadă, cari ar pute să-l ajute în în
treprinderea să, pe un Maghiar, Anton Szekelyi, 
şi pe un Francez din Burgundia, Roussel. Cu 
ajutorul acestora Întreprinde Basilic scoaterea 
lui Lăpuşneanu din scaun, prima lui încercare 
însă este zădărnicită de Poloni, cătră cari Lă
puşneanu era în raportul de vasal credincios; 
el face deci o nouă încercare, după ce câştigă 
şi ajutorul împăratului Ferdinand, şi isbutesce 
a bate pe Lăpuşneanu la Verbia (10 Nov. 1561) 
şi a se urca în scaunul Moldovei. Ajuns până 
aici, D. îşi sciu asigura graţia Sultanului prin 
urcarea tributului la 50,000 scuzi, cum şi pro
tecţia ambasadorului Franciei; i-se îngreună insă 
posiţia în curând, contribuind la aceasta dara- 
verile lui cu Laski şi nemulţămirea ţerei cu 
domnia lui. învrăjbit cu Laski, acesta împreună 
cu loan Sigismund, domnul Ardealului, pe care 
ancă îl supărase D. prin pretensiunea de a i-se 
restitui vechile cetăţi ale Moldovei: Ciceul şi 
Cetatea de Baltă, îl acusă pe D. la Sultanul, 
că ar urma vechia lui îikţelegere cu Ferdinand; 
în urma acestor uneltiri, Laski, tratat de D. 
ca trădător, se hotăresce a scoate pe D. din 
scaunul, în care pretindea că dînsul îl pusese, 
înţelegeudu-se pentru aceasta cu capul Cazacilor, 
Wisnovieki. De altă parte ţeara gemea de ne- 
niulţămire; propaganda protestantă, protegiată 
de D., în serviciul căreia pusese şi şcoala în
fiinţată de el la Cotnari (v. ac.), batjocorirea aşe
zămintelor bisericii ortodoxe, încercările lui de 
altfel foarte lăudabile de a reforma moravurile 
decăzute ale ţerei, înstrăinarea boierilor prin 
consilierii străini, cu cari se încungiură, şi în- 
greunarea poponilui cu noue imposite îi grăbiră 
căderea. In frantea nemulţămiţilor se pune hat
manul Ştefan Tomşa; D. ameninţat de toate părţile 
se închide în Suceava, care după asediu de 3 luni 
e silită să-şi deschidă poi^ile lui Tomşa, iar D. piere 
lovit de buzduganul acestuia la 5 Nov. 1563. Istoiia 
lui D.-Vodă a fost dramatisată de V. Alexandri. 
Cf. A. D. Xenopol, Ist. Rom. III. [nt.]

Despreaux, v. Boileau-D.
Despretz, (pron. depre), Cesar Masuete, fisi- 

cian franc., n. 10 Maiu 1792 în Lessines (Belgia), 
11863; a fost prof. de fisicăîn colegul Henri IV, 
apoi la politechnicul din Paris şi in fine la Sor- 
bona; membru al Academiei de sciinţe. A scris: 
»Recherches experimentales sur Ies causes de la 
chaleur animale*. Paris, 1824;»Elementsde chimic 
theoretique et pratique*, tom. I—II. Paris, 1828 
până 1830, ş. c. 1.

Desquamaţiune, (tăriţa pielei) dela scvamă, este 
detaşarea epideimului în plăci, în stare normală 
şi mai accentuat în boalele pityriasis, mătreaţă, 
pelagră (jupuială, roşaţă), apoi după pojar (pârpor, 
cori), scarlatină, vaiiolă (vărsat), sebofeă (coji 
pe cap la copii). V. ac. Ca tratament: alifii des- 
infectante şi emoliente.

Desrobire, scoaterea din robie, în Istoria ro
mână D. ţiganilor. Ancă din 1832 se creează în 
Muntenia un fond pentru cumperarea ţiganilor 
robi la particulari ca ţigani ai statului. In 1843 
se desrobesc ţiganii statului, în 11 Febr. 1847 
se desrobesc ţiganii mitropoliei, episcopiilor şi 
mănăstirilor, în 8 Febr. 1856 Ştirbei desrobesce 
pe toţi ţiganii particulari cu despăgubire dela 
stat (10 galbeni de cap). Piîmul boier care a des- 
robit pe ţiganii sei a fost Ion Oâmpineanu (v. ac.).

Dessalines, loan lacob, împărat în Haiti sub 
numele lacob I, n. 1758, la început sclavul unui 
plantator pe insula Haiti, 1802 general franc., 
1803 sili pe Rochambeau să evacueze insula. 
Ian. 1804 guvernor general al republice! Haiti, 
8 Dec. 1804 încoronat împărat, 17 Oct. 1806 ucis.

Dessau, capitala ducatului Anhalt (Germania), 
lângă rîulMulda, 42,375 loc. (1895); castel; banca 
ducatului; rafinărie de zahăr, comerciu cu cereale. 
Institutul Amalia, în care a fost 1774—93 fiian- 
tropinul lui Basedow; gimnasiu clasic şi real, 
seminariu de învăţătoare.

Desseanu-Pqpoyici, loan, politic român, n. 
22 Febr. 1831 în Bichiş, de origine din familia 
nobiliară selăgiană Pap de Băsesci; 1861 ales 
deputat în dieta Ungariei, a fost unul dintre ante- 
luptătorii Românilor din această ţeară. 1863 obţine 
(după studii private) diploma de advocat. A fost 
unul dintre cei mai zeloşi fundatori şi condu
cători ai »Asociaţ. naţ. aradane p. cultura popor. 
rom.« D. a fost primul care în afacerile sale advo- 
caţiale s’a folosit faţă cu oficiile publ. de limba 
rom. şi a eluptat respectarea ei ca 1. oficială în 
cott. Arad; tot el a organisat şi condus aici par
tidul naţional român. A fost reales deputat şi 
la 1868 şi 1874 în cerc. Radna, f 28 Apr. 1892.

Dessert, (franc.) desert, ultimul rând de bu
cate la un prânz, (brânzeturi, poame, etc.) Vin 
de D., vin tare şi dulce.

Dessewffi, conte şi nobil de Csernek fi Tarko; 
veche familie magh. de conţi. 1) D., Aristid, 
general de honvezi la 1848/9. A luat parte la 
luptele din Ungaria sudică. Cu ocasiunea cata
strofei dela Yilâgos a fost prins şi împuşcat. 
2) D., Aurel, n. 1808, f 9 Febr. 1842. 1832 
secretar la locotenenţa reg. în Buda. Iu dietele 
din 1832—36 şi 1840 se distinge prin elocenţă 
şi cunoscinţe vaste ca conducător al partidului 
conservativ moderat. 3) D., Emil, n. 24 Febr. 
1814, t Ian- !866. 1844 redigează (Jiarul 
»Budapesti Hirad6«; 1555 fu ales preşedinte al 
Academiei magh. de sciinţe. La stăruinţele sale
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publicul magh. a jertfit sume însemnate, aşa că 
averea Academiei s’a ridicat la doue milioane 
florini, şi a putut zidi palat propriu în 1866. In 
politică aderent al principiilor lui Ştefan Sze- 
chenyi, 4) D., Alesandru, episcop de Csanâd 
(Timişoara), n. 3 Iun. 1834. 1866 profesor la Aca
demia de drepturi în Agria; 1884 canonic în 
Caşovia; 1890 episcop de Csanâd. A scris diser- 
taţiuni politice şi cclesiastice.

Dessietine, mesură rus. = 1-0925 ha.
Dessin, (franc.) desemn, mustră.
Desţelinire, spargerea sau ruperea ţelinei, ca 

im păment, care a servit mai mult timp ca pa
jişte — păşune ori fenaţ, — să poată fi întrebuinţat 
ca loc de arătură.

Deşteptare, 1) acţiunea prin care cineva trece 
sau e făcut să treacă din starea de somn, în 
stare de veghere; 2) totalitatea activităţii sufle- 
tesci, prin care un om sau un popor caută să 
treacă dela o stare veche, cu care nu se mul- 
ţămesce, la o stare nouă, în care i-se pare că-şi 
dă mai bine sama de realitatea lucrurilor; 3) ori 
ce activitate care măresce starea de consciinţă 
a omului. D. se numesce şi un signal militar. 
(V. Diana.) [D.]

Desterro, capitala fortificată a statului 8. Ca- 
tharina pe insula cu acelaşi nume; 14,000 loc., port.

Destilaţiune, procedură technică, prin care în 
aparate corespuncjetoare se transformă corpuri 
volatile în vapori, iar aceştia la alt loc iarăşi se 
condensează. Astfel apa de fântână conţine o 
mulţime de ingredienţe, din causa căror nu se 
poate folosi pentru anumite scopuri; deci apa 
se supune D.-ii. Se deosebesce D. simplă şi D. 
fracţionată; prima se întrebuinţează la desfa
cerea corpurilor volatile de altele, ce nu se prefac 
în vapori, iar a doua servă pentru a despărţi 
doue substanţe volatile, cari fierb la diferite tem
peraturi. In principiu toate aparatele de D. se 
compun din un vas (retortă), în care se încăl- 
(Jesce substanţa, şi altul, în cai'e se conduc va
porii ; substan^ destilată (vaporii) trece din primul 
vas în al doilea, direct sau prin un refrigerent. 
D. repeţită a unei substanţe se numesce recii- 
ficaţiune, care se folosesce în deosebi la fabrica- 
ţiunea alcoolului (v. ac. şi ai-t. Pistorius apai’atul).

Destin, soai-tă, ui-sită. 1) Nepetrunsa putere, 
care în mod dependent (la moderni) sau indepen
dent (la antici) de diimnecjeirea supremă, pune la 
cale cu fatalitate conexiunea faptelor din lume, cu 
deosebire a faptelor omenesci. Viitorul e în mânile 
D.-lui; el l-a hotărît şi noi trebue să ne su
punem, fără speranţă de schimbare. Personifi
carea populară cu D. este ursita astrologică, 
steaua. 2) Conexiunea faptelor ce formează viaţa 
unui om, care conexiune s’a îndeplinit şi se în- 
deplinesce cu sau fără voinţa lui: opera acelei 
nepetrunse puteri. In acest înţeles e mai propriu 
sinonimul: soartă. 3) Viaţa nenorocită; mai 
propriu sinonimul; fatalitate.

D. a jucat un foarte mare rol la cei vechi, 
(cu deosebire la Greci: moira, şi la Romani; 
fatum). El era mai presus de <jei, nimic decât 
el mai sus, nimic care să-l clintească, nimic 
care să i-se împotrivească. Nimic din ceea ce 
are să se întâmple nu se va întâmpla decât cum 
se întâmplă. E un fel de divinitate născută din 
ineluctabila putere a realităţii lumii, care ca 
gândire nu putea lua altă formă decât aceasta.

Filosofii antichităţii înţelegeau în genere prin 
D. însăşi Dumnezeirea (fiinţa), ceea ce ne în- 
dreptăţesce şi mai mult să credem, că D. e p e r - 
sonificarea realităţii materiale. Cum 
însă faptele omului sunt conduse de cugetarea 
omului, care vede posibilitatea de a face şi de 
a nu face un fapt, idea D. n’a întârcjiat de a-şi 
atenua înţelesul absolut primitiv, şi de a începe 
să fie privit nu ca o putere oarbă, ci ca o putere 
inteligentă, care ar cârmuî lucrurile. In acest 
cas D., confundat cu divinitatea, devine accesibil 
intervenirilor omului (prin rugăciuni, sacrificii, 
exorcisări) şi-şi pierde inflexibilitatea primitivă. In 
acest înţeles bunăoară îl concepe Cicero, în frag- 
mentala sa operă D e fato. [Dragomirescu.]

Destinaţiune, determinaţiune (v.ac.); locul unde 
se duce cineva, unde se trimite ceva. Destinatar, 
persoana cărei s’a adresat, s’a trimis ceva.

Destituire, depunere (v. ac.).
Destouches, Filip Nericault, autor dramatic 

francez (1680—1754), a imitat fără succes teatrul 
englez.

Deşugubina, în vechiul drept român crimă ce 
se pedepsea cu moarte.

Desvoltare, prefacerile prin cari trece oul fe
cundat pentru a da nascere formei embrionare. 
Din studiul D.-ii animalelor se constată, că toate 
formele animale, inferioare sau superioare, pre
cum şi omul, nasc din o simplă celulă, numită 
ovul; acest ovul are mărimi deosebite, uneori 
e foai-te mic, microscopic, alteori se poate vede 
cu ochii liberi; şi la alte animale e foarte mare, 
de pildă la reptile, paseri, etc. Oul odată ce a 
fost fecundat, începe să se desvoalte, adecă să 
se înmulţească; dă naştere la o mulţime de 
celule din ce în ce mai mici (ceea ce se nu
mesce segmentare), cari apoi se aşază deosebit 
şi-şi schimbă forma şi structura, pentru a forma 
corpul embrionului. Acest procedeu de înmul
ţire sau de segmentai-e e asemenea înmulţirii 
(prin divisiune) a ori cărei alte celule. D. oului 
animalelor e deosebită. Această deosebire însă 
a fost îndestulător explicată de constituţia oului, 
în deosebi de cantitatea de substanţă nutritivă, 
care a fost depusă în ou de organismul matern. 
La rândul ei şi această constituţie s’a explicat 
de condiţiunile de traiu, ce au influenţat specia 
animală, şi de superioritatea organisaţiei gene
rale a speciei considerate. Astfel astă(ji se poate 
considera ca stabilit cu siguranţă, că există o 
strinsă legătură şi îni-udire intre deosebitele pro- 
cedeuri de D. ale tipurilor animale. Foarte multe 
fenomene din D. oului şi embrionului omenesc 
remân neînţelese dacă sunt judecate isolat şi nu 
sunt raportate fenomenelor observate în erabrio- 
logia mamiferelor, etc. [D. Voinov.j

Detaliu, (franc Detail), în comerciu: veucJarea 
mărfurilor în mici cantităţi. Prin extensiune: enu
merarea părţilor unui întreg. In literatură şi 
arte: părţi, bucăţi dintr’o operă.

Detaille, Edouard, pictor franc., n. 1848, elev 
al lui Meissonier; a lucrat scene din resboiul 
1870/1. Tabl. princ. L’armee franşaise, 1885.

Detaşament, o trupă care operează sau staţio
nează isolat, de o parte de unitatea din care face 
parte. D. poate fi şi mixt, adecă compus din 
trupe de arme diferite.

Detaşare, trimiterea unei trupe sau a unei 
părţi din o trupă în o altă parte, de unde stă-
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tuse până atunci, sau unde era destinată a sta. 
A detaşa un oficier, este a-1 trimite Ia un alt 
serviciu dela serviciul care-i este hotărît şi de 
unde îşi primesce solda sa.

Detectiv, agent al poliţiei secrete.
Detente, (franc., pron. detan), slăbirea unei 

încordări; termen diplomatic care indică o apro- 
piare sau înţelegere mai bună între doue puteri, 
cari au stat în relaţiuni încordate.

Detenţiune, ţinerea în posesiune (v. ac.); în 
înţeles mai larg: detragerea libertăţii. In Codul 
penal rom. se dă numele D. unei pedepse pentru 
crime (^dela 3—10 ani). Cei judecaţi la D. se 
încbid in penitenciarele instituite în mănăstiri, 
nu sunt supuşi la nici un fel de muncă silnică, 
DU poartă costum de închisoare şi prin pro
priile lor mijloace îşi pot procura oarecari în
dulciri în locuinţă şi nutrement. Terminologia 
jur. din Trans. nu cunoasce D. (v. Pedepse.)

Deteriorare, (lat.) stricare, slăbire, corupere.
Determinant. Să considerăm cele ns cantităţi,

alJ bl, c„ ... li
ba. Cj, . . .

a3î bs, C8, • • •

an. bn, Cn, . . . In
b,. c3. In alşi să considerăm produsul aj 

diagonalei care merge dela stânga spre dreapta 
descingând. Să permutăm între ei în toate mo
durile posibile indicii 1, 2, 3,... n, menţinând 
literile fixe şi considerând produsul cu + sau 
cu —, după cum numerul inversiunilor între 
indici este par sau impar. Suma algebrică a pro
duselor astfel obţinute se numesce Determinantul 
celor n® cantităţi din acest tablou. D. se (jice de 
ordinul n. Fiecare din cele n* cantităţi, ce compun 
tabloul, se numesce un element. In fiecare din 
produsele ce formăm pentru a obţine D. întră 
câte un element din fiecare rând şi din fiecare 
coloană a tabloului, căci avem în fiecare lite
rile a, b, c,... l, cari represint câte o coloană 
deosebită, şi într’o ordine oarecare indicii 1, 2, 
3,... n, cari represint câte un element deo
sebit. Numerul produselor prin care obţinem de
terminantul este egal cu numerul permutărilor 
de n obiecte. m

Determinaţiune, 1) nota sau caracterul care 
deosebesce un lucru de altele; 2) acţiunea de a 
precisa această notă sau caracter; 3) puterea 
consciontă care ne botăresce la rm moment dat 
să facem o faptă şi nu alta; 4) actul voinţei ce 
resultă din această putere (sinonim b. o t ă r î r e); 
5) înclinare inconscientă cătră o altă stare. In 
luaţem. se numesce D. acţiunea prin care bo- 
tărîm necunoscutele unei probleme, — în gra
matică acţiunea de a precisa sensul printr’o parte 
de cuvânt determinativă.

Determinism, teoria filosofică care afirmă, că 
toate faptele omenesci, ca şi celelalte fenomene 
din natură, nu se pot produce decât în vîrtutea 
unor cause antecedente, cari trebue să existe, 
cbiar atunci când nu le putem dovedi; omul nu 
e liber să facă ce vrea. D. e de două feluri: filo
sofi sau sciinţific, întemeiat pe idea, că nimic nu 
se întâmplă fără cause botărîte şi determinabile, 
ŞiD. teologie numit şi predeterminism, prin care
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se susţine, că toate faptele omului sunt deter
minate, dar nu din pricina căuşelor antecedente 
cari s’ar pute descoperi, ci din pricina primor
dială că Dcjeu a hotărît din începutul începu
tului toată existenţa viitoare a lumii. (Aci ar 
pute întră şi aşa numita armonie prestabilită 
a lui Leibnitz.) [Dragomirescu.l

Detestabil, rău, demn de ură; abominabil, 
execrabil.

Detmold, capitala ducatului Ldppe (Germania), 
spre vest dela pădurea teutoburgică, cu 11,232 loc. 
(1895); 2 casteluri; gimnasiu, seminar de în
văţătoare, şcoală de surdomuţi; 783 aci a învins 
Carol cel Mare pe Saxoni; pe câmpia învecinată, 
'Winnfeld, s’a întâmplat 9 d. Chr. nimicirea oş- 
tirei lui Varus; pe dealul Grotenburg se află 
monumentul lui Hermann.

Detmold, loan Hermann, ministru imp. german, 
n. 24 Iulie 1807 în Hannovera; 1830 advocat, 
1848 membru al adunării naţionale, 1849 formă 
un ministeriu de scurtă durată, f 17 Mart. 1856. 
Ser.; «Anleitung zur Kunstkennerschaft«, (2 ed. 
1845); »Eandzeicbnungen«, (1843); »Thaten und 
Meinungen des Herm Piepmeier*, (1849).

Detroit, oraş în Micbigan (America nord.), lângă 
rîul D., care împreună lacul St. Clair şi Brie; 
205,876 loc. (1890). Sediu episcopesc. Port frumos, 
impoi-tant comerciu cu Canada; mori de grâu, 
fabrică de maşini, turnătorii; D. a fost fundat 
la 1610 de Francezi.

Detta, (Gedu), comună mare în Banat, cott. 
Timiş, cu 3552 loc. Germ. şi Magb.; are judecătorie 
cercuală, oficiu de dare, agentura băncii austro- 
ungare, cassă de păstrare şi mai multe reuniuni. 
Staţiune a căii ferate, oficiu telegrafo-postal.

Dettine, maior, comandantul cătanelornemţesci, 
pe vremea resboiului turco-german din 1716, 
cari iau fără veste Bucurescii, în înţelelegere cu 
boierii protivnici domnitorului Nec. Mavrocordat. 
D. prinde chiar pe acesta şi-l trimite la Braşov, 
(Dec. 1716).

Dettingen, sat în Bavaria, lângă Maina, 800 loc. 
In resb. austr. de succesiune Imperialii cu En
glezii bat aici pe Francezi 27 Iunie 1743.

Detumescenţa, dispariţiunea unei umflături.
Detunare, explosiune instantanee şi sgomotul 

produs de o asemene explosiune. .
Detunata, stânci de basalt ce se înalţă în 

Munţii Apuseni ai Transilvaniei, în teritorul 
Bucium anilor. Sunt două stânci cu acest nume: 
D. flocoasă e aşezată spre sud, are formă conică 
şi e acopei'ită cu brădet, de unde i-s’a şi dat 
numele; numai în partea de cătră nord-vest are 
un părete pleşuv, alcătuit din stîlpi de basalt. 
înălţimea este 1168 m. D. goală se află în apro- 

i piere, spre noixi. Ea este o puternică stâncă, 
care se înalţă pe coama unui deal şi are coaste 
preţipişe. Laturea preţipişe şi de tot goală este 
cea întoarsă spre vest, dela care îşi are numirea. 
Acest părete e admirabil şi constituie o raritate. 
El are în lungime la 2000 m., se înalţă până 
la 100 m. şi e alcătuit din stîlpi cu câte 4, 6, 
sau 8 laturi, aşezaţi unul lângă altul şi înspre 
vîrf puţin încovoiaţi în afară. Stîlpii sunt de 
coloare surie întunecată. La poalele păretelui se 
află o mare grămadă de frânturi de stîlpi. D. 
goală este cea mai frumoasă stâncă de basalt a 
Transilvaniei; are o înălţime de 1182 m. De pe 
culmea ei, unde se află construit un chioşc din

10
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bârne, se deschide o privelişte frumoasă asupra 
împrejurimii. La poalele ei, spre sud-vest se află 
un mic ghieţar ascuns în brădet. Detunata 
este cercetată, cu deosebire vara, de mulţi, atât 
din teară, cât şi din străinătate. (Cf. Siebenbiirgen 
de E. A. Bielz; Siebenbiirgen de K. Bergner; 
Geologie Sieb.’s de Hauerşi Stacke. Viena, 1863; 
Zarandul şi Munţii Apuseni ai Transilvaniei de 

•Silv. Moldovan. Sibiiu, 1898, etc.) [Silv. Mold.] 
Detunator, substanţă explosivă folosită pentru 

a produce aprinderea altor materii explosive.
peu, divinitate păgână, în oposiţie cu fiinţa 

supremă şi absolut perfectă, care se numesce 
Dumnezeu. [i—m.]

Deukalion, în mitologia grecă. După mitul po
topului, sau al lui D., toate fiinţele au fost ni
micite afară de D. şi soţia sa Pyrrha. Ei au 
scăpat într’o ladă şi au ajuns pe vîrful muntelui 
Parnas. Tradiţiunea spune, că Zeus şi oracolul 
li-au poruncit, ca oasele mamei (pietrile pămen- 
tului) lor să le arunce înderetul lor. Ei au făcut 
aşa, şi din pietrile aruncate de D. au ieşit bărbaţi, 
iar din cele aruncate de Pyrrha, au ieşit femei, 
un neam do oameni tari. Tradiţiunea mai spune, 
că D. e tata lui Hellen (strămoşul Elinilor) iar 
din fiii şi nepoţii acestuia sunt: Aeolii, Dorii, 
Achaii şi Ionii (populaţiunile cele mai vechi eline). 
D. are rolul lui Noe. (v. şi Hu.) [Atm.] 

Deus ex machina, ((jeu din maşină), se 4ice 
păşirea la mijloc pe neaşteptate a unei persoane, 
care resolvă favorabil cutare afacere încurcată; 
(jicerea e luată din tragedia antică, unde adeseori 
decidea un (}eu, care apărea cu ajutorul unei 
maşine. [i—m.]

Deutereuon, numele preotului al doilea după 
archipresbiter din biserica patriarchală din Con- 
stantinopole, şi locţiitorul archipresbiteralui. In 
biserica mitropolitană din Bucovina se numesce D. 
preotul al doilea din biserica catedrală din Cemăuţ, 
cu însărcinarea de a predica românesce.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Deuterocanonlce, se numesc acele cărţi ale 

sf. Scripturi, pe cari Ovreii începând de prin 
seci. I a. Chr. le-au eliminat din Biblia lor, din 
causă că nu aveau vechime înaltă, ori n’au fost 
scrise pe pământul Palestinei. D. sunt cărţile ur
mătoare: Barach, Tobia, ludith, înţelepciunea lui 
Solomon, înţelepciunea lui Isus Sirach, cele douo 
cărţi ale Macabeilor, şi unele părţi din c. Danul 
şi Ester. In Noul Test. cărţi D. se numesc acelea, 
despre a căror autoritate canonică s’au ivit în
doieli în secolii primi ai creştinismului; ele sunt: 
epistola Sf. Paul cătră Ovrei, a Sf. lacob, a II a 
Sf. Petru, a II şi a III a Sf. loan, a Sf. Iuda şi 
ApocalipsaSf. loan. Cărţile D. anca sunt scrise din 
inspiraţiunea divină şi au aceeaşi valoare cu cele 
protocanonice (v. ac.. Biblia şi canon), [i—m.] 

Deuteronomion, (grec., »adoua lege«), în tra
ducerea grecească numirea cărţii a 5-a a lui 
Moise. V. Pentateuch.

Deuteropatic, morh D.f care nu se ivesce in
dependent, ci numai în asociare cu alţi morbi.

Deutsche Ostafrikanische Geselischaft, socie
tate înfiinţată în Berlin, 1884, care âncă în acelaşi 
an a cumperat dela regii africani pământuri în
tinse spre apus dela Bagamoio, cari au fost puse 
sub scutul imperiului germ. piin rescript împ. 
din 1895. Locurile deluroase dar mănoase sunt 
adăpate piin multe rîuri curgând spre Oceanul

Indic. Flora şi fauna sunt de o bogăţie tropicală; 
s’au întemeiat deja multe plantaţiuni lucrate prin 
indigeni; locurile mai jos situate sunt nesănă
toase astfel, că pentru Europeni lucrul câmpului 
devine impracticabil. Din contră locurile câştigate 
mai târziu pe platourile şi la poalele muntelui 
Kilima-Ndşaro (câtevamii de metri deasupra mării) 
au aceeaşi climă ca Europa sudică, şi acum (1898) 
se pregătesc colonisări dfin Germania, deşi Masaii 
vecini sunt foarte resboinici. Sultanul Zan zi ba
rului la început s’a împotrivit societăţii, sosind 
însă năile de resboiu germ., el se plecă şi cedă 
chiar portul frumos Dar Essalam. (Casa păcii.)

[W. R.1
deutschmeister, măestrul german al ordinului 

teutonic, titlul supremului administrator al sta
ţiunilor ordinului teutonic, situate în Germania. 
După secularisarea statului prusian, creat de or
dinul teutonic, măestrul german fu însărcinat 
la 1530 de împăratul german cu administrarea 
supremă a întregului ordin şi poartă de atunci 
titlul de D. (măestru suprem german). Sediul 
lui dela pacea de Pojon încoace este în Viena. 
Dignitatea se conferă de împăratul Austriei unui 
membru al casei sale. In present, archiducole 
Eugen ocupă dignitatea aceasta. D. este exempt 
de ingerenţa diregătoriilor publice şi supus numai 
împăratului în calitatea lui de protector al or
dinului teutonic. Faţă de cavalerii teutonici D. 
ocupă posiţiunea de stăpân faţă de vasali. Exer
citând jurisdicţiunea sa, el cere sfatul marilor 
capitulări. (V. ordinul teutonic.)

Deutzia Thbg., (botan.) gen de plante lignoa.se 
păroase sau scabre din fam. Saxifragaceelor, 
trib. Hydrangeae, cil 10 stamine, filamentele lor 
adese dilatate şi 3 fide, ovar infer şi fructul 
o capsulă. Cuprinde vr’o 7 specii cu flori albe 
dispuse în corimbi, ce sunt originai’e din Himalaia, 
China boreală şi laponia, dintre cari mai ales n. crenata Sieb. şi D. gracilis Sieb. se cultivă 
la noi ca plante decorative rustice. [A. Pr.]

Dev, Dewiy în mitol. pers. fiinţe rele ale in- 
tunerecului. Ahriman văzând că Ormuzd a creat 
fiinţe pentru imperiul luminei, a creat şi el D. 
şi fiecărei fiinţe de lumină i-a pus câte un D. 
ca contrar. D. au fost spirite nevăzute, ca 
Ferverii lui Ormuzd, dar rele ca Ahriman. Intre 
D. şepte au fost jarchidevi şi aceştia aveau să 
se lupte cu cei şepte Amschaspan(ji ai lui Or
muzd. Cel mai periculos archidew a fost Aiumai.

[Atm.]
Deva, orăşel în Trs., situat în valea Mureşului, 

este centird cott. Hunedoara; are 4657 loc. 
(Rom. 1996, M^h. 2187, Germ. 415). Aici se 
află oficiile administrative ale comitatului, tri
bunal reg. şi mai multe instituţii culturale ma
ghiare: o şcoală reală sup. cu internat, prepa
randie de stat, şi şcoală sup. de fete. Aici îşi are 
reşedinţa: «Societatea de ist. şi archeologie din 
cott.' Hunedoara», care susţine un museu de 
antichităţi. Intre aceste sunt renumite pentru ra
ritatea lor reliefurile privitoare la cultul (jeităţii 
persane Mithra (Sol invictus). Românii au în 
D. o şcoală poporală; aici se află şi reşedinţa 
protopopiatului rom. gr.-or. al Devei (cu 28 co
mune şi 18,259 sufl.) Intre zidiri e de însemnat 
biserica reformată, de pe timpul Huniadoştilor, 
castelul principelui Bethlen (magna ciuia) în stil 
renaissance; dintre cele mai noue: casa corni-
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tatului, în stil renaissance german, reduta, edi
ficiile şcoalelor, etc. Lângă oraş, spre vest, se 
ridică dealul Devei, alcătuit din trachit. Pe 
coastele lui se află un parc, iar pe culme nisce 
vechi ruine de cetate. Când s’a zidit aici cetate, 
nu se scie •, originea ei se pierde în trecutul le
gendar. In tradiţie se susţine, că mai ântâiu a 
ridicat aici Decebal o fortăr eaţă, iar după căderea 
Daciei ar fi. fost cetate romană. Mai departe se 
spune, că pe timpul voivozilor transilvani mai 
mulţi dintre ei şi-ar fi avut aici locuinţa. Pe 
timpul Huniadeştilor este înşirată între cetăţile 
Transilvaniei. Ea era cea mai însemnată cheie 
a văii Mureşului. In istoria Transilvaniei a avut 
rol însemnat. La începutul seclului nostm a fost 
lăsată în părăsire, dar la 1830 din ponmca îm
păratului Perdinand V s’a reparat de nou. La 
1849 a fost aruncată în aer şi de atunci zace în 
ruine. (Cf. Erdely regisegei do Kovâiy. Pesta, 
1852; Eovid kalauz a hunyadmegyei tortenelmi 
es regeszeti tarsulat Muzeumânak, etc. de Teglâs, 
1890; Ţeara noastră de Silv. Moldo van. Sihiiu, 
1894.) [Silv. Mold.]

Devai Biro, Mateiu, cel mai mare apostol al 
reformaţiunii în Ungaria, n. pe la 1500 în Ar
deal, f 1547 în Debreţin. A studiat la univer
sitatea din Cracovia, şi se făcu preot rom.-cat. 
La 1529 la studii în Wittemberga, devine intimul 
lui Luther. La 1531 se rentoarce în patrie şi 
propagă luteranismul cu atâta zel, încât contim
poranii l-au numit «Luther maghiar». La 1541 
pribegesce prin Germania şi Elveţia, unde pri- 
mesce principiile lui Calvin, pe cari le propagă 
apoi ca preot şi decan reformat în Debreţin. A 
scris un catechism şi mai multe opere teol. şi 
apologetice. (De praecipuis articulis christianae 
doctrinae. Budae, 1531; Disputatio de stătu, in 
quo sunt beatorum animae post hanc vitam, etc. 
Budae 1531; Apologia quarumdam propositio- 
num, etc.)

Devalvaţiune, reducerea valorii nominale a 
unei monete.

Devanagari, numirea scrierii ind., cu cai’e se 
scrie Sanscrita.

Devastare, pustiire.
Devastarea pădurilor, în vechime s’a făcut 

aproape exclusiv cu scopul de a câştiga păment 
fertil şi bine situat pentru agronomie, susţinen- 
du-se pădurile numai îţ acele regiuni, unde a 
fost necondiţionat de lipsă. In ţerile culte D. p. 
în regiuni muntoase este oprită prin lege, fiind-că 
dă nascere lavinelor şi torenţilor, răpesce scutul 
firesc al comunelor situate pe poalele dealurilor, 
regulează distribuţia uniformă a precipitatelor 
atmosferice (ploaie, zăpadă) şi împiedecă totodată 
ca subsolul să fie golit de pământul fertil. Numai 
unde D. p. (s. e. în împrejurimea preriilor, Me- 
diterana) s’a extins pe teritorii vaste, climatul 
a devenit mai excesiv.

Develle, Jules Paul, om de stat franc., n. 1845; 
1875 şi 1890 ministru de agricultură, 1893 de 
externe.

_ Deventer, oraş în provincia olandeză Overyssel, 
lângă Yssel, cu 23,067 loc. (1891); episcopie 
veche catolică; industrie de covoai'e. Mai nainte 
oraş^ liber imperial ap afinând Hanzei germane.

Deveny, germ. Theben, comună mrală în Un- 
gaiia, cott. Pojon, cu 1867 loc. Germani şi Slovaci; 
de remarcat: o baie de granit şi industria de

oale. Dealul de lângă D. formează împreună cu 
munţii Laitei pasul cunoscut sub numele Porta 
hun gări ca.

Deveria, Eugene, pictor franc., n. 1805,11865; 
elev al lui Girodet, representant al şcoalei ro
mantice. Tablou piinc.: Nascerea lui Enric IV 
(1827). Biogr. de Alone.

Deves, Pierre Paul, om de stat franc., n. 1837; 
1879 preş. stângei republ.; 1881—83 ministru 
de agric. şi de justiţie.

Deviaţiune, abaterea unui corp dela calea sau 
direcţiunea sa naturală. (V. Declinaţiune.)

Devis s. Devisa, preliminar de spese pentru 
o construcţiune.

Devisa, (franc.) sentenţă mică, formată de 
câteva cuvinte, adese chiar dintr’un singur cuvânt, 
spre a exprima o calitate atribuită lucrurilor sau 
persoanelor.

Devisa, în heraldică: o maximă sau sentenţă 
scurtă, proprie unei persoane sau familii, ce se 
pune de desuptul blazonului sau scutului, în forma 
unei panglice. S. e. a României este: »Nihil sine 
deo«. Mai toate familiile nobile au adăugat bla
zonului şi D., din cari multe sunt în latinesce. 
Se observă, că pe când blazonul nu se poate 
schimba nici modifica, D. poate fi înlocuită şi 
personală. [O. L.]

Devise, în limbagiu comercial sunt cambiile 
trase asupra pieţelor străine.

Devlet, în vechime: sublima Poartă, imperiul 
otoman.

Devoluţiune, flat.J în general: trecerea în pu
terea legii a unui drept sau a unei posesiuni la 
un al doilea. Jus devolutionis, dreptul autori
tăţilor bisericesc! superioare de a îndeplini bene
ficii vacante în cas dacă cel îndreptăţit în primul 
rând după un timp anumit nu s’a folosit de 
dreptul seu.

Reshoiul de Devoluţiune. In Flandra şi în 
ţerile Rinului era un drept vechiu, că la moartea 
unui părinte, celalalt părinte moştenia nujnai 
averea mişcătoare şi venitul moşiilor, cari se con
siderau numai ca proprietate a copiilor şi anume 
a copiilor din prima căsătorie, dacă părintele în 
viaţă s’ar fi căsătorit a doua oară. In virtutea 
acestui drept Ludovic XIV, regele Franciei, pre
tinde la moartea socrului seu Filip IV, regele 
Spaniei, Niederlanda spaniolă, deoarece soţia sa 
Maria Theresia era fata lui Filip LV din piima 
căsătorie. In 1667 ocupă Charleroi, Touraay, 
Douay, Oudenarde, Lille, însă în 1668 AngUa, 
Olanda şi Svedia îl opresc de a merge mai de
parte (tripla alianţă) şi se încheie pacea dela 
Aachen 1668.

Devon, v. Devonshire.
Devonic, sistemul, (geol.) cuprinde seria for

maţiunilor din scoarţa globului dela sistemul si- 
luric şi până la sist. carbonifer. Are trei divisiuni 
importante: inferioară, care este arenacee şi 
şistoasă; medie, care e compusă din calcaruri în 
cea mai mare parte; superioară, în care şisturile 
şi psamitele predomină. In perioda devonică se 
arată prima desvoltare a vertebratelor, repre- 
sentate prin pesci şi unele grupe de brachiopode 
ca: spiriferideele şi rinconelideele. In acelaşi timp 
vegetaţiunea terestră se instalează în mod defi
nitiv, deşi pe suprafeţe restrinse, cuprinZând însă 
o serie de specii precursoare imediate a genu
rilor carbonifemlui. In această periodă climatul

lO1^
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era uniform pe toată suprafaţa globului şi supra
feţele continentale, abia începute în perioda pre
cedentă, acum se întind din ce în ce. [A.J

Devonport, oraş cu port fortificat pe ţermurul 
sud-vestic al Engliterei, împreunat cu Plymouth.; 
54,736 loc. (1891); docuri, arsenal.

Devonshire, (Devon), comitat în partea sud- 
vestică a Engliterei, 6698 km*, cu 631,767 loc. 
(1891), în partea vestică mocirlos, încolo sol pro
ductiv, bogat în minerale (aramă, fier, argint). 
Capitala Exeter.

Devonshire, Spencer Compton Cavendish, 
duce de, n. 23 Iulie 1833, 1866—67 secretar de 
stat la depart. resboiului, 1868 director general 
al poştelor, apoi primul secretar pentru Irlanda, 
1875—80 conducătorul oposiţiei liberale, 1880—82 
secretar de stat pentru Indii, 1882—85 al dep. 
resboiului, 1886 conducătorul unioniştilor, 1891 
duce şi peer, 1895, în al treilea cabinet Salis- 
bury, preşedintele sfatului secret şi conducător 
în sfatul superior al apărării ţerii.

Devotament, (lat.) disposiţia, ce o are omul 
de a aduce oarecari jertfe în interesul altuia sau 
chiar de a se sacrifica pe sine pentru altul. Cel 
pătruns de această disposiţie se fiice devotat. 
Se usitează ca formă de subscriere faţă de per
soane superioare şi de autoritate. [Plet.]

Devotio, după mitol. romană un vot (făgăduinţă) 
cătră fieii infemi pentru moartea sau stricarea 
totală a inimicilor, crefiendu-se că prin sacrificii 
şi ceremonii anumite vor agita puterile lumii de 
jos în contra inimicilor. In unele caşuri D. a 
stat în legătură cu sacrificarea proprie a aceluia, 
care a făcut votul, anume când a fost teamă de 
o nenorocire mare pentru Eoma sau Italia şi 
când un beliduce sau un cetăţean a provocat 
mănia fieilor asupra sa. Curtius în Roma s’a 
devotat şi a sărit în apă; iar după lupta dela 
AlLia, senatori cămnţi s’au devotat ca sacrificiu 
de espiare. [Atm.]

Devrient, familie vestită de actori germani. 
1) D., Ludovic, n. 1784 în Berlin, dela 1815 
angajat la teatrul curţii de aici, unde a devenit 
favoritul publicului. D. a avut o natură demonică 
de artist; a excelat şi ca comic şi ca tragedian. 
Mimica şi declamaţiunea sa, în deosebi în piesele 
lui Shakespeare, erau răpitoare, -j- 1832. 2) D., 
Otto, actor şi dramaturg, n. 1838 în Berlin; a 
păşit pe scenele teatrelor din Karlsrube, Stutt- 
gart. Berlin şi Lipsea, 1877 intendant al tea
trului din Frankfurt, 1884 director în Oldenburg 
şi 1889—90 director al teatrului curţii din Berlin, 
f 1890. D. s’a distins atât ca actor, cât şi ca 
scriitor prin tragediile; »Doi regi«, «Tiberius Grac- 
cb.us« şi vodevilul »Kaiser Rotbart.« 3) JD., Filip 
Fduard, actor şi dramaturg, n. 1801 în Berlin; 
mai ântâiu cântăreţ, apoi recitator; 1853—69 diri- 
gent al teatrului din Karlsrube. t 1877. Apreţiată 
e scrierea sa »Geschichte der derrtscben Schau- 
spielkunst«, 5 voi. 4) D., Gustav Emil, n. 1803, 
dela 1831 angajat la teatrul curţii din Dresda. 
•ţ 1872. D. ă excelat în representarea caracte
relor nobile; a fost neîntrecut în rolurile drn 
Hamlet, Posa, Tasso.

Dewana şi Dziewanna, în mitol. slavă o fiină 
a vânatului. Slavii o identifică cuDiana la Romani.

Dewedaşiele, după mitol. indică sunt nisce fete 
în cultul lui Şiva. Europenii le numesc baiadere.

[Atm.]

Dewey, George, contraadmiralamerican, coman
dant al flotilei asiatice a Statelor-Unite, n. 1837 
în Anglia nouă. A studiat în Academia de marină 
din Annapolis; a luat parte activă la resboiul 
de secesiune. 1 Maiu 1898 învinse pe Spanioli, 
a căror flotă o nimici la Manila (Cavite). Este 
unul din cei mai buni oficieri de marină ai Sta
telor-Unite.

Dewsbury, (pron. djusberi), oraş în Yorkshire 
(Engl.), lângă Calder; 29,847 loc. (1891); indu
strie de bumbac.

Dextrina, (botan.) bydrat de carbon ce se gă- 
sesce in sucul celulelor vegetale, ori şi unde 
fermentul solubil amylasa (v. ac.), lucrând asupra 
amidonului, îl bydratează şi dedrrblează în defi
nitiv, în D. şi maltosa. Până să ajrmgă aci trece 
însă prin compuşii intermediari: amylodextrina 
(v ac.), erythrodextrina şi achroodextrina. De
dublarea aceasta a amidonului se face totderrna 
când el se prăjesce, sau se rucălfiesce cu apă până 
la 160°, ori cu potasă diluată sarr cu acifii mi
nerali diluaţi. D. e o substanţă vitroasă, inco
loră sau slab colorată în gălbuiu, insolubilă în 
alcool, solubilă în apă, dând o substanţă lipi
cioasă, vîscoasă, cunoserrtă de cismari sub nu
mele de ciriş. E digestibilă, necolorabilă crr iodul, 
şi rotesce la dreapta planul de polarisare al lu- 
minei cu -|- 150°. în plantă, după ce se formează, 
e bydratată mai departe de invertină şi trans
formată în glrrcosă, ce va fi întrebuinţată la 
crescerea corpului, etc. D. se folosesce ca su
rogat de gumă la fabricaţiunea de tapete, cleiu, 
bandage şi la aluaturi mai fine. [S. Şt. R.]

Dextrocardia, (med.) abatere congenitală îii 
situaţia inimei, care e aşezată în partea dreaptă 
a toracelui şi nu în cea stângă. De regulă e 
împreunată cu o situaţie inversă şi a altor or
gane. V. şi Situs inversus.

Dextrors, (botan.) organ (tulpină, pedicel) dotat 
cu circumnutaţiune (v. ac.) şi care se învertesce 
în jurul său sau în jurul unui suport dela stânga 
spre dreapta; s. e. tulpina de Fasole, Rochiţa rân- 
dunicei. Zorele; pedicelul capsulei unor muşchi; 
peristomul dela Barbula, etc.

Deym, Francisc, conte, diplomat austriac, 
u. 1838, 1871 trimis extraordinar şi ministra 
plenipotenţiar. 1879 şi 1885 este ales deputat în 
parlamentul din Viena din partea marilor pro
prietari, iar 1888 ambasador al Austro-Ungariei 
in Londra.

Dezna, corn. mică în Ung., cott. Arad. Iu anale 
apare la 1318. Are 204 case cu 1054 loc. (855 gr.-or. 
români), biserică şi şcoală regulată. Teritorul e 
de 5989 jug. cat.; muntos, produce puţine cereale. 
In D. se află şi mine de fier. [•[]

Dezza, Giuseppe, general ital., n. 1830 în Lom- 
bardia, inginer; a însoţit 1860 pe Garibaldi în 
Sicilia; 1866 colonel, astăfii comandant al corp. G 
în Bologna. 1889 senator.

Dhaka, v. Dacea.
Dhan, măsură (indobrit.) de metale nobile 

= 30,375 mgr.
Dharvar, oraş în presidenţia indobrit. Bombay, 

33,000 loc.
Dhawalagiri, (»Muntele alb*), pisc în munţii 

Himalaia, 8154 m.
Dholpur, stat sub protectorat englez în Radş- 

putana.
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Dhra’a, (Dirâa, Dra, Droă, Pik), mesiiră de 

lungime în statele moham. de lângă Marea Me- 
diterană; în Tunis pentru bumbac = 0,484 m., 
pentru matasă 0-637 m.; în Maroc 0-571 m.

Di —, "v. şi Dy —. pi, v. piuă.
Diabas, rocă eruptivă, veche, de coloare în

chisă, formată de un agregat grăuntos de augit 
şi plagioclas. Pe lângă aceste minerale se mai 
găsesce uneori: quarz, (D. qnarzifere), olivin (D. 
olivinice); accesorii sunt: magnetit,ilmenit, apatit. 
Chlorita e productul comun al descompunerii 
augitei; ea dă rocei coloarea verde închisă. D. 
formează filoane, pânze şi masive mai mici, în
soţite adeseori de tufuri. La noi filoane de D. 
au fost găsite în munţii Făgăraşului.

Diabetes zaharat, boală de nutriţiune, carac- 
terisată piin o secreţiune abundentă de urina 
(polyurie), care conţine zahăr (glycosă), de unde 
resultă o foame şi o sete mare (polyfagie şi poly- 
dipsie), precum şi o slăbire crescândă a orga
nismului. Cantitatea urinei, de normă 1'/b litru 
in 24 oare, poate să ajungă până la 10 litr. 
şi mai mult, iar acea a zahărului în urina nor
mală cel mult ca urme până la 250 gr. şi mai 
mult. Prin examenul chimic, calitativ şi can
titativ, se constată presenţa şi cantitatea za
hărului în urină. Există o formă uşoară şi una 
gravă de D. începutul boalei e pe nesimţite: 
setea mare şi urinarea frequentă sunt adese pri- 
inclo simptome. In decursul boalei pot apăre: 
uiâncărime a pielei, furuncule, anthrax, gan
grena, slăbire a vederii, cataracta, tuberculosa 
pulmonară (frequentă), impotenţa, sterilitatea, 
lipsa menstruaţiei. Digestiunea alimentelor, la 
început intactă, devine mai pe urmă penibilă, 
vărsături şi diarea apar, şi bolnavul începe a 
slăbi, se consumă. Decursul D.-ei e încet, însă 
continuu. D. nu e totdeuna o maladie mortală, 
deşi vindecările sunt rare, căci cu o higienă 
bună, bolnavul poate să-şi caute mulţi ani de 
ocupaţiunile sale, până ce o maladie intercu
rentă îi curmă filele. In tratamentul D. dieta 
ocupă primul loc: eliminare din alimentaţiune a 
pânei, a făinoasei şi a zahărului şi hrănirea numai 
cu carne, oue, bulion, pâne de gluten, unele le
gume, vin roşu vechiu şi alcool în cantităţi 
moderate. In urma acestui regim zahănil din 
urină dispare sau cantitatea lui se micşorează, 
şi atunci mici cantităţi de alimente făinoase sunt 
îngăduite. Tratamentul medicamentos constă în 
ape alcaline ca Vichy, Carlsbad, bicarbonat de 
sodiu, opiu, etc., tonice şi fieruginoase. Modul 
de a se foi’ma al D. e explicat de diferite teorii; 
cea mai probabilă este, că prin intermediul sis
temului nervos, ficatul fabrică o prea mare can
titate de zahăr, care neputend fi în întregime 
distrus în sânge (din causa excesului), apare în 
urină. La autopsie nu s’au găsit la diabetici lo- 
siimi caracteristice, ci diferite, cu deosebire a 
sistemului nervos, sau a ficatului, pancreasului, 
rărunchiului, etc.

p. insipid sau nezaharat, boală caracterisată 
prin secreţiunea unei mari cantităţi de urină, 
care însă nu conţine zahăr. [L11-]

Diablerets, Les, piscuri în Alpii Bemici; mari 
surpări 1714 şi 1749 spre valea dela Derborence.

Diabolos, la Greci, diabolus la Latini, diavol 
la Români, după mitol. creştină un spirit reu, drac.

[Atm.]

Diac, în vechime scriitor de cancelarie; a(ji 
cântăreţ la biserică; în părţile magh. ale Trs.-ei 
însemnează şi student (magh. deâk).

Diacaustica, suprafaţa formată prin reunirea 
muchilor de respăr ale suprafeţelor desfăşurabile, 
pe cari se găsesc toate liniile de refracţiune co- 
respuncţetoare la o suprafaţă de refracţiune. I-se 
mai (jice şi caustica prin refracţiune.

Diachena, (botan.) un fruct uscat format din 
alăturarea şî sudarea a doue achene (v. ac.), cum 
se observă la Mărar şi alte Umbelifere, la Gallium 
şi alte Rubiacee, etc.

Diachil sau emplastru simplu, Emplastrum 
Lithargyri, emplastru ce se prepară prin încăl
zire de oleu şi unsoare cu oxid de plumb şi apă.

Diacon, ministru, servitor; în bis. persoana 
care a primit ordul diaconatului, cel dintâiu (în 
bis. orientală), din jos în sus, dintre ordurile 
sacre mai mari. Cei dintâiu D., aleşi de cătră 
apostoli, aveau să se îngrijească de săraci, 
să predice şi să boteze. Cu timpul atribuţiunde 
şi funcţiunile lor s’au tot înmulţit; pe urmă au 
scăzut iarăşi, aşa încât astăZi au numai să ajute 
preotului şi episcopului la funcţiunile sacre şi 
să'predice. Boteza nu pot decât în cas de lipsă. 
(V. Orduri sacre.)

Diaconia, în biserica apuseană şi orientală 
una din cele trei trepte hierarchice de institu- 
ţiune divină (D., preoţia şi episcopia) cu caracter 
sacramental, cari la olaltă formează sacramentul 
ordului.

Diaconise, femei cari în primele timpuri ale 
creştinismului, împlineau unele funcţiuni pe 
lângă biserici, precum: asistarea la botezul fe
meilor, instruirea catecumenelor (în case private, 
nu în biserică), visitarea şi îngrijirea femeilor 
bolnave, cercetarea şi ajutorarea creştinilor, mai 
ales a femeilor, căZuţi în prinsoare. Despre 
D. face amintire deja sf. Paul, (Rom. XVI, I; 
Timot. V, 9). Ele se mai numeau şi viduae, adecă 
veduve, pentm că de regulă erau atari. La în
ceput trebuiau să aibă 60 ani împliniţi, apoi 40, 
iar prin seci. II se admiteau chiar şi fete tinere, 
înainte de a-şi începe serviciul erau consacrate 
de cătră episcop prin rugăciuni şi impunerea 
manilor, dar aceasta era numai o simplă bine
cuvântare, iar nu conferirea vr’unui ord sacru, 
de care sunt capabili numai bărbaţii. După ivirea 
reformaţiimii a început iar să se institue D., 
dar cu puţin succes, până la 1836, când un preot 
protestant, Th. Fliedner, a înfiinţat un fel de 
ord al D.-lor cari se ocupă cu îngrijirea bol
navilor şi cu instrucţiunea copiilor; dar nu fac 
nici un vot şi pot părăsi institutul când vreau. 
Ele au multe institute mai ales în Germania.

Diaconovici, D., Loga, Constantin, pedagog 
şi scriitor rom., n. 1 Nov. 1770 în Caransebeş, 
studiile gimnasiale le-a făcut în Lugoş, iar cele 
juridice la facultatea din Pesta, unde D. a fost 
şi primul înveţător şi cantor rom., revindicând 
dreptul limbei rom. în biserica gr.-or. din capi
tala Ungariei. 1812—1831 a funcţionat ca pro
fesor preparandia! la Arad, iar dela 1831—1850, 
ca director al şcoalelor naţionale din regimentul 
româno-banatic. Ca profesor la Arad a lucrat 
mult pentm desrobirea bisericei rom. gr.-or. de 
sub ierarchia sârbească, şi a fost primul pionier 
al culturei naţionale a Românilor bănăţeni. A 
scris: «Ortografia sau dreapta scriere*. Buda,
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1818; «Gramatica română». Buda, 1822 şi 1823; 
«Chiemarea la tipărirea cărţilor rom. şi versuri 
pentru îndreptarea tinerilor», Buda, 1821; »Oc- 
toich şi tipicon cu catavasieriu». Buda, 1826; 
«Vieaţa Domnului nostru Isus Christos Mântui- 
toriul lumii, cu 12 ilustraţiuni». Buda, 1831; 
«Tâlcuirea evangeliUor în duminecile învierii şi 
ale serbătorilor». Buda, 1835; «Epistolariu ro
mânesc». Buda, 1841; «Istoria bibliei a vechiului 
şi a noului testament, cu înveţături ale mora
lităţii creştinesci». Afară de aceste au mai remas 
o mulţime de scrieri, de o osebită valoare ca 
manuscrise, dintre cari mai însemnată e «Istoria 
Românilor» în 160 coaie în manuscris. D. f 12 Nov. 
1850. Românii bănăţeni la iniţiativa reuniunilor 
înveţătoresci, i-au ridicat în Sept. 1895 la mor- 
mentul seu din Caransebeş un frumos monu
ment. (Cf. Şcoalele rom. bănăţene de I. Vuia, 
p. 121—134.)

D., Adolf, administr. domeniilor bănăţene a 
soc. c. fer. de stat, n. 1829 în Bocşa m., -j- 1886; 
şi-a făcut studiile sub conducerea lui Const. D. 
Loga; 1848 se înrolează ca voluntar în armata 
revol. şi participă la luptele din Banat şi de 1. 
Tisa. 1855 întră în serviciile soc. căilor fer. de 
stat; în această funcţiune a contribuit mult la 
ridicarea şcoalelor şi bisericilor şi a bunăstării 
pop. rom. din părţile sud-vestice ale Banatului. 
A avut un rol de fninte în viaţa municipală.

D., Corneliu, publicist, n. 1859 în Bocşa m., 
este fiul lui Ad. D., 1876—80 a studiat dreptul 
la univ. din Budapesta, unde fu promovat Dr. 
la 1883. Dela 1876 colaborează la mai multe 
foi rom,, germ. şi magh.; 1884 redactor al «Vii
torului» în Budapesta, 1885 înfiinţează revista 
polit. «Românische Revue», care o susţinu şi 
conduse (în Budapesta şi apoi în Viena) timp 
de 10 ani. 1890—92 secretar al comitetului'na
ţional. 1894 primul director al (Jiainlui «Drep
tatea» în Timişoara. Dela 1893 membru în co
mitet, iar dela 1896 prim-secretarul «Asociaţiunii 
p. lit. rom. şi cult. pop. rom.», şi director al re
vistei «Transilvania.» Dela 1896 editează «Enci
clopedia Rom.» 1890—98 a fost secretar şi di
rector supl. al băncii «Albina.» D. este M. on. 
şi coresp. al mai multor societăţi sciinţ. germ. 
şi ital. şi a fost president al soc, lit. «Petru 
Maior». 1891 decorat cu «Benemerenti» cl. I.

Diaconii, Vasilie, cărturar şi zugrav rom. dela 
mănăstirea Tismana în Rom.; la 1736 a emigrat 
cu 50 familii şi a format o comună (numită apoi 
de Şerbi: Sredistea mare) lângă Verşeţ în Banat, 
înfiinţând ântâia colonie de «Ţerani.» (v. Bufani.) 
Aici a întemeiat o şcoală, care a ajuns la mare 
renume (cf. Tincu Velea, Ist. bis., poht.-naţ. a 
Românilor, Sibiiu, 1865) şi în care pe lângă mai 
multe sciinţe a propus şi măiestria picturei. Din 
şcoala aceasta au ieşit mulţi cărturari şi zugravi 
renumiţi (fiul lui D., George, ântâiul care a tre
buit să-şi schimbe numele în Diaconovici, şi dela 
care se păstrează în bis. rom. din Caransebeş 
mai multe picturi preţioase, apoi Raicu din Verşeţ, 
Petruţ din Timişoara, etc.). Fiii şi înveţăceii lui 
D, au conservat limba rom. în biserica Românilor 
din Banat, care atunci gemea sub ierarchia sâr
bească, şi tot ei au deşteptat reacţiunea Românilor 
pentru recucerirea dreptului de limbă în biserică.

Diacova, (Diakova), oraş în Albania, vilaietul 
turc. Cossovo, la înălţime de 393 m., într’un

ţinut sărăcăcios, cu vr’o 25,000 loc. Albanezi 
mohamedani.

Diacovici, Isaia, episcop ort, român în le- 
nopolea, după privilegiarea Şerbilor îşi strămuta 
residenţa la Arad, 1705. D. e pomenit ca primul 
episcop ortodox al diecesei Aradului, la care a 
fost încorporată şi Oradea mare împreună cu 
lenopolea. *i* 1710. A excelat prin zel adeverat 
apostolesc şi ca aprig şi înfocat apărător al bi- 
sericei ortodoxe; cu drept cuvânt se amintesce 
ca fundatorul eparchiei Aradului.

Diacrisa, separare, distingere; în medicină = 
Diagnosă (v. ac.). Semne diacritice, semne grafice 
cari indică modul pronunţării silabelor sau cuvin
telor, ori arată înţelesul (s. e. interpuncţiunile).

Diactinism, permeabilitatea corpurilor pentru 
raze actinice (cu efecte chimice).

Diadema, legătură albă ce se purta preste 
fiiinte; în Orient era simbolul regalităţii, primit 
şi de Alexandru cel Mare şi de următorii săi, 
de asemenea de împăraţii romani dela Diocleţian 
încolo. Mai târziu înlocuit cu coroana (v. ac.).

Diadochi, nume dat succesorilor regelui Ale
xandru cel Mare al Macedoniei; cari după 
moartea acestuia au domnit asupra ţerilor, în 
cari s’a desfăcut monarchia macedonică. Perioda 
D.-lor se computâ dela 323—301 a. Chr. sau: dela 
moaiiea lui Alexandru până la lupta dela Ipsos.

[Dr. P. O.]
Diaf —, V. Diaph —.
Diagenesa, în geologie numire dată de C. W. 

de Giimbel procesului, prin care crede el că s’ar 
fi format şisturile cristaline ale grupei archaice.

Diaglyph, (archeol.) lucrare gravată scobit, 
scorboros.

Diagnosa, cunoascerea boalei, părerea ce şi-o 
formează medicul, în urma examenului bolna
vului, despre boală, şi care îl pune în posibili
tate a fixa evoluţia ulterioară a boalei (prognosa) 
şi tratamentul. [lm-]

Diagnosa în istoria naturală: frasă descrip
tivă concisă, conţinând caracterele esenţiale ale 
unui gen sau ale unei specii.

Diagonala, dreapta care unesce vîrfurile a două 
din unghiurile neadicinţi la o aceeaşi lăture îa- 
tr’un poligon, traversând poligonul. Diagonal, 
în D., în sensul unei D.

Diagoras, unul dintre cei mai vestiţi şi mai 
mari atleţi ai Elinilor, n. în Rhodos, contimpuran 
al lui Pindar. A remas învingător în toate cele 
patru jocuri sacre (olympice, nemeice, isthmice 
şi pythice). [Dr. P. O.]

Diagrama, totalitatea liniilor de construcţiuue, 
cari sunt necesare într’o demonstraţiuue. Dia- 
grapJi, instiument care servesce a reproduce 
imaginea obiectelor ce avem înaintea ochilor, 
fără să avem nevoie pentru aceasta a sci de- 
semnul şi perspectiva.

Diagrama, (botan.) se numesce representarea 
într’o projecţie orizontală sau într’im plan, a 
disposiţiunei frunzelor pe axe, a părţilor imei 
flori sau ale unei inflorescenţe (D. florală, când 
se referă la floare). E un mijloc foarte simi)lu 
de a înţelege dintr’odată raporturile de simetrie, 
numărul şi posiţia părţilor representate. Când D. 
se constiTiesce pentm modul de arangiare al 
frunzelor, se represintă nodurile succesive ale 
axei prin circoinferinţe concentrice, frunzele 
aşezate pe acestea se desenează cu arcuri de
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circomferinţă, ţinendu-se Bamă de divergenţa 
lor, etc. Dacă se construesce pentru o floare, 
diferitele ei părţi se represintă prin semne con
venţionale : arcuri de circomferinţă pentru sepale 
şi petale, forma anterelor şi a ovarului în sec
ţiune transversală pentru androceuşi gineceu, etc. 
D. florală mai e; empirică, când se reproduce 
întocmai disposiţia naturală, şi teoretică, când 
se construesce o D. ce nu represintă realitatea, 
ci cum ar trebui să fie, ţinend samă de studiile 
comparative şi de desvoltarea florilor la plantele 
înrudite. (Pentru D. flor. cf. Eichler, Blutben- 
diagramme, 2 voi. Leipzig, 1877—78; Engler şi 
Prantl, Naturlicben Pflanzenfamilien, ş. a.).

Diakovăr, (Djakovo), corn. politică în Croaţia- 
Slavonia, cott. Virovitica (Veroce), cu 9127 loc. 
(1890) mai alesrom.-cat. (Şerbi 6006, Germ. 2171, 
Magh. 718, ş. a.); scaunul episcopiei cat. a Sir- 
iniului şi Bosniei; oficiu pretoiial, notariat public, 
judecătorie cerc., oficiu perceptorul, postă, tele
graf, catedrală grandioasă în stil roman, zidită 
de epp. Strossmayer cu preste 2 mii. florini, palat 
episcopesc măreţ, seminar, gimnasiu, mănăstire 
de călrrgăriţe, ş. a.

Dialagiu, mineral, piroxen, monoclinic, cenuşiu- 
verejiu până biun-negru. Caracteristic pentru D. 
e luciul lui sidefos sau metalic. D. e un mineral 
constitutiv al gabrourilor şi al unor peridotite.

Dialect, subdivisiune a unei limbi, în special 
graiul poporului din diferitele părţi ale unei ţeri 
în oposiţie crr limba generală a naţiunii. D.-le 
se nasc prin diferenţiarea continuă a graiului în 
gura vorbitorilor, care face ca după un timp 
oarecare, locuitorii dintr’o parte a ţeiii să vor
bească o limbă cu totul diferită de a locuitorilor 
din altă parte. Departe de a fi, după cum se 
credea odinioară, nisce coiupţiuni ale graiului 
cirlt, D.-ele păstrează multe particularităţi ar- 
chaice, dispărute în limba scrisă, şi prin aceasta, 
precum şi prin faptul că sunt mai ferite de in
fluenţe consciente, ele formează un obiect mult 
mai preţios pentru studii limbistice decât limbile 
literare. Primele începuturi ale on cărei lite
raturi sunt scrise în D, Numai încetul cu în
cetul, unul din diferitele D.-e particulare ale 
scriitorilor covîrşesce pe celelalte şi devine limba 
literară a întregei naţiuni. Aşa scriitorii elini se 
serveau de patru D.-e diferite, cel eolic, doric, 
ionic şi atic, din carejcel din urmă abia prin 
seci. IV a. Cbr. fu ridicat la rangul limbei co
mune (xoiv:^) a celor culţi. Cu cât se lăţesce cul- 
tui'a prin popor, crr atâta D.-ele dispar, făcend 
loc gi'aiuliri literar înveţat în şcoală. [Ti.]

Dialectica, (grec.) în înţelesul originar al cu- 
ventului arta de a convorbi, discuta, cum era 
exercitată de Socrate şi discipulii sei; apoi arta 
de a raţiona cu metodă; în fine şi dexteritatea în 
dispută (sofistică).

Dialectologia, sciinţa care are de obiect studiul 
dialectelor.

Dialog, convorbire între doue sair mai multe 
persoane. D. se întrebuinţează în poesie, cir 
deosebire în genul dramatic, în roman şi în 
lucrări filosofice sau sciinţifice. In scrieri de cate
goria din urmă D. a fost întrebuinţat cu deose- 
biie de Platon, Lucian, Cicerone, Tacit, Erasm, 
Maccbiaveli, Pascal, Fenelon, Fontenelle, Montes- 
quieir, Voltaire, Lessing, Herder, I. Harris. La 
Români D. a fost întrebuinţat în lucrări filo

sofice şi gramaticale de Dim. Cantemir, (^Divanul 
lumii cu înţeleptul*, 1698) şi P. Maior, («Dialog 
pentru începutul limbei române*, publicat în 
fruntea Dicţionarului de Buda). Astăzi D. nu se 
mai întrebuinţează în scrieri de această natură.

Dialogita, mineral, carbonat de manganesiu, 
cristalisează în sistemul romboedric. Coloare rose, 
luciu sticlos. Se presintă mai ales în masse cri
staline, reniforme, etc. Se găsesce în România 
în j. Suceava, apoi în Bucovina, la Secăremb 
(Nagyâg Trans.), etc.

Dialycarpel, (botan.) se numesce un gyneceri, 
ovar sau fruct, cu carpetele isolate, neunite între 
ele; s. e, la Conifere, Cycadee, Bujor, Aglică, 
Fasole, (v. şi Apocarpia.)

Dialypetal, (botan.) corolă ale cărei petale sunt 
libere între ele, neconcrescute. După acest ca
racter se distinge un grup întreg de plante Di- 
cotyledoane petalate, grupul Dialypetalelor, (s. e. 
Eanunculaceele, Cruciferele, Rosaceele, etc.).

Dialysa, descompunere, secarea puterilor. Se 
(Jice despre separarea corpurilor cristalisabile de 
necristalisabile prin pergament, care desparte 
soluţiunea mixtă de apă curată şi lasă trecere 
numai corpurilor cristalisabile. In botanică se 
numesce D. un cas special al difusiunei, atunci 
când schimbul între doue substanţe lichide de 
densităţi diferite, ori între doue gaze diferite, 
sau aceleaşi, dar la presiuni neasemeni, se face 
printr’o membrană separatoare. In genere, la 
plantele cu rădăcini, prin D. străbate apa, îm
preună cu săiTirile din ea, din mediul extern în 
perii radicali. Tot prin D. străbat gazele disol- 
vate în apă în interioral corpului plantelor 
aquatice.

Dialysepal, (botan.) caliciu cu sepalele neunite 
între ele, s. e. la Ranunculus, Tulipa, etc.

Diamagnetism, denumire ce a dat Faraday 
corpurilor, cari supuşi fiind acţiunei unui corp 
magnetisat, se îndreptează perpendicular cu linia 
polurilor acestuia. Asemenea corpuri se numesc 
şi paramagnetice. Din experienţele lui Faraday 
resultă că numărul corpurilor D.-ice e mai mare 
decât acel al corpurilor magnetice. Bismutul, 
plumbul, zincul, arama, sticla, sarea de mare, 
ipsosul, carbunul, sulfuml, şi în genere toate 
substanţele organice ca: reşina, zahărul, lemnul, 
carnea, sângele, etc. sunt corpuri D.-ice. Cor
puri magnetice sunt metalurile şi cea mai mare 
parte a sărurilor lor, fie uscate, fie chiar disol- 
vate în un lichid. Faraday a descoperit că na
tura ambientului, în care se află coipul supus 
acţiunei electricităţii, are o mare influenţă asupra 
magnetisării acestuia. S’a probat cu experienţa 
că unele solide magnetice arată a fi diamagnetice 
când ele se află în un lichid, care are o putere 
magnetică mai mare decât a lor. De aci resultă 
că D. şi magnetismul nu se deosebesc între ele 
decât în aparenţă, şi că efectele cu totul opuse, 
arătate de ele, provin numai dela puterea mag
netică a ambientului în care se află diferitele 
corpuri supuse magnetismului.

Diamant, mineral, carbon ce cristalisează în 
sistem cubic; cu feţele şi muchile cristalelor 
mai mult sau mai puţin rotunjite. E transparent, 
incolor, cenuşiu, gălbui, verejui, uneori roşiatic 
sau albăstriu, rară e variaţiunea neagră; are luciu 
adamantin, refringenţă şi disperaiune foarte ri
dicate. E mineralul cel mai dur. Durit. = 10. Ars
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în curent de oxigen nu lasă nici un residiu. D. a 
fost reprodus artificial de Moissan, care l-a ob
ţinut prin recire bruscă a fontei în care a fost 
disolvat carbon. D. e piatra scumpă cea mai 
stimată; se vinde după coloarea, luciul şi greu
tatea lui; D. se taie mai ales în briliante, mai 
rar în rosete. Fabricile cele mai mari şi nume
roase, cari se ocupă cu tăierea D.-lui sunt în Am
sterdam. Numeri lucrătorilor întrece 12,000.

D. cei mai mari sunt; Kohinur (fig. 9), în te- 
saurul englez, 106'/ie tarate (1 K. = aproxim. cu 
200 miligrame), valoarea lui e de 2'5 mii. lei;

125Va tarate, cumperat cu 2 mii. frei, etc. dar 
D. cel mai mare cunoscut e Excelsior, găsit la 
lagersfontein (Transvaal) şi cântărind 9718/* tar., 
valoarea lui a fost estimată până la 20 mii. fr.

Praful de diamant se întrebuinţează la tă
ierea pietrilor scumpe, bucăţi mici de D. în in
dustria ceasornicelor, etc.

Boort se numesc întechnicăD. ce nu pot fi tăiaţi.
Carbonado sunt D. negri cu structura crista

lină grăunţoasă. Amendoue varietăţile se între
buinţează la maşinele perforatrice, pentru tăierea 
sticlei, etc. Minele şi gisemintele cele mai mari

Diamante.

Orlow (fig. 2), 1948/4 tarate, cumperat în Am
sterdam pentru 1’4 mii. fiorini olandezi. Se scie 
despre un D. numit Marele Mogul (fig. 1) după 
primul proprietar, tăiat ca rosetă, cântăresce 
279 tar., a fost preţuit de Tavernier la 12 mii. fr. 
Nu se scie dacă mai există sau dacă e identic cu 
Orlow; Luna munţilor, 120 tar., Steaua polară 
(fig. 6), 40 tai. şi Şahul (fig. 8), 88 tar., toate trei 
in tesaurul ruseso; Begentul sau Pitt (fig. 3), 
al tesaurului francez, 13614/ia tarate în vMoare 
de 12 mii. frei; Florentinul sau marele Duce de 
Toscana (fig. 4), în tesaurul austriac, 133'/a tar., 
puţin gălbuiu; Sancy (fig. 5), de 53'/a tarate; 
Hope, albastru, 441/i tarate, a fost plătit cu 
450,000 franci; D. verde în Dresda, coloare 
verde deschisă, 40 tarate; Steaua de Sud (fig. 7),

de D. sunt la Capul Buneisperanţe, în Brasilia, 
India, Borneo, Australia; rar în Ural, Japonia, 
etc. D. s’a întâlnit şi în' meteorite.

Diamant, Teodor, utopist român din priina 
jumetate a secolului nostru; după ce făcuse în 
Germania şi Francia serioase studii de mate
matică, întorcendu-se în ţeară se apucă să pro- 
poveduiască sistemul falansterian al lui Fourier. 
(Cf. loan Ghica, Scrisori cătră Alexandri.)

Diamant, litere, v. Caractere tipografice.
Diamantina, oraş în Brasilia, statul Minas Ge- 

raes, situat la înălţime de 1223 m.; 14,000 loc.; 
comerciu însemnat cu diamante, în valoare de 
2'3 mii. fl. pe an.

Diametru, linia dreaptă care unesce doue puncte 
ale unei circumferinţe, sau ale suprafeţei sferei.



Diana — Diaphragma. 153
sau altor curbe şi suprafeţe rotunde, trecend 
prin centrul lor. (v. Cerc.)

Diana, in mitol. romană (Jina limiinei ceresci 
de noapte, (Jina lunei. D. a fost o fecioară în
floritoare, fata favorită a lui lupiter şi sora lui 
Apollo, (jeul soarelui. Se credea că D. ca (ţină 
lunei, are mare influenţă asupra naturei şi asupra 
inimei omenesci. Sub numele Lucina (lucitoarea) 
a fost dina nascerilor. Ea a fost venerată ca 
regina nopţii şi a fenomenelor şi spiritelor de 
noapte, şi în această calitate s’a identificat cu 
Hekate la Greci. Serbătorile ei s’au ţinut în 
fiecare lună, la lună plină, iar serbătoarea ei 
anuală la idul (13) lui August. D. se închipuia 
în mână cu făclie aprinsă. D. a fost venerată 
şi ca părtinitoare a agriculturei; dar îi plăcea 
să petreacă mai ales în păduri, căci era şi dina 
vânatului. Ea a avut în Eoma şi în multe părţi 
păduri (nemora) sacre, şi de aci predicatul: 
Neinorensis (pădureana, dumbraveana), cea mai 
renumită a fost lângă lacul dela Neini, ce se numia 
oglinda Dianei (luna se vede pe faţa apei ca în 
oglindă). Ca dină a lacurilor şi rîurilor a stăpânit 
preste valuri, şi mulţi au vedut-o scăldându-se 
cu nimfele, petrecând şi dansând cu ele. Ea e 
identică cu Artemis (v. ac.) la Greci. [Atm.]

Diana, o arie cântată cu cornul militar, pe la 
casarme sau pe bastimentele de resboiu, când 
se creapă de dină; spre a deştepta pe soldaţi 
sau pe marinarii de pe bastimentele de resboiu. 
In vorbirea curentă a corniştilor se denumesce 
«Deşteptarea*.

Diana de Poitiers, amanta regelui Henric II 
de Francia, n. 1499, fica lui Jean de Poitiers, 
domn de St. Valier, 1513—31 soţia lui Ludovic 
Breze, apoi amanta Daufin-ului, mai târdiu regele 
Henric II, 1548 ducesă de Valentinois; 1566 
în Anet.

Dianthus L.,(botan.)gendin fam.Caiyophylleelor, 
trib. Sileneelor, cuprinde plante erbacee sau sub- 
frutescente mai adesea perene; frunzele ânguste 
graminiforme, florile uneori odorante sunt ter
minale, solitare sau dispuse în cime paniculate 
sau glomerate, mai adesea rosee sau purpurii, 
mai rar albe sau gălbui; caliciul tubulos cu 5 
dinţi, corola caryophyUee cu 5 petale libere, sta- 
mine 10; ovarul unilocular cu 2 stile; fructul 
o capsulă cilindj-ică, oblongă, mai rar ovoidă. D. 
are vr’o 70 specii bine distincte, ce sunt res- 
pândite în Europa, Asia, Africa şi în Ame
rica nordică. Dintre numeroasele specii, ce cresc 
prin părţile noastre, menţionăm pe D. Carthu- 
sianorum L., vulgar Garofiţă, Garofiţă de 
câmp, D. superbus L., numit popular Flori 
dom nes ci, D. plumarius L., numit de popor 
Barba ungurului. Multe specii şi varietăţi 
din genul Dianthus L. se cultivă foarte des 
prin grădini din causa frumseţii şi a mirosului 
plăcut al florilor, aşa sunt: D. barbatus L , Z>. 
Caryophyllus L., numit de popor Garoafă, Ga
roafă de grădină, D. chinensis L., etc.

[Z. C. R]
Dianu, Floru, inginer de mine, a publicat bro- 

■Vurele: Note asupra instalaţiunilor dela salina 
Slănic, 1884, şi Salinele române, studiu technic 
economic, 1886.

Dianus, forma masculină pentru Diana, deu 
vechiu italic, deu al luminei ceresci şi al soa- 
i’elui; mai târdiu deu^ începutului originei.

pentru că originea tuturor lucrurilor s’a redus la 
soare. D. e portarul ceriului, dimineaţa deschide, 
iar seara închide poi’ţile ceresci, ieşind sau în- 
trând. Mai mult seamenă cu deul Helios din 
mitol. grec. [Atm.]

Diapason, la Greci şi Romani intervalul de 
octavă. S’a numit apoi D. atât seria completă a 
sunetelor ce poate da o voce sau un instrument, 
extensiunea, cât şi timbrul obicinuit al unei voci 
mai cu samă. Factorii de instrumente numesc 
D. o tablă în care sunt însemnate măsurile ne
cesare fabricării instrumentelor musicale. Cea 
mai importantă semnificaţiune a cuvântului D. 
e ca nume al unui mic instrument, determinând 
sunetul fix după care se acordează toate cele
lalte sunete musicale. Sunt D. de diferite forme 
şi dând deosebite sunete. Gel mai întrebuinţat 
e acel având forma unui U cu un mic mănunchiu, 
formă datorită lui I. Shore (1711). înălţimea 
absolută a sunetului dat de D. a variat; în 1859 
însă Francia adoptă ca sunet fix al D.-lui pe 
1 a 3 de 870 vibraţluni .simple pe secundă, sunet 
admis astăcji generalminte, în urma congresului 
ţinut la Bruxela în 1885. [T. C]

Diapedesia, (grec.) numele sciinţific al miei 
boale, care consistă dintr’o uşoară emoragie cu- 
tanee, ce se produce pe tot corpul. O menstmaţie 
neregulată, ca şi o emoţie violentă poate pro
voca D. Ca boală e o afecţiune uşoară şi trece 
dela sine; când persistă mai mult timp provoacă 
anemie. Fenomene de congestie o precedă. D. 
poate îngrija pe cineva numai când ea e supli
mentară unei emoragii normale suprimate, în 
care cas va trebui mai ântâiu a se restabili aceasta 
din urmă. O afecţiune a circulaţiunii capilare 
periferice ce se aseamănă mult cu D. e acea 
cunoscută sub numele francez de »sueur du sang< 
(năduşeli de sânge); deosebirea e, că în aceasta 
de a doua afecţie emoragia cutanee are loc numai 
în regiunile siidorifere. Vaso-dilataţia capilarelor 
periferice e foarte interesantă de studiat asupra 
celor atinşi de această afecţiune. [Vaschide.J

Teoria Diapedesei, teoria care consideră glo
bulele puroiului ca globule albe ale sângelui 
(leucocitej, ieşite prin păreţii capilarelor.

Diaphan, (grec.) transparent. D. se nujnesc şi 
tablouri transparente lipite pe sticlă. Diapha- 
nitate, transparenţă (v. ac.).

Diaphanometru, aparat pentru determinarea 
gradului de transparenţă a atmosferei.

Diaphanorama, dioramă cu tablouri perspec- 
tivice de peisage, luminate în mod artistic.

Diaphanoscop, instrmnent optic pentru lumi
narea şi examinarea beşicei urinare.

Diaphora, deosebire; ca figură retorică: re- 
peţirea imui cuvânt in diferite înţelesuri, mai 
ales potenţate.

Diaphoretica sau Sudorifica, remedii, cari 
produc asudare. Astfel: băi calde, băi de abur, 
diferite teiuri calde; dintre medicamente calităţi 
sudoiifice intensive are Pilocarpinul (v. ac.). 
D.-ele se aplică la afecţiuni reumatice, la morbi 
cronici de piele, la îngrăşarea excesivă şi la unele 
forme ale idropsiei.

Diaphragma, e un muşchiu lat, aşezat orisontal, 
care desparte cavitatea toracică, în care se află 
plămânii şi inima, de cavitatea abdominală în 
care se găsesce stomacul, ficatul şi iutestînele, etc. 
In stai'e de repaus D. are forma convexă în sus;
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marginele ei se fixează pe păreţii toracici. Fi
brele musculare cari o formează se îndreaptă 
toate radiar dela periferia organului spre centrul 
ei, unde se întrunesc într’un tendon turtit, central, 
numit centrul frenic. D. e găurită de mai multe 
orificii prin cari străbate ezo fagul, vena cavă 
interioară, aorta. Acest muşchiu e inervat de 
nervul frenic, care nasce din a 3-a şi 4-a păreche 
de neiTi cervicali. Rolul D.-ei e foarie important 
în respiraţiune. Ori de câte ori inspirăm aer, 
adecă umplem plămânii de aer, D. întră în acti
vitate; ca ori ce muşchiu se contractă, şi con- 
tractându-se se scurtează. Din convexă în sus, 
cum era în stare de repaus, se întinde scobo- 
rându-se mai mult sau mai puţin în jos, sco
bitura ei dispare şi cavitatea toracelui se măresce; 
aerai poate întră în plămânii lărgiţi. Dimpotrivă, 
când diafragma nu se mai contractă, se ridică 
iar în sus, cavitatea toracelui se micşorează şi 
aerul e gonit din plămâni. Rolul de a mări şi 
micşora succesiv cavitatea toracică e împărtăşit 
şi de coaste, împreună cu D. [D. Voinov.]

Diaphysa, în anatomie partea din mijloc a 
oaselor lungi, în contrast cu Apophysa (v. ac.) 
sau EpipTiysa. D. e compusă din substanţă com
pactă, şi în interiorul ei cuprinde o massă de 
grăsime şi meduvă; apophysa e compusă din sub
stanţă sponghioasă.

Diaplasma, v. Fomentaţiune.
Diapnoe, (grec.) transpiraţiune, evaporaţiunea 

pielii. Diapnoica, remedii sudorifere.
Diapositive, imagini fotografice transparente; 

se folosesc la aparate de proiecţiune.
Diapsephisis, (grec.) un fel de recensement în 

vechea Atenă; în o (Ji anumită se cetia lista 
civilor atici şi se întrebau, dacă sunt cetăţeni 
adevăraţi. Cei ce nu-şi puteau dovedi dreptul de 
cetăţenie, se ştergeau din listă. In 445 a. Chr. 
s’au şters 4760 de venetici.

piar, (lat. diarium), un product literar periodic, 
p. sunt cotidiane, septemânale, etc. Ele caută a 
reflecta opinia publică şi a da cetitorilor o educaţie 
politică şi cunoscinţe enciclopedice, piaristica 
este o ramură nouă de literatură, că,ci Acta diurna 
ale Romanilor nu se respândiau şi deci nu pot 
fi asemănate cu (jiarele din (jiua de a(Ji. piarele 
au început a se desvolta mai ales dela desco
perirea Americei încoace. De fapt însă abia din 
seci. XVII datează (Jiarele în sensul nostru. A()i 
apar în lume cam la 50,000 (jiare, la cari lu
crează vr’o 100,0(X) (jiarişti.

Diarist, literat, a cărui profesie este a redigea 
sau colabora la vr’un (Jiar. V. Redactor.

Diarbekr, (vechia Amida), vilaiet turco-asiatic 
în Armenia, 35,500 km*, cu 550,000 loc. Capitala 
D., situată lângă rîul Tigris, are ca. 47,000 loc., 
residenţa câte unui patriarch chaldeic şi iacobit, 
şi a unui episcop grec. Centru comercial.

Diarch, (botan.) se numesce un cilindru central 
(stei), dintr’o rădăcină ori tulpină, în care lemnul 
începe să se diferenţieze din două puncte; de 
aci resultă; că rădăcina va ave două fascicule 
de lemn, iar tulpina două poi^iuni de lemn în 
fasciculele- sale libero-lemnoase.

Diarea, treapăd, evacuaţiime de dejecţiuni li
chide, compuse din alimente rău juistuite şi 
secreţiuni ale intestinului şi ale ficatului. Ea e cau- 
sată prin un exces de alimente, de alimente de 
rea calitate, fructe crude, răceală sau emoţiuni

psichice puternice; sau e numai un simptom prin
cipal al unei maladii (cholera, malaria), al unei 
inflamaţiimi sau ulceraţiuni a mucoasei tubului 
digestiv (febră typhoidă, disenterie, tuberculosă), 
al unei otrăviri prin laptele stricat la copii mici. 
Durata variază după causa care a produs-o. D. se 
tratează în prima linie prin o dietă severă, consi
stând în alimente lichide, purgative, opiacee şi anti
septice intestinale (bismut, salol, etc.). [Im.]

Diarthrosa, încheietură care permite mişcarea 
în ori ce direcţiune.

Dias, 1) D., Antoniu Gongalves, poet liric 
brasilian, n. 1823 în Caxias, la început profesor 
de istorie în Rio de Janeiro, apoi funcţionar la 
ministeriul de externe; întreprinse 1851 o călă
torie sciinţifică în Europa, i' 1864 la reîntoarcere 
din Europa. Opuri: »Cantos«, »Os Tymbiras«, etc. 
2) D., Bartolomeu, navigator port.; 1486, triinis 
de loan II, trece primul în jurul Capului do 
Bunasperanţă; însoţesce apoi pe Cabrai în Bra
silia, f 1500 la reîntoarcere in patrie.

Dias de Castillo, Bernal, istoric spân., soţul 
lui Ferd. Cortez; -f-1560 în Mexico. A scris 1532 
istoria descoperirei Mexicului, în 4 voi.

Diaskenasti, (grec.) arangiatori critici ai unei 
opere literare, în deosebi ai poemelor homerice.

Diasorinos, domnul Doridei (Grecia) şi rudenia 
lui lacob Eraclide Despotul; 1556 acesta înso
ţesce pe Despot la "Wittenberg, unde ambii du
ceau după aceea o viaţă plină cu îndeletniciri 
intelectuale, cultivând literatura latină şi gre
cească şi purtând corespondenţă cu bărbaţii cei 
mai însemnaţi ai reformaţiunii. D. scrise şi uu 
pamflet foarte violent în contra lui Matheus 
Flaccus Illiricus, care atăcase pe Melanchton şi 
pe Grecii, de cari el se încungiura şi între cari 
era şi D. (Cf. A. D. Xenopol, Ist. Rom., III, 64.)

Diaspor, mineral, oxid de aluminiu hidratiit, 
rar cristalisat, mai ales în agregate foioase. Se 
găsesce la Schemnitz, în Ural, la Campoloiigo 
(Te.sin), Naxos, etc.

Diaspora se (jioe în versiunea de 70 a Sf. 
Scripturi şi în Noul Testament împrăştiarea 
IsraeliţLlor printre popoarele străine afară do 
Palestina (Deut. 28, 25, Iac. 1, 1; 1 Petr. 1, 1). 
Numirea D. se nasce din concepţia, că D(jeu 
e păstorul cel bun al lui Israil, iar Canaanul 
e păşunea cea bună. Evreii, cari petreceau afară 
de Palestiua, se considerau ca şi oile cele îm
prăştiate. (Ez. 34, 5, 11.) [i—m.]

Diastasa, (botan.) în special e munele unui 
ferment (v. ac.) solubil, ce se găsesce,în proto
plasma celulelor vegetale. Prin presenţa ei lu
crează asupra amidonului, îl hidratează şi îl 
dedublează în alţi compuşi solubili şi asimilabili. 
Pentru prima dată a fost extrasă din orzul în
colţit, de Payen şi Persooz. Ea se produce.: in 
seminţele cu reservă amidonată când ele întră 
în germinaţie; în tuberculii şi bulbii cu amidon; 
în muguri, etc. In genere se numesc D. toţi fer
menţii solubili, cari se aseamănă cu cel precedent 
în felul lor de acţiune; aşa e inulasa, care de
dublează inulina, saponasa, materiile grase, etc.

Diastasa se numesce şi despărţirea, depărtarea 
a doue oase contigue, mai ales a oaselor cra
niului, fără a ieşi din încheieturi.

Diastema, (grec.) interval.
Diaster, (botan.) e‘ una din fasole de divisiime 

karyokinetică a nucleului, atunci, când ehro-
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mosomii secundari, dirigindu-se pe firele fusulm 
nuclear, se grupează în jurul celor doue cen- 
trosfere dela capetele fusului, luând aparenţa a 
doue stele. După această faşă urmează acea de 
tlispirevi, sau reconstituirea câte unui filament 
nuclear la polii fusului, prin îmbinarea capetelor 
chromosomilor secundari, (v. şi Karyolcinesa.)

Diastimetru, instrument pentru mesurarea di
stanţei.

Diastole, (med.) în fisiologie dilataţia came
relor cordului; urmează după Systole, adecă după 
contracţiunea activă a cordului.

Diastole în metrica antică; lungirea unei 
vocale scurte mediale.

Diata, testament (v. ac.).
Diatesa, este un temperament moi'bid, adecă 

o tulburare permanentă în schimbul nutritiv, 
care prepară, provoacă şi întreţine maladii di
ferite în forma lor simptomatică, în sediul lor 
anatomic şi în procesul lor patologic. (Of. Charcot- 
Bouchard-Brissaud, Trăite de medicine. Paris, 
1890, I, p. 24.’î.) D. este o stare abnormă în chi
mismul sucurilor organismului devenit priincios 
pentru combinaţiunile chimice cu otrăvurile mi- 
crobiene speciale, determinând boale infecţioase 
cronice specifice. (Tălăşescu, Despre imunitate. 
Tesă. Buc., 1893.) Aşa există D. scrofuloasă, 
reumatismală, erpetică.

Diathermanitate, Diathermansia, însuşirea cor
purilor de a lăsa să treacă prin ele razele căldurii.

Diatom, ce într’o anumită direcţiune se poate 
despărţi cu înlesnire.

Diatomeae, (botan.) sau Bacillarieae, e o clasă 
de Alge. Se cunosc mai bine de 1500 specii, 
caii trăiesc în apele dulci, pe păment sau plutind 
la suprafaţa apei mărilor, şi de regulă un mare 
uumer de indivi(}i la un loc. Corpul lor e foarte 
mic, microscopic şi unicelular. Celulele sunt sau 
libere saufixate prin piedeciie gelatinoase. Când se 
asociază mai mulţi indivizi, ei sunt uniţi în formă 
de filamente drepte sau în zig-zag, printr’o sub
stanţă mucilaginoasă. Forma celulelor e foarte va
riată: rotundă, eliptică, conică, ca un bastonaş 
drept ori arcuat, etc. Fiecare celulă are o mem
brană formată din 2 bucăţi sau valve îmbinate 
tocmai ca o cutie cu capacul ei. In coraposiţia 
niembranei, pe lângă substanţă celulosică, întră 
în maro cantitate anhidridul silicic (silicea). Mem
brana poate fi cu strii, vgj.’ucosităţi, săpături cu 
rafeu, etc. Coloarea lor e obicinuit brună, din 
causa pigmentului Diatomina, asociat cu chlo- 
rophyhil, ce se găsesce în chromatophorii lor. 
Formele prevăzute cu un rafeu au mişcări de 
tirire, de reptaţiune. Se înmulţesc prin divi- 
.siune, prin auxospori (v. ac.) şi prin conjugare. 
Această clasă se subdivide în 2 grupe; a) Cen- 
tricae, fără rafeu, cu 3 subfamilii, şi b) Pennatae, 
cu rafeu, cuprincjend 4 subfamilii. Din causa sculp
turilor fine de pe valvele lor, se Întrebuinţează 
spre a proba puterea măritoare a obiectivelor 
dela microscoape; s. e. valvele de Pleurosigrna. 
După moartea lor, carapacele se conservă, se gră
mădesc unele preste altele şi formează strate, 
ce pot ajunge cu timpul la o grosime mare; aşa 
e potmolul cu D. ce se găscesce în anumite re
giuni ale fundului mărilor. In acelaşi mod s’a 
format în timpii geologici, depositele de Tripoli, 
rocă silicioasă în majoritate constituită din valve 
de D.

Diatonic, unul din genurile musicei vechilor 
Greci, şi anume acel basat pe tetracordul D., 
format din succesiunea a doue tonuri şi un semiton 
(mi-fa-sol-la) prin oposiţie cu cel chromatic, 
format din doue semitonuri şi o terţă minoră 
(mi-fa-fa diez-Ia) şi cu cel enarmonic, format din 
doue sferturi de ton şi o terţă majoră (mi-mir/4- 
fa-la). Genul D. vechiu avea mai multe moduri, 
avend ca notă fundamentală una din notele scării 
naturale, specii de octave în cari ordinea to
nurilor şi a semitonurilor varia dela una la alta. 
Din aceste moduri au derivat mai ântâiu cele 8 
tonuri ale musicei bisericesc!, şi apoi cele doue 
moduri diatonice în cari s’a restrins musica mo
dernă : major, representat prin octava lui do, 
şi minor, representat prin octava lui la. După 
aceste doue modeluii se formează un mare numer 
de scări sau game diatonice, adecă în cari su
netele merg gradat prin tonuri şi semitonuri fără 
a se întrebuinţa în aceeaşi octavă doue sunete 
purtând acelaşi nume dar unul natural şi altul 
afectat de un accident sau ambele afectate de 
accidenţi deosebiţi. Epitetul D. e dat şi la diferiţii 
alţi termini musicali. Astfel armonie D.-ă se 
(jice când nu conţine modulaţinni; interval D., 
care face parte dintr’o scară diatonică; semiton 
D., când sunetele ce îl formează poartă nume 
deosebite, etc. [T. C.]

Diatriba, polemică reutăcioasă, pamflet.
Diavol, (grec.) seducetor, înşelător, duşman, 

spirit necurat, demon, satană, drac (v. ac.).
Diavoletti, fit al.J preparate de Cantaridină, 

folosite ca aphrodisiaca.
Diaz, 1) D., Porfirio, president al Mexicului, 

n. 1830-, a luptat sub Juarez contra Imp. Maxi- 
milian, 1867 a luat cu asalt Puebla şi a ocupat 
Mexicul; 1876 a provocat căderea presidentului 
Lerdo; 1877—80 şi dela 1884 president. 2) D. 
de Escohar, Narciso, poet spân., n. 1860 în 
Malaga; s’a distins prin poesii lirice şi drame. 
3) D. de la Pena, Narcisso Virgilio, pictor 
franc, din şcoala romantică, n. 1807 în Bor
deaux, f 1876. A lucrat peisage poetice din pă
durea dela Foutainebleau, etc.

Cf. şi art. Di as.
Dibdin, Charles, compositor şi poet engl., n. 

1745, a fost antreprenor de teatre şi actor, 
f 1814; a scris opere şi cântăii comice.

Dibla sau dipla, veche numire a unui instru
ment de coarde şi arcuş, usitat pe la noi în se- 
colii trecuţi. Probabil era o specie de rebab 
arab, cu doue, mai târcjiu cu trei coarde. [T. C.]

Dibranchiata, un ordin de molusce Cephalopode, 
numite astfel din causă că posed doue branchii. 
Represintă formele cele mai superioare de Ce- 
phalopocji. Toate sunt animale marine. Din acest 
ordin fac parte Belemniţii, dispăruţi astăzi; Sepia, 
din glanda căreia se fabrică coloarea neagră cu 
acelaşi nume; Caracatiţa (Octopus), care e co
mestibilă, etc. [D. V.]

Dicala sau dicetoare, termin poporal pentru 
proverb sau expresiune proverbială, p. se in
troduce de multe ori prin cuvintele: «Vorba 
celuia», «Povestea vorbii* sau »Cum e vorba*. 
V. şi Proverb.

Dicarpic, (botan.) se numesce un bulb ce pro
duce una după alta 2 tulpini, s. e. bulbul de 
Brânduşă de toamnă.
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Dicasterlu, la Elini: tribunal, juriu; astăcji se 
(jice în general despre oficii publice.

Dicatoptru, instrument pentru desemnarea me
canică a corpurilor din natură.

Dicentra,Borkh.,(botan.) (sinonimZh’c/yiraDC., 
Dielytra DC.), gen din fam. Papaveraceelor, 
subfam. Fumarieelor, cuprinde vr’o 12 specii de 
frumoase plante erbacee, vivace cu rădăcini tu
berculoase sau fibroase; frunzele peţiolate sunt 
multifide, florile rosee sau galbene sunt dispuse 
în raceme terminale. Şese din speciile acestui 
gen cresc în America'boreală, iar 6 în Asia occi
dentală sau în Himalaja. Unele specii de D. se 
cultivă foarte mult ca plante ornamentale, aşa 
sunt: D. canadensis DC., D. chrysantha Hook 
et Arnott., D. cucuîlaria L., D. formosa DC. 
şi în fine D spectabilis DC., care este mult 
cultivată şi prin părţile noastre. [Z. C. P.] 

Dicephalium, fgree.J monstru cu doue capete; 
gemeni, la cari un copil a dispărat în celalalt, 
desvoltându-se numai capul, paralel.

Diceras arietinum, o moluscă lamellibran- 
hiată (scoică) fosilă, care a trăit în terenul ju
rasic şi caracterisează în special formaţiunile 
coraliene ale ace.stei epoci. [D. V.]

picere, termin; proposiţiune (v. ac.).
Dichirla sau Dichier, (grec.) felinar cu doue 

braţe, şi între ainbe luminile cu o cruce. Sim- 
bolisează natura şi voinţa divină şi cea ome
nească unită in persoana lui Isus Christos. Se 
întrebuiţează numai de archiereul celebrant, care 
având în mana Stângă D., iar în cea dreaptă 
trichierul, dă binecuvântare.

Dichiamydeu, (botan.) care are doue învelişuri, 
s. e. floarea e D., când are şi caliciu şi corola 
distincte; ovulul e D , când are doue tegumente, 
cum este la Monocotiledonate, la multe Dicotile- 
donate dialypetale şi la puţine dintre Gamopetale.

Dichogamie, (botan.) acest termen arată o par
ticularitate a unor flori ermafrodite, anume aceea 
de a nu ave în acelaşi timp mature organele 
lor i'eiii'oducetoare. Se poate observa sau că 
anterelo liberează polenul înainte de maturitatea 
pistilului, când planta D. se (jice că e protandră 
{proterandră, androgynăj, sau că pistilul e matur 
înainte de a se fi eliberat polenul din antere, când 
există protogynie (proterogynie, gynandră). In 
ambele caşuri autogamia, autofecundaţia (v. ac.) 
e impo.sibilă, şi din potrivă e favorisată fecun
darea încrucişată sau allogamia. In adever, io 
primul cas, la florile proterandre, când stigmatul 
e matur nu va pute primi decât polenul unei 
alte flori mai tinere din aceeaşi specie; în al 
doilea cas, la florile protej-ogyne stigmatul matur 
nu va pute primi decât polenul unei alte flori 
de aceeaşi specie, dar mai betrână. Gasurile de 
protandrie sunt mai dese, s. e. la Nalbă, la Gera- 
uiacee, Compo.see, Umbelifere, ş. a.; exemple de 
protogynie se întâlnesc la unele graminee, la Spânz, 
Pătlagină, Magnolia, unele Graminee, etc. D. se 
mai poate observa şi la florile unisexuate monoice.

Dicholophus, gen de pasere băltăreaţă din fain. 
Alectoridae, ce petrece prin Brasilia nutrindu-se 
cu şopârle şi şerpi. [V. B.J

Dichotom, (bot^.) care este ramificat în di- 
cbotomie (v. ac.), s. e. tulpina, rădăcina, etc.

Dlchotomia, stare de bifurcaţie. Iu botan. se 
înţelege sub D. un mod de ramiticaţiune al axelor, 
apendioelor sau al întregului corp al plantelor.

D. adevărată constă în aceea, că vîrful vege
tativ, s. e. al tulpinei, după câtva timp se bi
furcă în doue noui vîrfuri de egală valoare, cari 
vor produce fiecare câte o nouă axă secundară; 
acestea se comportă ca şi axa precedentă şi aşa 
mereu. Aşa se observă la fronda unor Alge, 
s. e. Dictyota dichotoma; acea a unor Hepatice, 
s. e. Metzgeria, Aneura, Eiccia, etc. Când noul 
sau nouile vîrfuri vegetative se produc sub cel 
deja existent, dacă se produc doue şi se urmează 
tot aşa mereu, ramificaţia e tot, în D., dar e 
falsă, neadeverată. In această categorie sunt 
ramificaţiunile numite Gime (v. ac.), cum e s. e. 
tulpina de Vesc, ş. a. Dacă la D. adeverată numai 
una din ramurile dichotomiilor succesive e mai 
viguroasă, şi mai pe urmă ele se aşează una în 
prelungirea alteia, atunci figurează o axă dintr’o 
singură bucată (un sympod, cum se mai (jice), 
ce poartă alternativ la dreapta şi la stânga, sau 
numai de-o parte, celelalte ramuri mai scurte 
ale D. In special astfel de sistem de ramificaţie 
se (jice sympodic, s. e. se observă la Selagînella, etc.

Dichroism, proprietatea cristalelor birefringente 
uniaxe colorate de a absorbi lumina într’un 
mod diferit în direcţiuni diferite, de nude lu
mina transmisă presintă doue colori principale.

Dichroit, v. Cordierit.
Dicio-Sân-Mărtin, magh. Dicso-Szent-Mdrton, 

comună mare în Trans., cott. Târnăva mică, cu 
2451 loc. (1542 Magh., 581 Rom. .şi 75 Germ.). 
D. e centrul municipiului; aici se află pretură, 
judecătorie cercuală, perceptorat şi residenţa 
unui protopop gr.-cat. român. Tîrgurile de vite 
sunt cercetate. Locuitorii se ocupă cu agricultura 
şi viticultura.

D., protopopiat gr.-cat. rom. în Trans., archi- 
diecesa de Alba-Iulia şi Făgăraş, cu 15 parochii 
şi 6413 suflete.

Dickens, Charles, celebru romancier şi (Jiarist 
englez, n. 1812 la Porstmouth, 1870 la Broad- 
staires. Părăsi cariera juridică pentru a se ocupa 
cu literatura. începând ca reporter de juinale, 
ajunse la o jiopularitate şi bogăţie, cum puţini 
scriitori avură. Romanele sale, publicate mai 
ântâiu în (jiare, apoi unele vulgarisate prin con- 
ferenţe sau lecturi publice, îi aduceau sume fa
buloase. Pe la 1859 se (jicea, ca un impresar 
de conferenţe în America îi plătea 100,000 lire 
sterline pentru o serie de conferenţe. Observarea 
minuţioasă a realităţii şi o sensibilitate pasionată 
sunt însuşirile caracteristice ale stilului seu. Cele 
mai însemnate din scrierile lui sunt: Oliver 
Twist, Barnaby Rudge, Viaţa şi aventurile lui 
Nicolau Nickleby, Bătaia vieţii, Poveşti de Crăciun, 
David Copperfield, ş. a. Scrise în (jiarele Daily 
News, Glasul căminului şi Tot anul.

Dickson, port pe ţermuml nordic al Siberiei, 
guvernamentui lenisseisk, la gurarîului leiiis.soi, 
descoperit 1875 de cătră Nordenskjold.

Dicksonia L’Her., (botan.) gen de Ferige din 
familia Polypodiaceae, tribul Davallieae; ti ăiesc 
mai ales în America intertropicală, în insulele 
Aiifile, Oceania. Unele specii sunt arborescente 
(secţia CibotiumJ, altele subarborescente sau ier
boase. Frunzele lor sunt mari şi bi-tri-peiuiti 
compuse. Sporangii sunt grupaţi, pe faţa dorsală 
a fmnzelor, în sori marginali înveliţi de o iudusie 
cyathiformă, bivalvă. Se cultivă în florării calde, 
s. e. D. adiantoides, culcita, antartica, ş. a.
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Diclin, (botan.) se numesc florile unisexuate, 

adecă acele, sau numai cu organele mascule (an- 
droceul), sau numai cu cele femele (giueceul). 
Câud florile D. sunt pe aceeaşi plantă, ea se 
(Jice monoică (la Dovleac, Porumb, Laptele cu
cului, etc.); dacă suut pe doi indivicji diferiţi ai 
aceleiaşi specii, atunci planta e dioică, există o 
dioecie la Plop, Salcie, Urzică, Curmal, etc. 
Jussieu în clasificaţia lui reunise în clasa Di- 
clinia pe toate plantele, ale căror flori nu sunt 
crmafrodite.

Diciytra DC., (botan.) sinonim cu genul Di- 
centra Borkh. (v. ac.).

Dicotyledonat, (botan.) se numesce un embrion 
care are doue cotyledoane (v. ac.), iar plantele 
cu flori, cari presintă acest caracter, sunt reunite 
în giaipul D.-elor. Afară de aceasta ele se mai ca- 
racterisează prin; fasciculele vasculare deschise 
şi cu un cainbiu iuti’a şi extrafascicular; frunze 
mai adesea cu nervaţiunea reticulată; florile au 
liărţile lor mai adesea dispuse în verticile de 
cate 5 frunze florale sau un multiplu de 5; în
velişul florilor e sau fără corolă (cele mai vechi 
dintre ele), sau diferenţiat îutr’un caliciu şi o 
corolă (cele mai superioare şi mai recente dintre 
ele), mai rar e ca un perigon dublu calicinic 
sau corolinic.

Dicrotic, puls D., care se manifestează prin 
bătaie dublă. Pulsul normal ancă e D., ceea ce 
se poate vede şi în formă de elevaţiuni pe curba 
pulsului, desemnat cu ajutorul imui aparat; se 
]ioate observa numai între împrejui’ări patologice, 
când scade expansiunea arteriilor. Dicrotism, 
starea D. a pulsului, (v. Puls.)

Dicta Gratiani, explicările, ce le-a adaus la co- 
lecţiunea canoanelor şi decretelor bisericei apu
sene canonistul Gratianus în opul seu celebru 
»Concordantia discordantium canonum*, care op 
mai turcjiu s’a numit simplu »Decretum«. (v. 
Gratianus.)

Dictamnus L., (sau Dictamus L.), (botan.) gen 
monotipic din fam. Rutaceelor, trib. Ruteelor, 
cuprinde plante erbacee la basă subfructescente, 
vivace, rustice şi provecjute cu peri glanduloşi 
pe tulpină, pe ramuri şi pe inflorescenţă. Sin
gura specie din acest gen este D. albuş L. care 
cresce în sudul Europei precum şi în Asia în
treagă din Caucas până în China boreală; fmn- 
zele alterne imparipenatefccu folio lele ovale, se- 
rulate şi cu punctuaţiuni pelucide; florile mari 
albe sau rosee, dispuse în raceme terminale, 
caliciul glandulos, viscos este scurt şi cu 5 di- 
visiuni neegale, corola cu 5 petale neegale lan- 
ceolate, 10 stamine glanduloase; fructul este o 
capsulă scurt stipitată. D. albuş L. cresce şi 
IJrin păi-ţile noastre .şi este cunoscut de poporul 
nostru sub numele de F r ă s i n e 1. Această plantă 
se cultivă adesea prin gi’ădini, ea exhală un miros 
balsamic puternic. Dacă se aduce o luminare 
aprinsă în apropierea acestei plante, după o 4i 
caldă şi liniştită, se observă că se inflamează 
imediat oleul esenţial degajat de ea, încungiu- 
rându-o astfel cu o aureolă luminoasă, care nu 
vatemă de loc planta. Rădăcina de D. albuş L. 
posede proprietăţi tonice, stimulante, diafore- 
tice, febiifuge, antihelmintice şi emenagoge.

[Z. G. P.]
Diqtator, domnitor absolut, stăpânitor cu pu

tere nemărginită de legi; în Roma consulii, în

caşuri extraordinare, numiau la ordinul sena
tului un D. pe cel mult 6 luni, (primul D. 498, 
ultimul 202 a. Chr.). D. era un magistrat învestit 
cu suprema putere militară şi judecătorească. 
Dictatura^ autoidtatea D.-lui, absolutism (v. ac.).

Dicţionar, culegere de cuvinte aşezate în or
dine alfabetică sau şi în altă ordine, cu expli
carea lor în aceeaşi limbă sau în una ori mai 
multe limbi .străine, (s. e. bilingue, trilingue, poli
glote). Se deosebesc doue feluri de D-e: D. 
lexicologice, cari tratează despre forma, însem
narea, întrebuinţarea şi istoria cuvitelor însuşi, 
şi D. reale, cari se ocupă cu una din ramurile 
cunoscinţelor omenesci, ca D. de istorie, de me
dicină, de zoologie, etc., sau le îmbrăţişează pe 
toate (enciclopedii). Unele D. întrunesc şi infor- 
maţiuni de amendoue felurile. Subîmpărţiri ale 
D.-ului lexicologie, numit şi Lexicon, sunt: 
vocabularul, glosarul, idioticonul, onomasticonul, 
etc. (v. ac.). Cei dintâiu autori de D. (lexico
grafi) despre cari avem cunoscinţă erau gra
maticii greci. Cu inventarea tiparului începe 
epoca de înflorire a lexicografiei. Un mare avent 
a luat lexicografia în seci. XVI şi XVII, din care 
posedem nisce lucrări adevărat monumentale. 
De atunci producţiunea lexicografică a luat o 
desvoltare aşa de uriaşă, încât singură nomen
clatura D.-lor apărute până acuma ar ocupa un 
volum întreg.

In R o m â n i a, primele încercări lexicografice par 
a data âncă din seci. XVII. (Cf. Haşdeu, Cuvinte 
diu bătrâni, voi. I, pag. 261.) Dar abia seci. XIX 
îi era dat să producă nisce lucrări de adevărată 
valoare. Prima lucrare remarcabilă este Lexi
conul românesc-nemţesc alluiBudaiDeleanul 
(1818), remas manuscris. Şcoala puristă arde
leană, care pe de o parte căuta a dovedi latinitatea 
hmbii româue, iar pe de alta să sili a a o curăţi 
cu desăvîrşire de tot ce nu era de origine româ
nească, a dat nascere la mai multe D.-e, în cari 
această tendeuţă îşi găsesce expresiunea. După 
neînsemnatul Dicţionar românesc, latinesc şi un
guresc al lui loan Bobb, (2 voi.. Cluj 1822—23) 
urmează lucrarea epocală a lui Samuil Clain, 
Petru Maior şi alţii, (Lexicon Valachico- 
Latino-Hungaro-Germanicum, Budae 1825), 
care se distinge prin tratarea şi disposiţia siste
matică a materiei, bogăţia nomenclaturii şi exac
titatea traducerilor, dar mai ales prin aceea, că 
întrensa pentru ântâia oară se urmăresce originea 
cuvintelor române, întreprindere care, din causa 
tendenţei de a găsi cuvinte de baştină chiar şi 
în străinismele cele mai patente, nu putea, ce 
e drept, să ducă decât la nisce resultate me
diocre. Cel mai extrem product al acestei di
recţiuni este însă Dicţionarul limbei române 
de A. T. Laurian şi I. C. Massim, (2 voi. 
Buc. 1871—76), care profesează purismul cel mai 
extrem, şi prin întroducei'ea unui nămol de cu
vinte luate din latina clasică, se încearcă a su
pune limba română unei transformări radicale. 
Iar vorbele cari nu se bucură de privilegiul ro
manităţii sau a căror origine nu e sigură, se 
relegă într’un Glosar, (Buc. 1871), unde se în
treprinde explicarea lor etimologică într’un mod 
tot aşa de tendenţios şi de puţin sciinţific ca şi 
în Lexiconul Budan. Meritul de a fi croit drumul 
unor cercetări obiective neturburate de veleităţi 
naţionale revine lui A. de Ci hac (v. ac.), al
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cărui Dictionnaire d’Etymologie daco-romaine, 
(2 voi., Francfort s./M. 1870—79), cu toate defec
tele sale netăgăduite, va remâne mult timp ancă 
cea mai preţioasă şi cea mai indispensabilă pentru 
filolog dintre toate lucrările lexicografice cari 
se ocupă cu limba romană. Eeacţiunea naturală 
care se operează chiar în sinul Academiei romane 
în contra exageraţiunilor ^coalei puriste, şi con
vingerea care se impune cu putere elementară, 
că numai pe temelia solidă a tradiţiunii literare 
şi a graiului viu are a fi ridicată clădirea limbei 
naţionale, face să se nască dorinţa de a se cu
lege comorile păstrate în literatura veche şi în 
gura poporului şi de a le depune într’un dicţionar. 
După ce, la 1884, regele Carol pune la dispo- 
siţia Academiei o subvenţiune anuală de 6000 lei 
pentm realisarea acestei dorinţe. Academia în
credinţează compunerea operei lui B. Petri- 
ceicu-Haşdeu, care se distinsese deja piin- 
tr’un şir de lucrări sciinţifice eminente. In dic
ţionarul lui Haşdeu (Etymologicum magnum 
Romaniae, Dicţionarul limbei istorice ţi po
porane a Românilor, din cai'e n’au apărut 
decât primele 3 voi.. Buc. 1886—93), literatura 
română din toate epocele, dar mai ales aceea a 
seci. XVI şi XVII, este pusă la profit în modul 
cel mai fructuos, şi resultatele obţinute sunt ilu
strate prin numeroase citaţiuni din isvoare ti
părite şi manuscrise. Lucrarea înaintând prea 
încet. Academia la 1897, după ce dicţionarul 
până atunci ajunsese abia până la jumătate din 
litera b, însărcinează cu continuarea operei pe 
Al. Philippide, care actualminte e ancă 
ocupat cu lucrările pregătitoare. Dintre nume
roasele D.-e bilingue, cari au apărut dela 1825 
încoace, cele mai importante sunt: acel al lui Pr. 
Dame, (Nouveau dictionnaire roumain-fran- 
gais, 4 voi.. Buc. 1893—95) şi al lui H. Tiktin, 
(Rumănisch-deutsches Worterbuch, din care până 
acum a apărut fasc. 1—4, Buc. 1895—98), am
bele publicate de Ministeral Instrucţiunii. Pe când 
producţiunea de D. lexicologice, după cum am 
ve4«t, a ajuns în România la o înălţime foarte 
remarcabilă, puţin numai s’a făcut până acum 
pe tărîmul lexicografiei reale. Ca o excepţie 
lăudabilă numim framoasa colecţiune de D. geo
grafice ale judeţelor din România, publicate 
dela 1887 încoace de Societatea geografică ro
mână din Bucuresci, apoi *Dicţ. de musică* de 
T. Cerne. In fine amintim la acest loc publi- 
caţiunea de faţă: yEnciclopedia Românii*. (V. 
şi art. Enciclopedia). [Ti.]

Dicţiune, modul de a se exprima în vorbire, 
într’un discurs sau într’o declamaţiune; ceea 
ce în scriere se (Jic0 stil- 

Dicyemide, forme animale inferioare cari, din 
causa caracterelor lor de simplicitate, sunt con
siderate de mulţi naturalişti ca formând o în
crengătură specială aceea a Mesozoarilor, inter
mediară între Protozoari sau animale uni-celulare 
şi Metazoari, sau animale pluri-celulare, cu 
mezoderm desvoltat, s. e. Dicyema. Trăiesc ca 
părăsiţi înlăuntrul organelor renale ale molus- 
celor Cefalopode. [D. V.]

Didache, (grec.) învăţătură, doctrină, instruc
ţiune, modul de a instmi.

Didactic, ceea ce servesce pentm instrucţiune 
sau pentm respândirea cunoscinţelor. (V. şi art. 
Literatura D. şi Poesia D.)

Didactica, arta de a instrui, (v. Instrucţiune). 
D. magna, scrierea principală a lui Comenius 
(v. ac.).

Didascaiie, (grec.) învăţătură, dăscălie. La 
Grecii antici era instrucţiunea ce poetul dramatic 
o da, la început corului pentru cântare şi danţ, 
mai târziu şi actorilor secundari pentru acţiune, 
căci rolul principal îl representa înşuşi poetul 
până pe timpul lui Escbile. Ceea ce a(Ji se (jice 
re pe ti ţiu ne. La Romani însemna programa 
piesei dramatice sau nota pusă la început, în 
care se arăta originea piesei, timpul represeu- 
taţiunii, musica ce o acompania, ş. a.

[M. Strajan.]
Didelphis sau Opossum, mamifer din ord. 

Marsupialelor, seamănă cu un şobolan, lungimea 
corpului de 60 cm., a co(]ii de 30 cm. Se carac- 
terisează prin o pungă ce are la buită, în care 
îşi ţine puii un timp oarecare după nascere. 
Sunt două specii mai însemnate: D. virginiana, 
care trăiesce în America noidică, în păduri, pe 
arbori, se nutresce cu animale mici. D. dorsi- 
gera, asemenea celui diutâiu, mai mic, lung. de 
16 cm., lung. co(}ii 21 cm., trăiesce în Surinam, 
îşi poartă puii pe spate, ţinendu-se cu cocjile lor 
de coada mamei lor.

Diderot, Denis, n. 5 Oct. 1713, f 30 Iul. 1784, 
mare scriitor francez în toate ramurile literaturei, 
cel mai productiv după Voltaire în seci. XVIII. 
Cea mai însemnată operă a lui e celebra Enci
clopedie, la care lucră 30 ani şi revisui toate arti
colele ei. Opere, Paris, 1822, în 22 voi. Voi. XIII 
şi XX, conţin articolele scrise pentru Enciclo
pedie. Ultima ediţ. 1875—77 în 20 voi.

Dideşti, com. rur. în Rom., j. Teleorman, si
tuată pe valea Tecuciului, cu 1003 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897); e însemnată pentru vecbia-i bi
serică (Schitu-D.), zidită pe timpul lui Neagoe- 
Vodă Basarab.

Didius, Marcus D. Salvius lulianus Severus, 
împărat roman, n. 132, în Milan; se distinse ca 
un militar brav în timpul domniei lui Commod. 
Isbuti să birue pe Câţi, popor de viţă germană. 
Aceste victorii îl ridicară atât de mult în ochii sol
daţilor încât după moartea lui Pertinax, (28 Mart. 
193), îl proclamară împărat. Dar nu isbuti să 
câştige iubirea supuşilor lui, de aceea fu ucis 
de proprii lui soldaţi la 1 Iunie 193, după o 
domnie de 66 (}ile. După el urmează la tron 
Septimiu Sever.

Didona, (Dido), Elisa, regina legendară a Car- 
taginei. Pică a lui Belus, regele Tyrului, şi soţia 
lui Sichaeu, ca să scape de cru^mea fratelui 
său Pygmalion, trecu în Africa cu o colonie de 
Tyrieni şi fundă Cartaginea. Cântată de Virgiliu 
în cartea a IV a Eneidei, ea deveni subiect de 
tragedii şi opere în multe literaturi moderne.

Didot, familie de librari-tipografi, al căror 
strămoş Frangois (1689—1757) a început ne
goţul la 1713 în Paris. Fiul acestuia, Frangois 
Ambroise (1730—1804), a perfecţionat fabrica- 
ţiunea de caractere tipografice; fiul său, Pierre 
(1760-1853), a dat o ediţie de lux a autorilor 
clasici; fratele acestuia, Firmin (1764—1836), 
a inventat o nouă procedură de stereotipie.

Didrachmon, monetă veche greacă = 2 drachme, 
de unde numele; ca piesă mai mare do argint 
în Attica = 4 drachme, numită şi Tetradrachmou.
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Didunculidae, o familie de pasen, aparţiaeiiâ 

ordinului Ponimbeilor. Diduncuîus strigirostris 
Gould. trăiesce în insulele Samoa. [D. V.]

Didym, (botan.) organ format din doi lobi ro- 
taiuji şi simetrici, alipiţi între ei dealungul uneia 
din feţe; anterele, fructele, pot fi. D., (s. e. sili- 
cula dela Biscutella, etc.).

Didymoî, localitate ionică în ţinutul Miletului 
cu oracolul renumit al lui Apollon (Didymeus).

Didymos, gramatic grec, n. 63 a. Chr. în Ale
xandria, se (Jice că ar fi autorul a vr’o 3500 scrieri, 
mai ales asupra lui Homer, cari sunt isvorul prin
cipal pentru gramaticele bizantine. Fragmente a 
editat Schmidt (1854).

Didynam, (botan.) se chiamă androceul format 
din 4 stamine, 2 mai lungi şi mai mari, 2 mai 
.scurte şi mai mici, s. e. la Scrofulariaceae, La- 
biate, etc. Didynamia, clasă din sistemul lui 
Linne, cuprinde toate plantele cu androceul D.

Diebitsch-Sabalkansky, Hans Carol Friederic 
Antoniu, conte, mareşal rusesc, n. 13 Maiu 1785; 
1822 şeful marelui stat major rus, ca comandant 
suprem în resboiul turcesc din 1829, după lupta 
dela Kulecivi, trecîi Balcanul şi înainta până la 
Adrianopole; 1831 comandant suprem în Polonia; 
t de clioleră 10 Iunie 1831 în Kletzevo lângă 
Pultusk.

Diecesă, eparcbie, cercul de administraţiune, 
sau teritorul asupra căruia se extinde jurisdic- 
ţiunea unui episcop. In vechime se numia D. 
un guvernament civil. Aşa s. e. Constantin M. 
înipăi*ţi imperiul în prefecturi, prefecturile în 
mai multe D. şi pe aceste în provincii. Mai multe 
D. formează o archidiecesă (v. ac.).

Dieci, comună rurală în Ungaria, cott. Arad, 
cu 1097 loc. Români.

Diedru, (unghiu diedru), este deschizătura 
dintre 2 plane cari se întâlnesc. Cele 2 plane, 
suposate indefinite, formează feţele DAui, iar 
intersecţiunea lor muchia D.-lui. Se numesce 
unghiu plan al unui D. unghiul format de 2 
perpendiculare duse în acelaşi punct la muche 
in cele 2 feţe. D. se măsoară cu unghiul seu plan.

Diefenbach, Lorem, linguist, membra on. al 
Acad. rom., n. 1806 la Ostheim (Hessen), bibho- 
tecar al oraşului Fraukfurtl/M. A scris; »Celtica«, 
3 voi. 1839—40; »Origines europaeae*, 1861; Dic
ţionare germanice şi romane, -j- 28 Mart. 1883.

• [W. R.J
Dieffenbachia Schott., (botan.) gen de plante 

erbacee perenaledinfam. Aroideelor,trib.Dieffen- 
bacheae, din America tropicală, cu stigmat sesil 
şi seminţe fără albumen. Foile fiind specioase, 
variu pătate (asemănătoare cu cele de CaladiumJ, 
.specii de D. precum D. amoena hort., D. eburnea 
bort., D. picta Schott., ş. a. sunt introduse la 
noi ca plante decorative de florării. [A. Pr.]

Dieghesis, (grec.) în retorică naraţiunea com
pletă a unui lucra, dela început până la sfîrşit; 
Biegheticus = naratorul. [*]

Diegis, fratele lui Decebal, încoronat (89) de 
cătră Domiţian cu o diademă, în urma tratatului 
încheiat cu regele dac.

_ Dieiectric, denumire dată de Faraday corpu
rilor isolante în urma experienţelor făcute de 
Avogadro, Belii şi de el însuşi, şi prin care s’a 
descoperit polarisarea acestor corpuri cari erau 
considerate, mai nainte, ca fiind cu totul pasive 
in fenomenele de induc^une electrică. Deoai'ece

nu toate D.-le produc efecte egale, Faraday s’a 
ocupat cu studiarea capacităţii lor inductoare. 
Datele aflate de el şi de mai midţi fisicieni ca 
Masson, Belii, Siemens, Rossetti şi Harris sunt 
cu totul discordante. Felice presupune că această 
discordanţă să provină de incertitudinea pro
dusă de electricitatea ce pătrunde în corpul 
dieiectric. Matteucci atribue la această causă chiar 
cea mai mare parte a diferenţelor între puterile 
dielectrice ale diferitelor substanţe. Diferitele 
gazuri, comprimate sau rarificate, la temperaturi 
diferite între 0° şi 200° au aceleaşi puteri in
ductoare dielectrice.

Dieppe, capitala unui arondisment în depart. 
franc. Seine infer., lângă Canal, cu 22,359 loc. 
(1891); port, comerciu însemnat, pescuitde stridii; 
băi de mare.

Dieresa, v. Cesura.
Dierna, Tierna, Tsierna ori Zerna, 6ste nu

mirea ce o dau Dacii rîului Cerna (v. ac.) de aZi. 
Aceste numiri, se găsesc în Dige.stele (C. 15, 
1 f, 8) lui Ulpian, în Ptolomeu, III 8, şi în Tabla 
peutingeriană.

DiervilIaTourn., (botan.) gen de plante lignoase 
cu foi oposite din fam. Caprifoliaceelor. tribul 
Lonicereae, cu flori albe, rosee, purpurii sau 
galbene, monosimetrice şi capsule preponderant 
biloculare, pluriovulate. Cuprinde vr’o 7 specii 
respândite parte în China şi laponia, parte în 
America boreală atlantică, dintre cari s. e. D. 
grandiflora Zucc., D. floribunda Sieb. et Zucc., 
jD. trifida Much. (D. canadensis Willd.), ş. a. 
se cultivă la noi în grădini ca plante ornamen
tale rustice. [A. Pr.j

DIes, C^at.J Ziuă.
DIes irae, flat.J primele cuvinte şi titlul unei 

rugăciuni ce formează a doua parte a unui Requiem. 
Textul acestei rugăciuni, care pare a data din 
seci. XIII, a dat ocasiune compositorilor a scrie 
desvoltate bucăţi musicale; Palestrina, Durante, 
Pergolese, Haydn, Cherubini, Mozart, Berlioz, 
Brahms, au găsit inspiraţiuni sublime în acest 
text şi totuşi musica lor nu produce asupra cre
dincioşilor impresiunea produsă de simpla me
lodie gregoriană tradiţională ce insoţesce acest 
text, melodie ce constitue un exemplu caracte
ristic al vechiului mod hipodorian. [T. C.]

Diespiter, (şi Dispiter), în mitol. romană Zeul 
luminii Zilei; se dă acest supranume lui lupiter.

[Atm.]
Diesterweg, Adolf, pedagog, n. 29 Oct. 1790 

în Siegen, 1820 director al seminarului de în
văţători în Mors, 1833 al seminarului pentru 
şcoalele de stat în Berlin, 1847 concediat în 
urma unor certe politice şi bisericesci, 1850 pen
sionat; t 9 Iulie 1866 în Berlin. A scris: »Weg- 
weiser fiir deutsche Lehrer®, 5 ediţ. 1873—77, 
3 tom.; 6 ediţ, 1890; «Populare Hiînmelskunde®, 
15 ediţ. 1891; «Beitrăge zur Losung dor Lebens- 
frage der deutschen Zivihsation«, 1836—1838; 
«Jahrbuch fiir Lehrer«, 1851—66, ş. a.; »Aus- 
gewăhlte Schriften*, 4 tom. La 1866 s’a înte
meiat în Berlin fundaţiunea lui D. pentru pre- 
miarea operelor pedagogice. Monumente în Mors 
şi Siegen.

Dieta, în înţeles propriu diurnele ce se plătesc 
funcţionarilor, medicilor, etc. pentru servicii pre
state în afară de sediul lor. In înţeles mai strict, 
D. înseamnă onorarul ce se dă membrilor unui
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corp repi esentativ pentru întreţinerea şi desdau- 
narea lor. In fine numele D. se da şi unor cor
puri representative speciale. Astfel sunt D.-le 
regatelor şi ţerilor representate în senatul im
perial al Austriei, D. Ungariei şi D. Croaţiei şi 
Slavoniei. D.-le provinciale din Austria se coinpim 
parte din virilişti (episcopi şi rectori universitari), 
parte din deputaţi aleşi. Deputaţii se aleg de 
patru curii, şi anume de curia proprietarilor mari, 
a camerelor comerciale, a oraşelor şi tîrgunlor 
şi a comunelor rurale. In capul D.-lor se află 
presidenţi şi vicepresidenţi, numiţi de împărat. 
Presidenţii poartă titlul de mareşal, sau căpitan 
al ţerii. In competenţa D.-lor cad toate che
stiunile ce nu sunt expres resei'vate senatului 
imperial, iar în deosebi afacerile de interes pro
vincial. U. se convoacă în fiecare an, pe un timp 
de regulă nu prea lung. Ca organe executive ale 
D.-lor funcţionează pe lângă guvern şi comi
tetele provinciale, cari se compim din 4 până 
8 membri aleşi după curii din mijlocul D.-lor. 
Despre D. Ungariei şi Croaţiei v. art. Ungaria 
şi Croaţia.

Dieta, în înţelesul general al cuvântului: tot 
ce e necesar pentru un traiu regulat şi igienic, 
relativ la alimentaţie, aer atmosferic, curăţenie, 
muncă, repaus şi pasiuni. In un înţeles mai re- 
strins: îutrebuinţarea raţională a alimentelor la 
omul bolnav şi sănătos; în acest înţeles D. e 
sinonim cu regim. Astfel D. lăptoasă, e ali
mentarea exclusivă cu lapte, întrebuinţată la 
bolnavi de rărunchi şi inimă; D. animală, e ali
mentarea aproape exclusivă cu carne, întrebu
inţată la anemici, limfatici, reconvalescenţi, dia
betici ; D. vegetală, alimentare aproape exclusivă 
cu vegetale, prescrisă la bolnavi de gută; D. 
absolută, abstinenţă de ori ce alimentaţiune; D. 
hydvică, alimentare temporară numai cu apă la 
copii mici bolnavi de diarea.

Dieteris, period de 2 ani.
Dietetica, parte a medicinei, care se ocupă de 

dieta omului sănătos şi bolnav. [Dn.J
Diether de Isenburg, archiepiscop şi principe 

elector în Mainz, n. 1412, ales fiind archiepiscop 
la 1459 a trăit în certe cu alţi principi şi nu 
s’a supus nici papei Piu II, care în 1461 l-a 
depus şi excomunicat. La 1463 reales de archi
episcop s’a îndreptat. D. a fundat universitatea 
din Mainz (1477). f 1482.

Dietrich von Bem, (Teodorich din VeronaJ, 
unul din vitejii cei mai mari în tradiţiunea ger
mană; din gintea Amelungilor.

Dietrichstein, famihe nobiliară austriacă, în 
seci. XVII ridicată la rangul de conte; se stinse 
1864; titlul trecu la contele de Mensdorf-Pouilly. 
D., Franeisc, principe, cardinal, u. 1570 în Ma
drid, 1599 cardinal şi episcop de Olmiitz, con
duse contrareformaţiunea. -f- 1636 în Briinn.

Dieu et mon droit, (franc., pron. Die emondroa), 
D(Jeu şi dreptul meu. De visa coroanei engleze.

Dieulafoy, (pron. Dielafoa), 1) D., Georges, 
medic franc., n. 1840 în Toulouse; dela 1886 
prof. pentru patologie în Paris. A întrodus în 
praxa medicală puncţiunea toracelui şi a con
struit un aparat (Aspirator) pentru deşertarea 
lichidelor morbide din cavităţile coipului. Opere: 
Manuel de pathologie interne, 2 voi., 1880—83. 
2) D., Auguste Marcel, archeolog şi explorator 
franc., n. 1844 în Toulouse. împreună cu soţia

sa Jeanne Paule Rachel n. Mayre, a întreprins 
1881 o călătorie în Persia şi 1885 la Susa, unde 
a cercetat palatul lui Darius I şi Artaxerxes II. 
A scris: L’art antique de la Perse, 5 voi., 1884—89; 
L’Acropole de Suse, 1890—91. Soţia sa a scris: 
La Perse, la Chaldee et la Susiane, 1886; ro
manul Parysatis, 1890, premiat de Academie.

Diez, semn din notaţiunea musicală, indicând 
ridicarea cu jumetate de ton a întonaţiunii notei 
înaintea căreia e pus. 1). într’o bucată de musică 
se poate presenta accidental, piomentan, în 
cursul bucăţii, sau constitutiv, făcend parte 
din armatura tonului în care e scrisă acea bu
cată. D. în armatură se presintă în ordinea 
fa-do-sol-re-la-mi-si. Dublul D. suie întonaţiunea 
cu un ton. Anularea unui D. se face prin semnul 
numit becar. [T. C.]

Diez, oraş în Prusia, cerc. Wiesbaden, lângă 
Lahn şi linia c. fer. Koblenz-Wetzlar, cu 4568 loc. 
(1895); gimnasiu, cariere de marmoră. In apro
piere castelul Oranienstein cu şcoală de cădeţi. 
Comitatul D. 1388—1806 aparţinea familiei 
Nassau-D., care ocupă astăzi tronul Olandei.

Diez, Friedrich Cristian, «părintele filologiei 
romane», n. 1794 la Giessen, 1830 profesor la 
Bonn. A scris: »Die Poesie der Troubadoui-s», 
1826; »Leben und "Worke der Troub.«, 1829, 
1882; «Grammatik der romanischen Sprachen», 
«Etymologisches "Worterbuch der rom. Spr.« In 
aceste doue din urmă,, basându-se pe Raynouard 
(v. ac.), dar totodată îndreptându-i greşeala prin
cipală (că limba provenţală ar fi mama celorlalte 
limbi romanice), a aretat că toate limbile ro
manice (V. ac.) sunt surori egal îndreptăţite, 
crescute şi desvoltate din limba de toate (jilele 
(lingua rustica) a Romanilor. D. a fost m. onor. 
al Academiei române, -j* 1876. Biogr. de Brey- 
mann, 1878. [W. R.]

Difamaţiune, defăimare; a vorbî de reu despre 
cineva. (V. Injurii.)

Diferinţa, deosebire între 2 lucruri din anumite 
puncte de vedere. Raport de ncasemenare, de 
nepotrivire, etc. D. specifică (logică), atribut 
esenţial şi special care distinge o specie de o 
alta într’o clasificaţiune. Raportul de asemenare 
(genus proximus) şi D. specifică sunt cele 2 ele
mente indispensabile într’o definiţiune logică. In 
matematică D. e resultatul sustracţiunii sau 
scăderii aritmetice ori algebrice. D. adiţionată cu 
descă(jutul dă pe scă(Jetor. In astronomie Z). 
ascensională e D. dintre 90° şi unghiul orar al 
unei stele, în momentul resăritului sau apusului 
acelei stele. Marinarii calculează această D. pentru 
a deduce oara resăritului sau apusului unei stele. 
In marină .se numesce în mod special 1). ex
cedentul firului de apă din urma unui ba.sti- 
meiit asupra acelui dinainte. Bastimentul cu cât 
e mai uşor şi mai puţin încărcat, cu atât are o 
D. mai mare.

Calculul diferinţelor, considerat în toată gene
ralitatea lui are de obiect legile variaţiunilor func- 
ţirmilor, adecă legile crescerilor sau descrescenlor 
de mărime, ce primesce o funcţiune oarecare de 
cantităţi variabile independent, când mărim sau 
micşorăm acele variabile. Acele cresceri sau des- 
crescerirepresintădiferinţele dintre valorile varia
bilelor cu şi fără acele cresceri sau descresceri, de 
aci şi numele calculului. Când D.-le sunt cantităţi 
finite, calculul se (jice al D.-lor finite sau par-
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ţiale, iar când acele diferinţe sunt suposate in
finit mici, ele se numesc diferenţiale şi calculul 
lor ia numirea specială de calcul diferenţial.

DifTalco, (ital.J în comerciu: detragere din 
suma originală la efectuirea plătii.

Diffesiune, (lat.J contestare, diferend; contes
tarea genuinităţii unui act, document, etc.

Diffidaţiune, (lat.J anunţarea unui diferend; 
provocare.

Dificil, anevoios, greu de tractat. Dificultate, 
greutate.

Diform, fără proporţiune, forjnat reu.
Difracţiune, în optică, v. Intlecţiune.
Difteria sau Difterita, boală infecto-conta- 

gioasă, caracterisată prin formare de false mem
brane (pieliţe) pe mucoase şi piele; se observă mai 
adeseori pe mucoasa faringelui (anghină dif- 
tericăj, laringelui (laringită s. crup diftericj, 
şi a nasului, mai rar pe cea a bronchielor şi a 
conjunctivei, iar pe piele se formează numai 
când ea e rănită. D. se observă cu deosebire 
la copii, e causată prin bacilul Klebs-Loeffler 
(numele descoperitorilor), şi se propagă dela 
omul bolnav la cel sănătos şi prin inteiTuediul 
obiectelor întrebuinţate de bolnav, căci falsele 
membrane, pe cari le scuipă bolnavul, conţin 
bacili şi propagă infecţiunea. Anghina şi crupul 
dift. sunt formele cele mai frequente ale D.-ei

La anghina dift. mucoasa faringelui e roşie, 
migdalele se umflă şi se acoper cu false mem
brane albe, cari se pot întinde mai departe pe 
mucoasa faringelui, ghindurile submaxilare se 
măresc, gura miroasă şi bolnavul are fierbinţeală. 
Aceste simptome sau se ameliorează după 4—6 
()ile şi bolnavul se însănătoşează încetul cu în
cetul (forma uşoară — boala a remas locală), sau 
boala se agravează, se generalisează prin resorp- 
ţiunea secreţiunilor bacteriene din falsele mem
brane (forma gravă). In acest cas, pe lângă că 
simptom ele din gât se agravează, falsele mem
brane se întind, se îngroaşă şi devin cenuşii, 
gâtul se umflă mai tare, nasul curge, (D. nasală), 
dar apar şi simptome generale, cari se mani
festă prin pierderea puterilor, anemie, inape- 
tenţă, somnolenţă, şi moariea, prinparalisainimei, 
0 sfirşitul. In unele caşuri moartea survine cu
rând după începutul boaJei. începutul ang. dift. 
e câte odată pe nesimţite, copilul face boala pe 
picioare, şi când se exajiiinează gâtul el e căp
tuşit de false membrane.

Grupul D. se manifestă prin: răguşeală, tusa 
lătrătoare, respiraţie grea şi sgomotoasă; respi
raţia devine din ce în ce mai anevoioasă, accese 
de sufocaţie sui’vin, copilul se svîrcolesce din 
causa lipsei de aer, buzele se învineţesc, manile 
şi picioarele se recesc, şi moariea prin asfixie 
urmează, dacă nu se intervine în 1—5 4île, aerul 
ne mai putend pătrunde în plămâni, deoarece 
laringele e astupat cu false membrane. In re- 
couvalescenţa difteriei survin la j/8 a caşurilor 
paralisii difterice a vălului palatin (vorbire prin 
nas, lichidele la înghiţit întră în nas), mai rar 
a mânilor, picioarelor, muşchii respiraţiei, a 
iuimei, etc. Moriafitatea ang. dift. variază, după 
epidemii, între 35%—70%, acea a crupului între 
70%-90o/„.

Tratamentul. De vr'o câţiva ani se întrebu
inţează injecţiuni sub piele de senim antidifteric 
(preparat din sângele cailor, vaccinaţi cu culturi 
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a bacilului difteriei), cari dau resultate foarte 
bune, căci au redus moriafitatea ang. dift., tratate 
la timp, la 10% şi acea a crupului au redus-o 
de asemenea. Cu cât bolnavul e injectat mai 
curând cu atât mai sigur se însănătoşează. Pe 
lângă injecţiuni se fac gargarisme şi badijenări 
cu substanţe antiseptice, şi la crup, intubaţia şi 
tracheotomia.

Profilaxia. Bolnavii de D. se vor isola dela 
începutul boalei până la 2 septămâni după com
pleta vindecare; persoana care îi îngrijesce nu 
va veni în contact cu sănătoşi, şi îşi va desin- 
fecta adeseori manile, cu deosebire înaintea mân
cării ; fi'aţii bolnavului nu se vor trimite la şcoală. 
In camera bolnavului se va aşeza un vas cu 
soluţie antiseptică (acid fenic 5% sau sublimat 
1 la miie), în care se vor pune obiectele pe cari 
bolnavul scuipă şi cu cari vine în contact. După 
însănătoşare bolnavul va face câteva băi cu săpun, 
păreţii şi pardoseala camerei se vor desinfecta 
prin stropire cu soluţii antiseptice, iar obiectele 
din cameră prin muiere în soluţii antiseptice sau 
se vor desinfecta în etuva de vapori. [Im.]

Diftong, unire a unei vocale plenisone cu una 
semisonă. (v. Yocală). După cum ântâia vocală 
este cea plenisonă sau cea semisonă, D.-ii sunt 
sau coboritori, s. e. în mai, roib, nou, sau ur
cători, s. e. în grea, chior, fier. [Ti.]

Difus, (botan.) care e risipit, aşezat fără or
dine aparentă, cum pot să fie ramurile pe o 
tulpină tîrîtoare ori culcată, frunzele, pe ra
muri, etc.

Difusiune, fenomenul că doue lichide deose
bite, cari în sens chimic nu se influenţează, 
ajungând în contact direct sau şi despărţite prin 
o membrană, pe încetul se amestecă în uima 
unei mişcări a moleculelor, care numai atunci 
înceată, când amestecul e perfect. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi când doue gazuri vin în atingere. 
In optică sub D. se înţelege fenomenul, că o 
parte a razei, ce cade pe o suprafaţă, se reflec
tează în toate părţile şi formează lumina difusă.

Difusiune, (la plante) trecerea gazurilor din 
atmosferă în corpul plantelor aeriane şi ieşirea 
lor de aci în aer. Locurile pe unde se face 
schimbul acesta sunt stomatele (v. ac.) şi lenti- 
celele (v. ac.). D. gazurilor e condusă de regulele 
fisice ce preşed la acest fenomen, precum şi de 
împrejurările dacă gazurile sunt consumate, ori 
produse de plantă; în caşul dintâiu ele vor fi ab
sorbite de aceasta, în al doilea vor fi date în 
afară. D. se observă şi la lichide, când doue de 
aceste substanţe, dacă se pot amesteca şi nu se 
combină chimicesce, îşi respândesc moleculele 
lor progresiv şi reciproc în spaţiul unde se află. 
Şi aci, dacă în plantă lichidul difusat este con
sumat, va fi mereu absorbit, iar dacă e produs 
de ea, mai mult decât în mediul încungiurător, 
va fi emis.

Dig, (franc.) zăgaz şi zăgazuri, adecă pământul 
scos din şanţ şi grămădit pe muchea lui, fie cu 
plantaţiune, gard viu, ori nu. D. se întrebuinţează 
cu deosebire la drenagiu, la inigaţiuni pentru 
transportul şi distribuţiunea apei de irrigat.

Digardii, (Şigaţe), localitatea principală în Ti
betul suQ-vestic, lângă Penanang. In apropiere 
mănăstirile Taşi Lhunpo.

Digerare, tratarea unei substanţe compacte cu o 
fluiditate, la căldură moderată, pentru a o extrage.

11
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Digesta, v. Corpus Juris.
Digestibil, uşor de mistuit; se 4ice că uu ali

ment este mai mult sau mai puţin D., după cum 
are necesitate de mai mult sau mai puţin timp 
pentru a fi modificat de cătră sucurile digestive.

Digestlune, mistuire, transformarea Nimeri
telor în stomac. D. n’a putut fi bine cunoscută, 
decât când cercetările aprofundate ale sciinţelor 
biologice, şi mai ales ale chimiei fisiologice, an 
putut dărîma opiniunile curente, de pe la în
ceputul secolului, asupra naturei acestei funcţiuni 
organice aşa de importantă, privită de unii ca 
o cocţiime, iar de alţii ca o fermentaţiune. D. 
se reduce după cunosciuţele actuale la o succe
siune de fenomene mechanice şi chimice; 
cele chimice se reduc la o disolvare sau 
transformare continuă provocată de intervenirea 
deosebitelor sucuri secretate de tubul digestiv, 
iar cele mechanice Ia o serie de mişcări nu
mite peristaltice, cari consistă »în contrac- 
ţiuni succesive ale diferitelor părţi ale păreţilor 
musculari dela un capet la celalalt al tubului 
digestiv, împingând cu chipul acesta materiile 
înaintea lor«. Primul act al D.-ii este prehen- 
siunea alimentelor, cari odată introduse în gură, 
mestecate, sfâşiate şi muiate cu salivă, formân- 
du-se aşa (jisul bol alimentar, trec în stomac 
prin esofag, în urma actului mechanic al de- 
glutiţiunii. In stomac alimentele încearcă o 
mişcare rotătoare, sunt cu alte vorbe vânturate, 
în care timp sunt puse intr’un contact intim 
cu sucul gastric, secretat de glandele gastrice 
din păreţii stomacali; alimentele aşa amestecate 
cu sucul gastric iau numele de chym. Prin miş
cările peristaltice alo stomacului chymul trece 
în duodenum. Chymul în intestinele subţiri (duo- 
depum) este atacat de sucul pancreatic, de 
bilă şi sucul intestinal; amestecat cu aceste 
sucuri chymul ia numele de cliyl. Din intestinele 
subţiri alimentele trec în intestinul gros, de imde, 
acelea neabsorbite, mai ales în cursul trecerei 
lor prin intestinele subţiri, sunt eliminate (escre- 
mente) piin orificiul anal. Dinti-e alimente cele 
solubile sunt disolvate în mare parte în gură, 
stomac, puţine în intestinele subţiri. Alimen
tele albuminoide sunt atacate de sucul gastric, 
cai’e le transformă în albuminosă, albumină so
lubilă sau peptonă, substanţe absorbite de stomac. 
Restul de substanţe albuminoide netransformate 
în stomac sunt atacate de sucul pancreatic, care 
le transfoaimă in pancreatină (Corvisart). Sub
stanţele grase nu sunt atacate nici de salivă, 
nici de sucul gastric, ci sunt emulsionate de 
amestecul sucului pancreatic şi mai ales al bilei, 
şi sunt absorbite sub această formă emulsionată, 
de vasele chilifere. Alimentele sunt absorbite prin 
endosmosă, difusiune şi filtraţiune. Transformările 
chimice, cât mai ales acţiunea physiologică a su
curilor secretate de tubul digestiv, sunt din cele 
mai complicate şi nu suferă chiar o schiţare su
mară. Natura alcalină şi acidă a acestor sucuri 
alternând, alimentele sunt atacate într’uu chip 
sistematic, bine precisat în mare parte chiar din 
amănuntele acţiune! lor. Bila joacă în digestie, 
pe lângă rolul de a face mai eficace acţiunea 
sucului gastric, şi al emulsionării corpuiilor grase, 
amestecându-se cu residuurile organice neasi
milate, îniesnesce eliminarea lor, făcendu-le mai 
moi; bilei se datoresce coloritul acestor residuri.

Bibliografia chestiunii este prea vastă pentru a 
fi chiar reamintită; numele lui Corvisart, Claude 
Bernard, Moleschott, Spallanzani, Eberle, Leh- 
mann şi Schwann, etc. trebuesc citate în primul 
rând. Ceadintâiu enciclopedie sau cel dintâiu tratat 
de fisiologie dă cunoscinţe mai mult decât sufi
ciente ori cărui curios. Menţionăm totuşi tra
tatul de fisiologie al lui L. Landois, tradus şi în 
franţuzesce. (Schleicher, 1893, după a 7 ediţie 
germană pp. 246—370). Pentru noţiunile refe
ritoare la chimia fisiologică excelentul tratat al 
lui Maurice Arthus, (Elements de chimie-physio- 
logique, Masson, 1897, 2-e edition pp. 249—304) 
e din cele mai recomandabile şi mai precise. 
Vechea lucrare a lui Moleschott, »Physiol. d. 
Stoffwechsel«, (Erlangen, 1851), între altele ale 
acestui autor poate fi ancă citită cu mult interes; 
ea resumă cu multă erudiţie şi critică cunos- 
cinţele referitoare din prima jumetate a seclului 
nostru. Una din cele mai recente şi mai com
plete lucrări, ce s’ar pute consulta în această 
privinţă cu folos, e aceea a lui Armând Gauthier 
»Leşons de chimie biologique«, 2 ed. Paris, 1897, 
capitolele respective. [N. V.|

Digestiv, tubul digestiv, un canal care se în
tinde dela gură până la anus şi în lungul căruia 
trec alimentele pentru a fi modificate de cătră 
sucurile digestive, (v. Digestiune). El cuprinde 
gura, faringele, esofagul, stomacul, intestinul 
subţire şi intestinul gros (v. ac.). Lungimea tu
bului D. variază: la erbivoare este de 12 până 
la 15 ori mai lung decât corpul, la camivoare 
de 4—5; la om care este omnivor este 6—7 ori 
mai lung decât corpul, în mijlociu 11—12 m.

Digestiva, (lat.) remedii, cari promovează di- 
gestiunea, resp. transformarea bucatelor aflătoare 
in stomac şi canalul intestinal, precum şi eva
cuarea intestinelor, s. e. apa, sarea, remedii 
amare, vinul.

Digitaline, preparate chimice extrase din frun
zele plantei Digitalis purpurea L.; aceste cor
puri sunt glycoside şi nu conţin azot. Se folo
sesc Ia afecţiuni de inimă.

Digitalis L., (botan.) gen din fam. Scrophula- 
rineeloi1, ti’ib. Digitaleelor, cuprinde plante er
bacee vivace sau bisanuale, frunze alterne, simple 
întregi sau dinţate, florile purpurii, gălbui sau 
albe, adeseori mari, sunt dispuse în lungi raceme 
terminale; caliciul cu 5 divisiuni; corola luug- 
tubuloasă ventricoasă sau campanulată; stamine 
4 didyname; fructul este o capsulă ovală sep- 
ticidă. D. are vr’o 18 specii, respândite prin Eu
ropa şi prin Asia occidentală şi centrală. In păiţile 
noastre cresce D. lanata Ehrh.,Z). ambigua Mari ., 
cunoscută de popor sub numele de Ţîţa oaiei 
sau Degetariţă. Unele specii şi varietăţi din 
acest gen se cultivă foarte mult prin grădini ca 
plante decorative pentru florile lor frumoase, aşa 
sunt: D. purpurea L., D. lanata Ehrh., D. 
ferruginea L., D. laciniata Lindl. şi D. am
bigua Murr. Frunzele de D. purpurea L-, ca şi 
principiul Digitali na extras din ele, se intre- 
buinţează în medicină ca diuretice sau pentru 
a combate boalele de inimă. [Z. C. P.]

Digitat, (botan.) care e aşezat ca degetele dela 
mână, s. e. nervuri D., când ele diverg dela basa 
limbului; frunze D., când frunza e compusă^ şi 
foliolele dispuse divergent. Terminul D. se în- 
tâlnesce şi în alte expresiuni compuse, s. e. di-



Digitaţia — Dilatator. 163
gitinervă, frunză cu nervuri digitate; digitUobată, 
frunză D. nervă cu marginea lobată; digitifidă, 
frunză fidă cu nervuri D.; digitipartită, frunză 
|)artită şi D. nervă; digitipenată, frunză com
pusă D. cu foliolele dispuse penat, etc.

Digitaţia, (mus.) v. Aplicatura.
Digitigrade, mamiferele ale căror picioare au 

degete libere, înzestrate cu ghiare şi cari, când 
stau în picioare, merg şi se sprijinesc pe vîrful 
degetelor. In ordinul Carnivorelor există multe 
D.; cânii, vulpea, hienele, pisica, tigrul, leul, etc., 
pe când urşii sunt plantigradi, adecă se sprijinesc 
pe păment cu toată talpa piciorului, din această 
causă se pot ridica şi stau în doue picioare.

[D.V.]
Dignand, (mat.) numenil care trebue ridicat la 

o potenţă (dignitate).
Dignano, oraş în litoralul austriac, districtul Pola, 

lângă calea ferată Divacca-Pola, cu 5269 loc. (1890).
Digne, capitala depart. franc. Alpii infer., lângă 

Bleonne, cu 5584 loc. (1891); residenţă episco- 
pească; terme de pucioasă.

Dignitar, (neolat.) demnitar-; cel ce ocupă o 
înaltă funcţiune de curte sau bisericească. JDig- 
nitaie, demnitate, oficiu înalt.

Digoin, (pron. Digoen), capitala cantonului elv. 
D., lângă Loire; şantier, fabr. de porţelan, pânză, 
oleu şi sticlă.

Digresiune, abatere dela subiectirl principal 
într’un discurs sau altă lucrare.

in astronomie: depărtarea apar-entă maxi
mală în grade, aunei planete inferioare, dela soare.

Digyn, (botan.) însemnează că o floare are doue 
pistiluri sau gineceuri distincte, s. e. la Oxyria 
digyna.

bihamui, mimte în ranrura Bucegilor, situat 
pe frontiera despre Transilvania. E acoperit cu 
păduri şi păşuni, pe cari le folosesce bis. rom. 
din Rîşnov (Trs.), a cărei proprietate e muntele.

[A.M.M.]
Dihexaedru, un corp aveud 12 feţe cari pre

lungite până la întâlnirile lor mutuale, 6 de o 
parte şi G de altă parte, formează 2 hexaedre.

Dihor, mamifer, formează fam. Mustelidelor. 
Are în falca de sus 4 sau 5, în cea de jos 5 sau 
0 măsele; picioare scurte, cu câte 5 gliiare. Unii 
calcă pe degete, alţii pe întreaga talpă. La unii 
ghiarele sunt retractile, la alţii neretractile. D. 
de casă, (Mustela foina^ cu corpul lung şi sub
ţire, per cenuşiu, cu o pată albă pe gât. Trăiesce 
îu apropierea locuinţelor omenesci, hrăniudu-se 
cu găini, porumbi, oue, şoareci; blana sa e de 
puţin preţ. D. se stîrpesc prin oue înveninate. 
D.-ul de câmp, (Putorius foelidusj, 42 cm. lung. 
Şl coada 17 cm., cu per brun închis, pe spate 
ceva mai deschis, botul şi vîrful urechilor albe. 
D. venează iepuri şi paseri. Iarna se apropie de 
locuinţele oamenilor, făcend mari stricăciuni 
între boare. Blana sa are preţ.

Dihtineţ sau Păriul D.-ului, comună rurală 
cu atenenţile: Be.sazenii, Biscăul, Chicerca, Dih- 
terca, Grebleua, Groapa, Gninul, Lipoveţul, Man- 
cilii, Meşeii, Ostreva, Ruda, Socola şi Tarnocica; 
parochie, cu moşie boicreacsă în Bucovina, căp. 
Vijniţa, j. Futilă, cu 1579 loc. (1453 ort., 16 rom.- 
cat., 110 mos.), şcoală prim. [Dr. I. G. Sbiera.] 

Diiambus, în versificaţiunea metrică, picior de 
vers compus de doi iambi, în ale cărui tacte ritmice 
silabele se succedau astfel: ^ -t- ^ — [*]

Diiovis sau Diuvis, în mitol. rom. numiri vechi 
ale lui lupiter.

Dijma, (din lat. Decima), a (Jecea parte; în Ung. 
acea parte a impositelor urbariale, pe care aveau 
să o plătească jobagii proprietarului de păment ca 
a (jecea parte a productelor lor. (v. Urbariu). 
D. se mai numia şi a (jecea parte, mai târziu 
preste tot o parte oarecare a recoltei viilor, ce 
producenţii aveau să o dee ca imposit în natură. 
V. şi art. Decima, Decime şi Desetina.

Dijmărit s. Dămărit, (în Moldova Desetina, 
V. ac.), nume dat în Muntenia pe la 1700 dării pe 
stupi şi mascuri. Se plătiau 41/2 parale de mascur, 
boierii şi mănăstirile erau scutite. Se stringea în 
Iulie şi aducea un venit de 60 până 65 mii lei.

Dijon, fortăreaţă, capitala depart. franc. Cote 
d’Or, cu 62,307 loc. (1891). Academie, şcoală de 
artă şi de musică; comerciu cu vin. In timpul 
Romanilor se numia Dibio; în evul mediu era 
capitala Burgundiei.

Dike, în mitol. grec., e fata lui Zeus cu Themis, 
una din Hore. D. arată lui Zeus pe judecătorii 
nedrepţi şi îi pei-secută. [Atm.J

Dikolon, în versificaţia greacă este un period 
ritmic compus din doue kola (membra, ordines).

Dikte, (Dictaea, Dictaeon), munţi pe pariea 
estică a insulei Creta, cari, după mitol. grec., 
şi-au luat numele dela nimfa Dikte; în aceşti 
munţi a fost crescut Zeus. A(Ji aceşti munţi poartă 
numele de Lasthi.

Diktyita, (med.) v. Retinita.
Diktys, Cretensis, pretinsul autor al opului: 

Ephenieridos belii Troiani hbri sex, remas în 
traducere latinească din seci. IV d. Chr. Cu
prinde întâmplările resboiului troian dela ră
pirea Helenei şi până la moartea lui Odiseu. Cf. 
Korting: D. und Dares, Ein Beitrag zur Geschichte 
der Troja-Sage. (HaUe, 1874.)

Dilatabilitate, proprietatea corpurilor de a-şi 
schimba volumul.

Dilataţia cordului, (inimei), lărgire parţială 
sau totală a căvităţilor inimei, fără ca şi vohunul 
masselor. musculare să fie mărit (hypertrofie). 
Adeseori însă D. şi hypertrofia există împreună. 
Mai adeseori se obseivă D. cavităţilor inimei 
stânge, din causa unei piedeci în circulaţia plă
mânilor. [Ini-]

Dilataţiune, proprietatea corpurilor de-a ocupa 
spaţiu, care se numesce volumul corpului. Prin 
căldură corpurile se dilatează, iar prin receală 
se contrag. D. corpurilor solide e mai mică decât 
cea a lichidelor, şi D. lichidelor mai mică decât 
cea a gazelor, se înţelege la aceeaşi temperatură. 
Corpurile solide se dilatează în lungime (D. li
neară) şi îşi măresc şi volumul (D. cubică). 
Cifra, care arată cât s’a dilatat unimea de lun
gime sau de volum a unei substanţe încălijite 
cu 1° C, se numesce coeficient de D. lineară sau 
cubică. Coeficientul de D. cubică este întreit 
decât acela de D. lineară. Coeficientul de D. 
lineară al cuprului e 0.0000171, al fienilui 
0.0000122, al sticlei 0.00000861. Coeficientul de 
D. cubică al lichidelor variază după temperatură, 
numai al idrargirului e constant 0.000181, din 
care causă e potrivit pentru termometre. D. 
gazuriior e proporţională temperaturii; coefi
cientul e 0.003665.

Dilatator, (med.) instrumente de diversă con
strucţie; servesc pentru dilatarea de orificii şi
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canale, în deosebi dacă s’au ângustat în i;rma 
unor procese patologice. (Stricturi în uretră, în 
laringe, în esofag, etc.)

Dilaţiune, (lat.) amânare; în limbagiu jur. în
seamnă termenul (soroc) dat de lege, creditor 
ori judecătorie penh’u îndeplinirea unui act. Di- 
latoriu, ce amână.

Dilatometru, instrument pentru măsurarea di- 
lataţiunii unui coi’p. (v. Alcoolometria.)

pilele de prestaţie, imposit direct în România. 
La 1843 fiecare ţeran a fost obligai a lucra câte 
6 (jile pe an la dnimuri. La 1851 D. de pr. s’au 
transformat în bani, şi legea din 2 Sept. 1860 a 
stabilit acest imposit în suma de 12 lei pe an. 
Pentru Ung. v. art. Robot.

Dilema, (grec.) formă de argumentare foarte 
întrebuinţată în arta oratorică. In logică D. 
se compune din doue silogisme, cari duc la o 
singură conclusie. Proposiţiunile minore ale celor 
doue silogisme trebue să fie contradictorii, de 
aceea forma sub care se presintă D. este şi 
trebue să fie o alternativă; aceasta este chiar 
una din condiţiile validităţii unei D. Pe lângă 
aceasta, pentru ca o D. să constitue un argu
ment doveditor, trebue ca conclusiunile parti
culare ale fiecărui membru să fie legitimate. D. 
nu trebue confundată cu argumentul dis
junctiv, cu care se aseamănă întrucâtva; 
căci D. ne presintă două proposiţii contradictorii, 
dintre cari pe ori care din ele vom lua, ne va 
duce la aceeaşi conclusie; pe când argumentul 
disjunctiv ne presintă proposiţii opuse, nu ca să 
scoatem aceeaşi conclusie, ci ca să alegem pe 
una din ele înlăturând pe celelalte. Una din cele 
mai celebre D. este aceea, pe basa căreia califul 
Omar a ars imensa bibliotecă din Alexandria. 
Această D. era formulată astfel: Cărţile biblio
tecii din Alexandria sau corespund cu Coranul 
sau nu corespund; dacă corespund, ele sunt de 
prisos, fiind-că avem deja Coranul; dacă nu co
respund, ele sunt periculoase; deci, şi într’un 
cas şi într’altul, ele trebuesc arse. [Nigrim.]

Diletant, (ital.) persoană iubitoare de arte, şi 
în deosebi de musică, care pretinde a înţelege 
artele sau musica, dar în a căror reală cuno- 
scinţă n’a pătruns.

Diligenţa, este promptitudinea omului, ce se 
descopere în aplicarea constantă şi perseverantă 
a puterilor fisice şi spirituale la îndeplinirea con- 
scienţioasă a lucrărilor fisice şi intelectuale precum 
şi la îndeplinirea obligaţiunilor morale.

Diligenţă se mai numesce şi o mare trăsură 
publică pentru transportul călătorilor. [Plet.]

Dilke, Charles Wentworth Bart, scriitor şi om 
politic engl., n. 1843. A studiat la Cambridge. 
In 1866 şi 1867 a făcut o călătorie în jurul 
pămentului, visitând şi studiind cu deamănuntul 
toate coloniile engleze. Resultatul acestei călă
torii a fost publicarea unui op în 2 voi. întitulat: 
»Greater Britain: a Record of travel in English- 
speaking, Countries dui-ing 1866—1867«. Această 
lucrare a avut un succes mare şi a contribuit 
mult ca autorul să fie ales deja 1868 în parla
ment. D. este proprietarul şi directorul revistei 
»Athenaeum«, (fundată de moşul său 1828), care 
se ocupă de literatură, sciinţă şi artă. In 1880 
a făcut parte din cabinetul Gladstone, ca sub
secretar de stat la externe. La 1884 a fost numit 
membru în comisia regală pentru îmbunătăţirea

locuinţelor claselor muncitoare. La 1887 a pu
blicat o carte asupra situaţiunei politice a Eu
ropei, tradusa şi in franţuzesce. Alte scrieri mai 
de seamă ale sale sunt: »Tbe British Army«, 
«Problems of Greater Britain» şi «Imperial De- 
fence«. Este unul din cei mai ascultaţi oratori 
ai Camerei Comunelor. Lady D., soţia lui, e 
scriitoare de renume. Ea colaborează la revi
stele: »Saturday«, «Westmiuster Rewiew», »Fort- 
nightly Rewiew*, etc. La 1879 a publicat o carto 
foarte apreciată asupra renascerei arţei în Francia 
«The Renaissance of art in Francia*. De un şir 
de ani Lady D. publică în «Annual Register* 
articoli asupra Italiei şi Franciei.

D\W, Ludovic, pictor germ., n. 1848, a studiat 
architectura. După resb. 1870—71, la care a 
participat ca oficier, s’a aşezat în Miinchen, unde 
a lucrat şi cu Piloty. Se distinge prin marine.

Dilion, lohn, om politic irlandez, n. 1851; fiul 
agitatorului lohn Bake D., care trebui să fugă 
1848 la America; 1880 membru al parlamentului 
şi conducător al ligei ţerănesci, ţintesce desfa
cerea totală a Irlandei de cătră Englitera; în 
repeţite rânduri arestat şi emigrat; 1896 fu ales 
preşedinte al antipamelliştilor.

Dilolo, lac în Africa centrală, pe culmea dintre 
basinul lui Zambezi şi Congo, la înălţime dc 
1440—45 m., descoperit 1854 de Livingstone; 
nu se scie de are vr’o scurgere.

Diluentia, flat.) remedii, cari subţiează sucu
rile corpului. S. e. apa, apele minerale.

Diluţiune, soluţiune; desconcentrarea, subţiaroa 
unei substanţe.

Diiuvianism, v. Neptunisra.
Diluviu, după biblie (I. Moise6—9) potopul (v. ac.) 

de apă, cu care D(jeu a pedepsit pe oamenii pă
cătoşi pe timpul lui Noe, cruţat fiind numai Noe 
şi familia sa; despre D. se face amintire şi în 
legendele altor popoare (Babilonieni, Greci, etc.).

Diluvium, (geol.) cuprinde şirul formaţiunilor 
şi depositelor de pe scoai-ţa globului, ce s’au 
succedat dela pliocen până în timpurile istorico. 
Corespunde epocei pleistocene şi erei moderne 
sau cuaternare. Se compune de ordinar din 
lehmuri şi loessuri la partea superioară, şi din 
năsipuri şi pietrişuri la partea inferioară; numai 
pe alocurea conţine deposite de argile, in general 
lenticulare. Cel deasupra se numesce D. roşu 
şi cel de desubt D. sur. Este caracterisată această 
epocă prin apariţiunea omului; prin dispariţiunea 
de pe scena lumii a unor colosale mamifere lierbi- 
vore, contimporane ale primilor oameni, şi prin 
urmele unor foarte abundante precipitaţiuni at
mosferice şi foarte mari îngheţuri. [A.]

Dima, George, compositor şi prof. de musică, 
n. 10 Oct. 1847 în Braşov, a studiat la Vieiia 
şi la politechnicul din Karlsruhe, unde a luat 
instnicţiune în cântare dela directorul capelei 
de musică a cuinii princ. de Baden, Heiurich 
Giehne. Reîntors la Viena a studiat un an la 
prof. de mus. Otto UfEmann. A trecut apoi la 
Graz şi a făcut studii speciale din armonie şi 
contrapunct sub conducerea prof. Ferd. Thiei iot; 
de aici a mers la Lipsea la conservator. Reîntors 
la Braşov 1874, a fost numit prof. de mus. la 
şcoalele rom. Părăsind catedra s’a dus din nou 
la Lipsea, unde a mai studiat 1878—1880. 1881 
chiemat la Sibiiu, i-s’a încredinţat conducerea 
reuniunii rom. de musică şi postul de conducător
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al corului la biserica catedrală, iar 1883 catedra 
pentru niusica vocală şi instrumentală la semi- 
nariul archidiecesan. D. este un cântăreţ bun, 
(voce de bass), un excelent director de cor şi 
coinpositor talentat. A. scris pentru o voce şi piano, 
peutru cor mixt şi piano, pentru cor de bărbaţi, 
pentru cor de dame. cor mixt şi orchestră la 
olaltă preste 100 piese. Din composiţiile sale 
pentru o voce şi pian au apărut 4 caete în tipo- 
gj'afia C. F. Cant-Nachfolger din Lipsea. In Bu- 
curesci la Gebauer au apărut 2 cântece şi acom- 
paniare de piano: »Me(}ul nopţii* şi »Mugur-mu- 
gurel«; apoi: »Inti-’un album*, pentru pian. In 
Viena a apărut »Liturgia sfântului loan Gură 
do aur« şi »Imn festiv*. Corul condus de D. a 
concertat 1895 în Bucuresci cu succes extraor
dinar, din care incident D. a fost decorat cu »Bene 
inerenţi* cl. I.

Dime, monetă de argint nord americană, ă 10 
centime = 51'83 bani.

Dimensiune, întindere. Proporţiune în mărime. 
In geometrie. Liniile n!au decât o singură 
dimensiune: întinderea. Suprafeţele au doue di
mensiuni: lungime şi lăţime. Volumele au trei 
dimensiuni* lungime, lăţime şi înălţime. In al
gebră, gradul unei ecuaţiuni.

Dimer, (botan.) se numesce verticilul floral 
(caliciul, corola, etc.), care e compus numai din 
doue membre, cum se observă la florile de Ma- 
jauthemum (Lăcrămioare), Laurus, Fumaria, ş. a.

Dimetru. In versificaţiunea metrică versul, după 
uiunerul tactelor ritmice din cari consta, se numia: 
Monometru, Dimetru, Trimetru, Tetrametru, Pen- 
tametru. Hexametru, Heptametru şi Octametru. 
Grecii antici însă clasificau versurile după aşa 
numita: Dipodie, adecă după numeml dublu al 
tactelor ritmice, s. e. un vers iambic de 6 tacte 
ritmice nu se numia Hexametru, ci Trimetru.

[*]
Dimia, postav, = aba (v. ac.).
Dimidiat; (botan.) înjumetăţit; se (Jice de un 

organ spintecat în 2 părţi; de scufia unor muşchi, 
când e crepată într’o parte şi aruncată de ceea- 
laltă; de pălăria unei ciuperci, când e semior- 
biculară, ca o jumătate de ciupercă, şi lipită de 
un oarecare suport, cum e iasca sau copita, ş. a.

Diminuendo, (ital.) în nmsică indică micşo
rarea intensităţii sunetelor; identic cu decres- 
oendo (v. ac.).

Diminutiv, (lat.J sufixele, cari arată înţelesul 
primitiv al cuvintelor într'o formă mai mică. 
Expresiuni de desmierdare, ce se folosesc cu 
predilecţie în limba română. [*]

Dimisorie ori Dimisoriale, sunt nisce docu- 
mejite de natură bisericească, în puterea cărora 
se dă concesiune de depărtare unor persoane, 
s. e. unui cleric să treacă în altă diecesă, ori mi- 
rilor, ca să încheie căsătorie la alt paroch, iar 
uu la cel ce ar ave a-i cununa după canoane.

Dimitrescu, 1) D., Constantin, \ioloncelist şi 
compositor rom., n. 1847 la Bleajoi lângă Ploiesci. 
Primele studii şi le făcu în şcoala întreţinută de 
stat şi dirijată de Gr. Manciulescu, şcoală în care 
sepredamusicade cătră Al. Flecbteumacher, după 
îndemnul căruia D. studia violoncelul. Şcoala însă 
desfiiuţându-se 1860, D. putu să-şi continue stu
diile numai graţie sprijinului lui Flechtenmacher, 
care a fost recompensat prin succesul concertului 
din 3 Maiu 1862, debutul lui D. După succesele

obţinute succesiv în diferitele concerte şi exa
mene, D. obţinu o bursă şi merse să studieze 
mai ântâiu 2 ani la Viena cu Schlesinger, apoi 
un an la Paris cu Franchaume. Cu toate pro
punerile ademenitoare ce-i făcu măiestiml seu, 
D. părăsi Parisul 1870 şi reveni în ţeară, unde 
obţinu none succese în concerte. In 1873 e numit 
profesor de violoncel la conservatorul din Bu
curesci, post ce ocupă şi a(Ji. Pentru activitatea 
sa ca profesor e de ajuns a cita doue nume: D. 
Dinicu şi I. Bursuc, virtuoşi violoncelişti de prima 
forţă. Dar nu numai în aceasta s’a mărginit ac
tivitatea lui. Lăsând la o parte diriguirea artistică 
a societăţii sinfonice «Buciumul* (v. ac.) şi postul 
de şef al orchestrei teatrului naţional, D. e unul 
din cei mai de valoare şi mai activi compositori 
ai României. Pe lângă un număr însemnat de 
composiţiuni pentru piano, voce, violoncel sau 
orchestră, sunt mai cu samă de remarcat 3 con
certe pentru violoncel şi orchestră, 6 quartete 
pentiTi instrumente de coarde, «Renegatul*, me- 
lopee în 3 acte, «Visul lui Ali-Baba*, feerie, «Căhn 
Dumbravă*, operetă în 2 acte, «Nini* operă comică 
în 3 acte şi «Sanda*, operă serioasă în 3 acte.

[T. C.]
2) Dimitrescu, I., cântăreţ de opere, fiul unui 

săpător în piatră din Iaşi, unde îşi făcu studiile 
musicale, în conservator, absolvând în 1884. De
buta ca tenor în corurile ieşane, apoi în diferite 
operete şi opere comice representate de societatea 
lirică (Bonsoird-le Pantalon, Medicina fără doctor, 
ş. a.). In 1885 se duce la Bucuresci ca tenor legier 
la opera română; nu stă însă mult şi în curând 
îl vedem la Milan şi apoi în diferite alte oraşe: 
Petersburg, Kiev, Barcelona, Londra, Buenos- 
Ayres, ş. a. obţinând pretutindenea succese da
torite agilităţii vocii sale.

3) Dimitrescu, Vasile, institutei1, a publicat 
la Severin: Museul Severinului sau antichităţile 
judeţului Mehedinţi, 1881; Istoria oraşului Se
verin, 1883; Viitonil societăţilor judecat după 
presinte sau ceva despre societatea de istorie şi 
archeologie din Mehedinţi, 1882; Geografia ju
deţului Mehedinţi, 1883.

Dimitrescu-laşi, Constantin, profesor univer
sitar, deputat, publicist, n. 25 Febr. 1849 la Iaşi, 
şi-a făcut studiile superioare în Germania, unde 
a obţinut titlul de doctor cu disertaţia: Der Schon- 
heitsbegriff, 1877. Profesor de psichologie, peda
gogie şi estetică la universitatea din Iaşi 1878, 
permutat la catedra de istoria filosofici şi morală 
la Bucuresci 1885, ocupă apoi postul de inspector 
şcolar, scoate la 1890 Revista pedagogică şi lu
crează în calitate de deputat cu cel mai mare zel 
la reforma legii Instrucţiunii (iarna 1897—98). 
In present este rector şi profesor al Universităţii 
din Bucuresci, vicepresident al Camerei, director 
al Bibliotecii statului şi al Seminanilui pedagogic, 
membru în Consiliul permanent de instrucţie.

Dimitriade, Constantin, artist dramatic, n. 1831 
în Bucuresci. A pubhcat: Blăstemul, dramă isto
rică naţională în cinci acte, 1870; Virtutea stră
bună, fapt naţional în patru părţi, 1864; în co- 
laboraţie cu E. Carada: Fraţii din munte, dramă 
1856; de asemenea o traducere din franţuzesce: 
Doctorul poporului, 1873, toate lucrări fără va
loare. t 1885.

Dimitrie, mare martir creştin, numit «Isvori- 
ţorul de pair*, de origine nobil din Thessalonica,
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i* ca martir sub împeratul Maximian. Biserica 
resăritalui îi serbează 4'ua comemorativă la 
26 Oct. st. V.

Dimitrie, numele mai multor mari principi şi 
ţari ai Rusiei; mai însemnaţi; 1) D. IV Donskoi, 
&il lui Ivan II, n. 1350, îşi strămuta residenţa 
din ’Wladimir la Moscva; luptă cu noroc în contra 
principilor de Twer, Litvanilor, principilor de 
Rjazan şi în contra Tătarilor, pe cari îi învinse 
la Don (8 Sept. 1380), de aici supranumele lui; 
Tătarii însă îşi resbunară mai tăr4iu, arseră 
Moscva şi făcură pe Ruşi tributari. D. f 1389. 
2) D. V, fiul lui Ivan Groaznicul, n. 1583, fu 
exilat de fratele seu maşter, ţarul Feodor Iva- 
novici, la Uglici, şi asasinat în ascuns, probabil 
la 1591 din ordinul lui Boris Godunow. Incerti
tudinea morţii lui deteansă>kla păşirea mai multor 
pseudo-D. ca pretendenţi. Antâiul pseudo-D. păşi 
pe scenă la 1603; acesta sprijinit de regele polon 
Sigismund III întră 1605 în Moscva, ocupă tronul 
şi domni cu tărie şi circumspecţiune; căsătoria 
lui ou Poloneza cat. Marina Mniszek provocă o 
revoluţie în Moscva^ el fu asasinat 1606. Fiul 
lui D. fu sugrumat in Moscva 1605. Al doilea 
pseudo-D. păşi la 1607 pe scenă, dându-se drept 
ântâiul pseudo-D., a cărui veduvă. Marina, îl 
recunoscu de soţ; el fu sprijinit mai ântâiu de 
Poloni, apoi părăsit; fu asasinat 1610 în Caluga. 
Un al treilea pseudo-D., află sprijin la regele 
polon Vladislau IV, iar după moartea acestuia 
se refugiâ în Svedia, apoi in Holstein, de unde 
fu extrădat 1648 ţarului Alexej Michailovici, care 
îl sugrumă. Al patrulea pseudo-D. fu diaconul 
Sidor, care fu executat 1613 în Moscva.

Dlmltrovlcl, D-, Porfiriu, scriitor vom., n. 1801 
în Cemăuţ, unde a şi studiat; s’a călugărit de 
tiner, a funcţionat ca diacon la episcopia din 
Cernăuţ şi a fost catechet la şcoala normală; a 
început a scrie cu litere latinesc! ancă de pe la 
1826; s’a ocupat mult cu limbistica rom., com
punând şi un vocabular etimologic, care se pă
strează la societatea pentru cult. şi lit. rom. în 
Bucovina; a fost redactor la călindarul diecesan, 
care a început a se pubUca din 1841 încoace, 
t 1865. (Cf. Foaia Societăţii, I., p. 148; Sbiera, 
Mişcări lit., Cernăuţ, 1890, pag. 7 şi 20.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Dimitroviţa alias Dimitroviciu, Ainbrosiu Dr.f 

n. 20 Iul. 1838 în Cernăuţ, a studiat dreptul în 
Leina (Lemberg), unde fu promovat Doctor 1865; 
1861 a întrat ca concipist la comitetul Buco
vinei ; 1863 ales membm în comitetul Societăţii 
pentru cultura şi liter. rom. în Buc.; apoi 1864 
secretar; a redactat foaia acestei societăţi din 
Ian. 1865 până Iul. 1866, când a reposat de co
loră; 1865 a publicat în Cernăuţ o broşură în
titulată : Catechismul constituţional. (Foaia So
cietăţii, II, p. 238). D. a fost numit 22 Apr. 
1866 membru în Societatea literară română, care 
mai târziu (29 Martie 1879) devine Academia Ro
mână, D. însă n’a primit această onoare şi a fost 
înlocuit cu loan Sbiera.

Dlmltys şi Wallis, stofe fine în formă de bar- 
client, ţesute cu figuri ridicate pe faţă. Ele ser
vesc la veştminte neglige şi pe dedesupt.

Dlmorphlsm, proprietatea ce o posed unele ele
mente sau compuşi de a se pute presenta sub 
doue forme cristaline diferite; s. e. Carbon ca 
Diamant (cubic) şi ca grafit (monoclin); carbo-

natul de calce-calcit (romboedric) şi aragonit 
(rombic), etc. [—]

Dimorphism în zoologie: deosebirea ce există 
între cele doue forme, masculul şi femela, ale 
aceleiaşi specii animale. De pildă cocoşul, prin 
creastă, penele frumoase, prin pintenul dela picior 
şi corpul mult mai desvoltat, se deosebesce de 
Şâină. Un asemenea D. sexual există în general 
in toată seria animală. Acest D. e împins aşa 
de departe la unele animale părăsite (unii Cru- 
stacei de pildă), încât masculul prin micimea 
corpului şi reducerea organisaţiei sale e de nere
cunoscut, aşezat lângă forma femelă; ei are un 
simplu rol de fecundaţie, şi după ce l-a înde
plinit, moare. [D. V.]

Dimorphism în botanică: termen ce arată 
la plante deosebirea ce există între indivi(}ii 
aceleiaşi specii, când ea are sexele separate, 
când adecă e unisexuată dioică (v. ac.); în acest 
cas indivi(Jii de sex bărbătesc de regulă sunt 
foarte diferiţi de cei de sex femeiesc, s. e. la 
mulţi Muşchi, la Hepatice (Marchantia), Cânepă, 
Lychnis dioica, ş. a. Tot D. mai e şi când în 
întreg ciclul de desvoltare al unei plante se 
întâlnesc doue forme în aparenţă distincte, in
dependente, (s. e. la multe Ciuperci); când din 
causa condiţiunilor diferite de traiu, în cari se 
pot găsi indivizii unei aceleiaşi specii, unii cresc 
mai robuşti, alţii remân pitici, sau unii sunt 
fără peri, alţii peroşi, etc. fS. Şt. R.]

Dimorphism floral fi foliar. In lumea vege
talelor sunt foarte numeroase plantele cari poartă 
franze cel puţin de doue feluri (frunze dimorphe). 
Plantele ce trăiesc cu părţile lor parte în apă, 
parte afară din apă, au fmnzele din aceste doue 
medii diferite. Plantele acăţătoare pot ave un 
fel , de frunze când se acaţă, altul când nu se 
acaţă. In ceea ce privesce florile sunt destule 
exemple de plante cu flori dimorfe în întregime, 
s. e. unele regulate, altele neregulate, unele ce 
se deschid, altele ce nu se deschid, sau numai 
părţi din ele diferite la florile a doi indivitji de 
aceeaşi specie; s. e. unii indivicji de Piimiiln 
sinensis au stilul florilor scurt, alţii îl au lung. 
Căuşele D.-lui expus sunt agenţii externi (gra
vitatea, lumina, ş. a.) ce au contribuit şi con- 
tribuesc la stabilirea atâtor variaţiuni în foi'ma, 
numerul, mărimea, dispo.siţiuuea, etc., membrelor 
dela plante.

Dimyare, molusce bivalve (lamelibranhe), a 
căror cochilă se închide prin ajutorul adoi muşchi 
aductori.

Din —, V. Dyn —.
Dinamita, un explosiv foarte energic. E for

mată din un amestec de nitroglicerină cu un 
pământ poros numit kieselgur. compus mai mult 
diu silicie; se adaugă de ordinar şi puţin car
bonat de amoniu. Conţine 75°/0 nitroglicerină şi 
25% kieselgur. Apa o desagregă, punând nitro
glicerina în libeiiate. La 8° înghiaţă şi atunci 
nu mai e explosibilă, [V. C. B.]

Dinamitard, om care întrebuinţează dinaiuita 
cu scop de a distruge, a strica în mod neb'gitim.

Dinapur, oraş în Bengalia cu 37,893 loc.
Dinar, v. Denar.
Dinara, munte, v. Alpii, I p. 125.
Dinarchus, v. Deinarchos.
Dinast, (grec. puternic), în vechime unul care 

avea putere de domnitor, dar nu era destul de
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însemnat, pentru a pute lua titlul de rege; în 
Germania se numiau D., în evui mediu, baronii 
liberi (v. ac.).

Dinastia, domnie, în deosebi casă domnitoare.
pîne, după poveşt. românesci p. sunt tinere 

si frumoase, dar cea mai mândră între ele, e 
Ilina. p. dela lacul negru se iviră ca trei fe
cioare de o albeaţă strălucitoare, cu perul lung 
şi negru. Fet frumos ve()end p. scăldându-se 
fură legătura cu trei rânduri de haine a lor, şi 
fuge; pe haine era câmpul cu florile. Uneori p. 
HÎint îmbrăcate în cămeşi subţiri de borangic, 
,şi feţii frumoşi ie fură din grădina p.-lor. Feţii 
frumoşi până sunt âncă în pântece, încep a 
plânge, şi mamele, ca să-i facă să tacă, le promit 
ţ). anumite; o mamă promise pe p. nenăscută 
şi nevecjută. p. apar de regulă câte una sau câte 
trei, mai ales când se scaldă; uneori sunt surori, 
,s. 0. cele trei fete ale Ciiveţului. Ele au crăiasa 
oii împărăteasa lor, care se numesce şi Dina 
Dinelor. Despre o crăiasă a lor se spune, că »e 
cfe când lumea de bătrână, dar tot tinără, şi va 
îmbătrâni numai când se va mărita«, iar împă
răteasa lor e încungiurată de 12 fete. p. sunt 
de mai multe feliuri. Un fecior de împărat e în
sărcinat, ca să aducă pe p. apelor cea de aur; 
apoi mai e.ste: 4iDa florilor, (Jina munţilor şi (Jina 
zorilor. P. sunt măiestre, adecă au puterea de 
a se preface (strămuta, schimba) în alte fiinţe, 
p. munţilor s’a prefăcut într’o turturică; o altă 
p., care locuia în vîrful arborelui s’a schimbat 
într’o porumbiţă; de altădată Făt frumos vădend 
trei dine în scaldă, ele se prefăcui’ă în cerboaice, 
iar împărăteasa p.-lor s’a prefăcut în ciută. p. 
siiut resbunătoare; Ilina, pe fata care a deschis 
a 13-a chilie, a amuţit-o, iar unui moşneag şi 
unei babe, pentru-că au trecut în moşia p.-lor, 
li-au scos ochii. p. sunt însă şi bune. Lui Ţu- 
gulea o p. în vis îi spuse leac pentru tămă
duirea picioarelor, etc. p. câte odată se ademe
nesc de feţii frumoşi. Dacă p. se mărită, îşi 
pierd tinereţa şi puterea; iar dacă se întâmplă 
de nasc, îşi iau copilul şi 12 ani trăiesc despăr
ţite de bărbat. Nici p. nu sunt scutite de far
mece. Ele locuiesc câte odată în vîrful arbo
rilor şi şi dorm acolo, câte odată trăiesc în arbori 
(copaci), şi dacă ies şi le ademenesc feţii fru
moşi, arborii nu se mai deschid şi nu le mai 
primesc, p. au grădini case, iar în case baie, 
şi dacă feţii frumoşi se scaldă, perul li-se face 
de aur; au moşia, lacul, ţeara, ostrovul, tărîmul 
şi împărăţia lor, unde nu se nasce nici moare 
om, şi dacă oamenii străbat acolo, sunt pedep
siţi cu luarea vederilor, sau împietriţi, (v. şi Fe
tele în pov. rom.) [Atm.]

Diner, (franc., pron. dine), dineu, prânzul mare, 
de regulă între 5—7 oare.

Dinero, moneta spaniolă de calcul = V12 Sueldo.
Dingelstedt, Franz, de, poet germ., n. 1814 la 

Halsdorf, Hessen, prof., 1843 bibliotecar, 1850 in- 
tendant la teatral dinMunchen, 1857 din "Weimar, 
1867 director la »Brrrgtheater« în Viena, numit 
Baron, f 1881. Ser. princ.: »Liedcr eines Kosmo- 
[lolitischen Nachtwăchters» 1841, însemnate mai 
mult j)rin tonul lor democratic decât prin va
loare aiiistică, dar în »Gedichte«, retip. 1858, se I 
află bucăţi fnrmoase; cu drama »Das Haus des 
Barneveldt» 1850, a avrrt uu succes trecător, 
asemenea cu romanele şi npvelele sale, Mai i

mult se preţuiesc studiile şi traducerile lui (din 
Shakespeare). [W. R.]

Dlngley-Tarif, tarifa de vamă a Statelor-Unite 
dela 24 Iul. 1897.

Dingo, (Waragal, C. Dingo Shaw.), câne sel- 
batic de mărimea şi forma cânelui ciobănesc, cu 
cap mare şi coadă lungă, de coloare roşiatecă sau 
neagră. După traiu se aseamănă vulpei, e mare 
vrăjmaş al turmelor.

Dingwall, capitala cott. scoţ. Ross şi Cromarty, 
2300 loc., port.

Dinicu, Dimitrie, violoncelist, n. 13 Iunie 1868 
în Bucuresci, a studiat la conserv, de musică 
din Bucuresci (prof. Const. Dimitrescu) şi la 
prof. HeUmesberger în Viena, unde obţinu mai 
multe premii (medalia de aur, pr. Beethoven şi 
medalia mare dela »GeseUsch. der Musikfreunde«). 
Astăzi este profesor la conservatorul de musică 
din Bucuresci, inspector al învăţămentului de 
musică din Rom. şi violoncelist al curţii reg.

Dining Room, (engl., pron. daining ram), sală 
de mâncare.

Diniz, V. Dionysius.
Dinka, popor de Negri la Nilul alb.
Dinocerate, sunt un ordin de animale uriaşe 

antediluviane. Ele aveau trei părechi de proe
minenţe cornoase şi late pe cap. Picioarele erau 
ca la ipopotami, cu 5 degete la picioarele dinainte 
şi 4 la cele din uraiă. Existau mai multe genuri, 
ajungând mărimea elefanţilor.

Dinosauri, o grupă de şopârle petrificate ante
diluviane, foarte mari (până la 10 m. lungime).

Dinotheriu, un gen de mamifere antediluviane, 
înrudit cu elefanţii (mastodonţii). Lungimea ani
malului era de vr’o 5 m., capul lung de vr’un metru.

Dinsele, alt nume pentru Ielele (v. ac.).
Dinte, v. Dentiţiune. Dinţat, (botan.) v. Dentat.
Dinţi, (botan.) segmente triunghiulare puţin 

adânci separate prin unghiuri sau sinusuri ob- 
tuse, ori puţin ascuţite; se găsesc la marginea 
frunzelor (folia dentataj ori a organelor foliace 
aşezaţi pe un şir, rar pe două; — segmentele dela 
vîrful fructelor capsulare dehiscente denticid, 
(v. Dehiscenţa, Fruct); — părţile peristomului 
simplu sau ale peristomului extern din jurul 
oiificiului capsulei multor muşchi, (v. Peristom.)

Dintr’un Lemn, mănăstire în Rom., j. Vâlcea, 
situată pe valea rîului Otăsău în depărtare de 
3 oare de oraşul Râmnicul-Vâlcii; după pisaniile 
bisericei mănăstirea fu întemeiată de Mateiu- 
Vodă Basarab, deşi ea a existat cu mult mai 
înainte, deoarece Mihnea-Vodă Turcitul îi făcuse 
o danie la 1579. Mănăstirea numeră 27 călu
găriţe şi este întreţinută de stat.

Dinu, în poveşt. macedo-române: smeu.
Dinulescu, Ştefan a publicat la Cernăuţ: Viaţa 

şi scrierile lui Dositeiu, mitropolitul Moldovei, 
1885; Notiţe despre viaţa şi activitatea mitro
politului Moldovei Varlaam, 1886; Viaţa şi ac
tivitatea mitropolitului Ţerii Românesci Antim 
Ivireanu, 1886.

Dio Cassius, Coccejanus, istoric grec, n. 155 
d. Chr. la Nicea, dintr’o familie de senatori, 
primi o educaţie îngrijită, şi venind la Roma se 
făcu orator, iar după aceea ajunse senator, pretor, 
consul, în două rânduri şi guvernator rând pe rând 
al Pergamului, Africei, Dalmaţiei şi Panoniei; mai 
târejiu se retrase în patria sa şi scrise «Istoria 
romană®, operă colosală în 80 de cărţi, începând
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cu Aeneas şi mergend până în (Jilele autorului. 
Ni-s’au păstrat numai cărţile 37—54, mai multe 
fragmente şi o prescurtare făcută de Xiphilinos, 
călugăr din seci. XI, începând dela cartea 60. 
Stilul şi limba îngrijite, tonul oratoric; resboaiele 
şi intrigele de curte ocupă locul principal; pu
ţină pricepere a realei istorii a statului şi a miş
cărilor populare. De model i-a seiTit Polybios şi 
pe unele locuri Tbukydides.

Diocletianus, Cajus Aurelius Valerius, îm- 
perat roman, 284—305, n. 245 d. Chr. la Dioclea 
(Dalmaţia) dintr’o sclavă. Şi-a început cariera ca 
simplu soldat. Sub Prob ajunge dux Moesiae, 
apoi consul suffectus la 283; sub Numeric de
vine şeful oficierilor palatului (284). El se pro
clamă împărat la Nicomedia, după ce ucise cu 
manile sale proprii pe Aper, omorî tonii lui Nu
meric. La 286 luâ de ajutor pe Maximian, pe 
care îl trimise în Galia, să potolească revolta 
Galilor. Imperiul roman fiind foarte întins, îl 
împărţi cu alţi doi Cesari: Galeriu şi Constantin; 
D. şi Maximian, purtau titlul de: Augusti. Ei 
aperară într’un mod fericit hotarele imperiului 
şi potoliră turburările năuntrice. împărăţia lui 
I). constitue o eră nouă în viaţa imperiului 
roman şi din alte puncte de vederi. Aşa el 
înălţă autoritatea imperială, încungiurându-o de 
o pompă măreaţă. împăratul purtă diademă, şi 
nu putea să se apropie nimenea de el decât în 
genunchi, şi vorbindu-i în a treia persoană: 
Majestas sublimitas vestra. De altă parte aduse 
schimbări însemnate în constituţia rom ană. Eman
cipa autoritatea imperială de puterea senatului, 
supunând senatul stăpânire! sale absolute. El de
vine stăpânul (Dominus) în înţelesul oriental, 
iar ceialalţi supuşi sfint numai sclavii lui. Func
ţiunile militare fură despărţite de cele civile. 
Numărul provinciilor fu sporit dela 87 la 120. 
Garda pretorienilor fu desfiinţată şi înlocuită cu 
două legiuni ilirice. Imperiul fu administrat deo
potrivă din punctul de vedere finanţiar. Domnia 
lui D. s’a mai semnalat şi printr’o persecuţie în 
contra creştinilor (303). Adunările creştinilor 
fură oprite, iar cei cari se opuneau erau pe
depsiţi cu moarte. In luna lui Maiu 305, D. ab
dică şi se retrase la" Salona (Dalmaţia), unde îşi 
construi un frumos palat, în care a trăit în 
tignă până la 313. [Arundel.]

Diodorus, Siculus, un istoriograf grec, a trăit 
pe timpul iui lulius Caesar şi Augustus, şi sub 
numirea de «Biblioteca historica® a scris un op 
istoric în 40 cărţi despre toate popoarele evului 
vechiu, fără multă critică. Cearcă a dovedi, că 
în istoiie providenţa conduce totul. A călătorit 
mult şi a cercetat multe câmpuri de luptă, ca 
să poată scrie cu deamăruntul, dar n’a scris cu 
deosebit succes.

Dioecia, (botan.) se numesce unul din modu
rile de distribuţie al sexelor la plante, când 
unii indivizi ai unei specii poartă organele băr
bătesc! (individul mascul), alţii pe cele femeiesc! 
(individul femei). Exemple sunt numeroase în 
toate grupele de plante, dela cele mai inferioare 
până la cele mai superioare: Algele inferioare, 
Fucus, Marchantia,Polytrichum, Equisetum, Tisa, 
Palmierii, Cânepa, ş. a. In sistemul de clasifi- 
caţie al lui Linne este a 22-a clasă.

Diogenes, 1) D. de Sinope, cel mai renumit 
dintre filosofii cinici, 404—323 a. Chi’., discipul al

lui Anti.sthene la Atena, a cercat să aplice hipotesa, 
că ai’ fi divin a nu ave lipsă de nimic; trăia în 
Atena şi Corinth într’o bute. 2) D. de Laerte 
în Kilikia, autor grec., n. la 15(3 d. Chr. scrise: 
»De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus cla- 
rorum viroruni«, în 10 cărţi, de importanţă pentru 
istoria filosofiei. Editată de Cobet (1850) în germ. 
de Snell, (1806, 2 tom.).

Dioic, (dioicus), (botan.) plantă cu doue lo
cuinţe deosebite, câte una pentru organele de 
un sex. (v. Diclin, Dioecia.)

Diokiea, o serbătoare ce junii din Megara o 
aranjiau în onoarea eroului Diokles din Megara, 
care într’o luptă a mântuit pe un june iubit prin 
jertfirea vieţii sale.

Diokles, 1) B., un erou din Megara. (v. Dioklea.) 
2) D., un syracusan, care se învinovăţesce, că 
în resboiul peloponesiac ar fi tractat în mod 
barbar pe prisonierii atenieni. A compus o carie 
de legi şi a întemeiat coustituţiimea democratică 
în Syracusa. Intre altele a dispus, ca ocârmuitorii 
statului să urmeze unii altora după cum soartea 
decide. A murit în exiliu, resturnat fiind de con
trarul seu Hermokrates, după o luptă nefericită 
contra Cartaginenilor (409). [Dr. P. O.]

Diomedea, pasere, v. Albatros.
Diomedes, după mitol. grec. fiul lui Ares, re

gele Bistonilor din Tracia; locuia în o cetate 
aproape de mare. D. a avut iepe renumite şi 
le-a îngrăşat cu carne de oameni străini, cari 
rătăciau pe ţermul mării, dar Heracles l-a în
vins şi cadavrul lui l-a aruncat cailor ca să-I 
mânce. D. e (}eul vântului; vânturile sunt per
sonificate prin cai, lui D. i-s’au sacrificat cai, ca 
să încete vânturile, cari pe ţermii ţerii Bisto
nilor, mai ales toamna şi spre iarnă, causau nau- 
fragiile călătorilor străini. La Romani 4euluiMars 
i-se sacrifica October equus, (calul din Octomvrie) 
ca să încete vânturile. [Atm.]

Dion, un siracusan, elev al lui Platou, ginere al 
lui Dionisos cel bătrân; alungat 366 a. Chr. de cătră 
Dionisos celtiner, îldetronâ pe acesta; omorît353.

Dion, Goccejanus, numit pentru eloquenţa sa 
şi Chrysostomus, un retor grec, n. pe la 
50 d. Chr. în Prusa (Bitinia), f 117 d. Chr. în 
Roma. D. era în relaţiuni de prietinie cu Ves- 
pasian şi Nerva şi mult preţuit de Traian; ţinu 
în Roma, Prusa şi în călătoriile sale, conferinţe 
cercetate. Dela el au remas 80 cuvântări, dintre 
cari numai o parte întrunesc în adevăr formele 
retorice, celelalte sunt mai mult teme de cuprins 
moral sau literar-estetic. Ediţia ultimă a lu
crărilor remase de D. o îngriji L. Dindorf, (2 voi.. 
Lipsea, 1857).

Dionaea EU., (botan.) gen de plante erbacee 
perene din fam. Droseraceelor, cu ca. 15 sta- 
mine, stil în formă de columnă la vîrf 5 fim- 
briat şi ovar 1 locular. Cuprinde o singură specie: 
D. muscipuîa L., originară din Carolina şi Flo- 
i’ida. Florile sunt dispuse în corimb umbeliform 
la vîrful scapului, foile basilare în rosetă au 
peţiol spatulat, la vîrf poartă lamina de fornia 
unei scoioe cu inargitu ciliate şi acopeiită în 
interior de glandule digestive. Când un insect 
se aşează pe pagina superioară a frunzei, acestea 
se închid brusc; digesliunea urmează analog cu 
acea dela Drosera (v. ac.). Această intei'esantă 
şi frumoasă plantă insectivoară se cultivă la noi 
prin florării, [A. Pr.]
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Dione, o 4eitate din miţol. grec. Zeus în Do- 
dona a avut un templu şi aci capul lui era în
cununat cu stejar, iar lângă el, pe tron, şedea 
D., care uneori s’a crezut că ar fi Hera, soţia 
lai Zeus, iar alteori că ar fi Aphrodito.

r Atm.]
Dionisie Eclesiarchul, călugăr dela episcopia 

de Râmnic şi dascăl slovenesc, trăiesce pe la 
sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului 
nostru. Dela el ne-a remas o cronică a întem- 
plărilor dintre 1764—1815, în care se găsesc 
multe naivităţi, dar şi multe lucruri preţioase, 
ca s. e. preţul grâului, al vitelor, al mărfurilor, 
cursul monetelor, chipul cum se stringeau dă- 
i'ile, etc. Limba mai curată decât a contempo
ranului seu Văcărescu. Cronica este tipărită în 
Tesaur de monumente II.

Dionisie Romano, episcop al Buzeului, n. pe la 
1806 în Selişte, lângă Sibiiu, la vîrsfa de 15 ani 
întră în mănăstirea Neamţului, unde mai târziu 
se călugăresce. 1827 vine la Bucui'esci ca să 
înveţe la Sf. Sava. 1832 profesor la Buzeu, apoi 
diacon şi director al tipografiei episcopale. In 
această calitate D. prelucrează după franţuzesce 
mai multe manuale elementare pentm şcoală: 
Abecedar religios. Biblioteca tinerilor începători. 
Aritmetica, Geografia, principiuri de catichisis, 
pe care le publică 1837—1839. Tot atunci tipă- 
resce şi multe căi’ţi bisericesci. Ajunge apoi di- 
i'ector al Seminarului din Bucuresci şi scrie alte 
manuale: Prescurtare din geografia sfântă şi 
veche. Geografia antică, Ermeneotica sacră. Prin
cipii de eloquenţa amvonului, pe care ie-a pu
blicat 1851 în Revista religioasă, pe care o scotea 
el în,siLşi; de asemenea o smnă de cărţi 'biseri
cesc! sunt publicate prin îngrijirea sa. 1855 
archimandrit şi stareţ la mănăstirea Neamţului; 
1861 archiereu şi locţiitor de episcop ântâiu la 
Buzeu şi după aceea la Huşi, rmde ajunge 1865 
episcop titular şi în această calitate este trans
ferat îndată la Buzeu. f 18 lan- 1873. D. s’a 
distins toată viaţa prin îngrijirea ce o punea 
pentru şcoală şi cultură în genere. El însuşi 
autodidact, şi posedând cunoscinţe dobândite mai 
mult pe apucate, nu înceta de a îndemna pe 
cei cu cari venea în contact să se ocupe de 
carte, şi căuta de şcoli ori unde îl duceau îm- 
pregiui-ările. Această iubire de cultură a sa l-a 
şi făcut să compileze jnanialele înşirate mai sus. 
Scria destul de limpede şi curat românesce, şi 
chiar ca predicator merită laudă. Cf. Episcopul 
Melchisedec, Biografia prea Sf. D. R. în An. 
Acad. Rom. 1881.

Dionysios, după mitol. grec. un (jeu al naturei 
şi puterii pămentului, precum al vieţii pămen- 
tesci; el domnesce dela începutul primăverii 
I)âuă la capotul vegetaţiunii. D. e fiul lui Zeus 
cu Seinele, (personificaţiunea pămentului roditor), 
care s’a aprins de fulgerul lui Zeus şi a născut 
pe D. Zeus predă pe D. lui Hermes, care l-a 
dus la nimfele dela Nysa, ca să-l citească (de 
unde numele lui); D. a plantat viă, şi cu vinul 
produs a îmbătat nimfele şi alte fiinţe ale pă
durilor, pe Satiri, Sileui şi Pani, dar s’a îmbătat 
şi el, apoi cu soţii, încununaţi cu lăstari de ie
deră şi de laur, au pornit a colinda prin lume 
Ş( plini de veselie, au cutrierat Egiptul şi Asia 
până la Ganges şi în tot locul au învăţat pe 
oameni, ca să sădească viă şi să producă vin

şi ca să-şi petreacă în plăceri; în Aetolia şi 
Attica a avut viile cele mai renumite. D. a fost 
în deosebi (jeul vinului, al bucuriei şi dansului; 
cele 9 luni cât ţine vegetaţiunea, îi plac cântă
rile şi horele nimfelor, mai ales la culesul viilor; 
nici un (jeu cu cultul său n’a adus între oameni 
atâta desmerdare şi desfrânare; D. preste iarnă, în 
3 luni, se ijicea mort. In Delphi se arăta mormentul 
lui D., şi în 31 Dec., când începe crescerea 
(Jilei şi căldura soarelui, i-se aduceau sacrificii 
pe Pamas, la începutul primăverii. D. se iden
tifică cu Bakhos (un predicat al lui Zeus), şi 
seamănă Iui Bachus şi lAber Pater la Romani, 
(v. Sabazios.) [Atm.]

Dionysios, 1) D., Thrax, gramatic grec din 
Alexandria, a scris prima gramatică sciinţifică 
grecească pe la 100 a. Chi. 2) D. din Halikar- 
nassos, orator şi istoric, în seci. I a. Chr., a 
scris archeologia romană, din care s’au conservat 
9 cărţi. 3) D., Areopagita, membru al areopa
gului din Atena, convertit la creştinism de apo
stolul Pavel, după legendă primul episcop al 
Atenei, a suferit moarte de martir. 4) D.t Exi- 
guus, un abate roman de origine Scit, f 556 
d. Chr. întemeietorul erei dionysiane, (a erei 
creştine). Decretaliile sale aveau mare autoritate. 
5) D. cel Mare, 247—264 episcop de Alexandria; 
a fost discipolul lui Origen, şi teolog de frunte.

Dionysios, doi tirani din Siracusa. 1) 2). cel 
Bătrân, n. 431 a. Chr., a luptat cu noroc contra 
Cartaginiei, 387 a cucerit Rhegium. f 367. Dom
nitor crud, dar activ şi cuminte. 2) D. cel Tiner, 
fiul celui precedent, 356 exilat de cumnatul său 
Dion, 346 reocupă domnia, 343 delăturat de Ti- 
moleon. A murit, uitat de lume, în Corinth.

Dionysios, (Diniz) cel Drept, rege al Portu
galiei, fiul lui Alfons III, n. 1261, rege 1279, 
a întemeiat ord. lui Christ şi universitatea din 
Coimbra. t 1325.

Diophantus, matematic grec. din seci. IV, a 
trăit în Alexandria. A scris »Arithmetica« în 
13 cărţi, din cari s’au- păstrat numai 6.

Diopsid, mineral, piroxen monoclinic, silicat, 
de calciu, magnesiu şi fier. Ciistalele sunt in
colore, ver4ii sau cenuşii. Varietăţi: Salit, Bai- 
kalit, Malakolit, Cocolit. D. e principal un mi
neral caracteristic de metamoifism; se găsesce 
în calcare, şisturi cristaline, serpentine. Mai e 
şi un element constitutiv al Lherzolitelor.

Dioptas, mineral, silicat de cupru hidratat, de 
coloare verde frumoasă, e rar. Se găsesce îu 
Chile, Siberia, etc.

Dioptrica, acea parte a opticei (v. ac.), care 
se ocupă cu refracţiunea luminii când trece din 
un mediu în altul. Pentru D. şi-au câştigat merite 
Arabul Alhazan (seci. XII), Keppler, Descartes, 
Newton, Frauenhofer şi alţii.

Diorit, rocă, agregat grăunţos de plagioclas şi 
hornblendă. Uneori se mai adaugă quarz (D. 
quarzifero), biotit (D. micace) sau augit (D. au- 
gitice). D. sunt eruptive vechi; ele formează 
filoane, dar mai ales masive importante iutrusive. 
Astfel de masive sunt aproape de Greci în Do- 
brogea; îu Carpaţi la Prisloapele, muntele Ci- 
banu. Balota, Ursu, -etc., în munţii Lotrului.

Dioscorea L., (botan.) gen. de plante herhacee 
cu rhizom tuberculos, volubile, rar tîrîtoare, din 
fam. Dioscoreaceelor, cu flori uuisexuale de- 
comun dioice şi capsula 3 lobă, respândit în
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ca. 150 specii în regiunile mai calde pe întreagă 
suprafaţa globului terestru. Rhizomul multora, 
precum dela D. diata L. originară din Estindia, 
Yam. dela D. Batatas Dese. »batatele«, D. sa
tira L., ş. a., e abundent în amidon, de aceea 
se şi cultivă în toate ţerile calde pe o scară 
foarte întinsă. Ultimele specii şi altele înrudite 
sunt întroduse şi la noi ca plante decorative 
rustice; ca plante alimentare însă, deşi supe
rioare cartofului, aici par a nu fi îndeajuns de 
rentabile. . [A. Pr.]

Dioscoreaceae, (botan.) familie de plante mo- 
nocotyle înrudite cu Liliaceele şi în special cu 
tribul Smilaceelor, de care se distinge însă prin 
ovar infer. D. au rhizom tuberos, uneori lig- 
nificat, tulpină volubilă, rar căţărătoare, foi al
terne (intermixt şi oposite), cordate, flori in- 
aparente în spice sau lacemi, fructul e o cap
sulă, uneori bacă; ele sunt respândite în ca. 
160 specii pretutindene în ţerile calde. Ca genuri 
mai importante remarcăm: Dioscorea, Testu- 
dinaria şi Tamus. [A. Pr.]

Dioscurela, serbătoarea Dioscurilor (v. ac.); a 
fost epifania sau teofania (arătarea divină) lor. 
Ei au apărut pe uscat, mai ales în lupte, şi pe 
mare, când au fost viscole (v. Anakes), totdeuna 
dând ajutor; epifanias’a pus pe timpul (Jilei celei 
mai lungi. Se credea, că D. atunci cercetează pe 
amicii lor voinici în lupte, călătorind din loc în 
loc, şi pentru aceasta toţi îi aşteptau cu rugă
ciuni şi sacrificii, apoi cu mese pline, şi stăpânii 
casei mai invitau şi alţi (|ei ospăţ, creejend, 
ba adeseori vă(Jend pe scoborîţi în mijlocul 
lor şi povestind multe despre acele vedenii.

[Atm.]
Dioscurii, după mitol. grec. Castor şi Pollux 

(Polydeukes). După miturile din mai multe ţeri 
ale Greciei sunt mai multe părechi de D. Castor 
şi Pollux sunt din Laconia, Lynkeos şi Idas din 
Messenia, Amphiou şi Zethos din Theba, şi Anakes 
dioscuri pe mare. După un mit, Zeus în chip de le- 
bedă a îngreunat pe Leda, care a născut pe Castor, 
Pollux şi pe Helena, iar dela soţul ei Tyndareos 
pe Clytemnestra; pe când după alt mit, Pollux 
şi Helena sunt dela Zeus, iar Castor şi Cly
temnestra dela Tyndareos. Castor şi Pollux ser
vesc ca exemplu pentra doi fraţi iubitori; un 
mit spune, că Zeus, voind ca să remunereze 
iubirea lor frăţească, i-a ridicat în ceriu ca 
Gemeni (v. ac.); iar după alt mit i-a făcut lu
ceferi de seară şi de dimineaţă. Astfel aceşti 
D. sunt (jeii lutninei. D. la Greci trec şi ca doi 
eroi, exemplul ideal al junilor voinici (v. Castor); 
ei apar ca călăreţi şi ajutători în luptă, uneori 
ca vânători, şi atunci Pollux e pe cal, iar Castor 
cu cânii după el. D. apar şi în poveştile române, 
ei sunt copii cu per de aur, feţi frumoşi şi lu
ceferi. (v. Afin şi Dafin, Busuioc şi Magheran, 
Copiii cu păr de aur.) [Atm.]

Diâsgydr, comună mare în Ung., cott. Borşod, 
cu 6537 loc. (1891) Magh., Germ. şi Slovaci, cari 
se ocupă cu agricultura, industria şi pomăritul; 
în D. este oficiu telegrafo-postal, şcoală indu
strială. Liingă D. este marea fabrică de fier şi 
oţel a statului, o fabrică de hârtie, mine de lignită. 
In apropiere .sunt băile Tapolţa. Ruinele unei 
vechi cetăţi, care a văcjut multe în secolii trecuţi.

Diosîg, (magh. Dioszeg), corn. mare în Ung., 
cott. Bihor. In actele publice apare la începutul

seci. XIII, având şi fortăreaţă, care pe la 1310 
fu arsă do cătră palatinul Kopasz. Are 995 case 
cu 5681 loc. (382 rom. gr.-or., 137 rom. gr.-cat:) 
cu şcoală regulata. Teritorul e de 12,790 jug. 
catastr. mare parte arător şi promontor frumos 
de vii. Produce cereale foarte bune, viu renumit, 
numit »bacator«. E centnil dominiului contelui 
Fr. Zichy, cu vierit de model. In D. s’a încheiat 
pace la 3 Febr. 1551 între epp. de Grade Mar- 
tinuzzi Frater Georgiu şi emisari imperiali, pace 
prin care Ardealul veni în mânileimp. Ferdinand. 
In apropierea D.-lui se află ruinele mănăstirei 
renumite de »Egged« sau »Egyed«. La 1795 avii 
şi tipografie. Staţiunea căii ferate în loc. ['j*]

Dioskorides, Pedanios, medic grec, n. în seci. 1 
d. Ohr., în Anazarbus în Cilicia. In opul său 
»De materia medica* a publicat medicamentele 
usitate. Aproape 17 secoli a fost o autoritate în 
botanică şi fannacologie.

Dlosmosa, la plante, fenomenul fisic în vir
tutea căruia sărurile disolvate în apă sau sub
stanţele solubile în ea străbat păreţii permeabili 
ai celulelor dela periferia corpului plantei şi pe 
aceia dintre diferitele celule din interiorul ei. 
Prin D. străbate membrana şi ajunge în proto
plasma perilor absorbanţi de pe rădăcini, cea 
mai mare parte a nutrimântului plantelor cu ră
dăcini, şi tot prin acelaşi fenomen, odată ce s’a 
Introdus hrana, ajunge până în locurile unde se 
petrec sintesele chimice (în frunze).

Diospolis, pe timpul împăraţilor romani uu 
orăşel în Palestina; aci s’a întemeiat una din cele 
dintâiu comunităţi creştine (Fapt. Ap. 9, 32 u.), 
mai târziu residenţă episcopească şi locul de ve
nerare a sf. George, care ar fi fost înmormântat 
în D. Intr’un sinod ţinut în D. şi-a apărat Fe- 
lagie învăţătura sa (415). Cu timpul D. a decăzut 
şi a(]i în locul lui e satul Ludd, locuit de mo- 
hamedani şi Greci.

Diospyros L., (botan.) gen din familia Ebena- 
ceelor, cuprinde arbori sau arbuşti cu frunze al
terne, coriace, întregi; florile mici, dioice mai 
rar polygame sunt de regulă tetramere sau pen- 
tamere şi dispuse în cime mai rar sunt solitare, 
corola urceolată; fructul suculent este globnlos, 
oblong sau conic şi însoţit de caliciul persistent. 
D. are vr’o 153 specii, respândite prin regiunile 
temperate şi calde ale globului, prin Asia tem
perată şi America boreală. Multe specii din ace.sţ 
gen sunt foarte mult căutate din causa lemnului 
lor preţios, cunoscut sub numele de abanos (v. ac.), 
aşa este: D. Ebenum Retz., abanosul vei itabil, 
care este foarte rar, apoi D. melanida Foii'., 
D. ebenaster Retz., D. discolor 'Willd., etc. 
Unele specii din genul acesta se cultivă prin 
florării ca plante decorative, aşa sunt speciile: 
D. Kaki L., D. Ebenum Retz., D. Lotus L-, 
D. virginiana L., etc. [Z. C. F.|

Dioşti, corn. rur. în Rom., j. Rouianaţi cu 
1379 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se ocupa cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; are 2 biserici şi 
1 şcoală. Loc. sunt în stare bună.

Diotima, o preoteasă din Mantinea, oraş de 
frunte în Arcadia; după Platou a fost înveţă- 
toarea lui Socrates, dar se crede, că a fost c 
persoană inventată de Platon. Intr’un dialog, 1). 
vorbesce de originea şi fiinţa iubirii.

Dipauii, losif, Baron, politic austr., u. 9 Martie 
1844 în Kaltern (Tirol), unde are mari proprie-
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,t;iţi; în tinereţe a fost oficier papal. Dela 1873 
membi’u clerical al Reiclisratli-ului, a întemeiat 
1895 partidul poporal catolic. A încercat împă
carea naţionalităţilor. Din Oct. 1898 ministru de 
comerciu. Bun orator şi financiar.

Diph —, V. şi Dif —.
Diphilos, poet dram. grec. din Sinope, a trăit 

în Atena şi a murit în Smyrna. A scris preste 
100 comedii, dintre cari 50 sunt cunoscute 
după nume; a fost imitat de Plautus şi Terenţiu.

[Dr. P. O.]
Diphyll, (botan.) sau, bifoliat, care are doue 

frunze, s. e. plantula, caliciul, involucru, etc.
Dipir, mineral, silioat aluminos de calciu şi 

sodiu. Se găsesce în cristale tetragonale, inco
lore sau ^be, în calcaruri metamorfice şi în 
şisturi cristaline.

Dipla, V. Dibla.
Diplasiasm, v. Metaplasme.
Diplasion, nume dat în secolul trecut la o specie 

de clavir cu doue claviaturi.
Dipleidoscop, (grec.J instrument astronomic 

pentru determinarea adevăratului amiacţi.
Dipleure, dizygopleure sau zygopleure dimere, 

animalele «bilateral symetrice*, ca vertebratele, 
artropodarii, etc. (v. Biologia.)

Diplococcus, specie de bacterii (Cocci), la cari 
s(! află uniţi tot câte 2 Cocci. Aici apaiţin D. 
pneumoniae, Gonococcus, etc. (v. Coccobacteria.)

Diplodocus, Marsh, reptil fosil din fam. Atlan- 
tosaurideelor, nu tocmai bine determinat, cu o 
lungime probabilă de 17 m.; face parte din fauna 
jui'asică a Munţilor Stâncoşi (America). [A.]

Diploma, (grec.) orig. o tăbliţă cu două foi; la Ro
mani a devenit termin pentru expediţiuni oficiale, 
în deosebi pentru ori ce certificate pidn iscălituri 
şi sigile. In- seci. XVII, în urma scrierii lui 
Mabillon (De re diplomatica), cuvântul D. a în
ceput a se întrebuinţa pentru toate actele ofi
ciale istorice. Astădi D. în înţeles mai restrins 
înseamnă un act din partea unei autorităţi, prin 
care se acordă cuiva vr’un drept sau vr’un pri
vilegiu : D. imperială, pontificală; act din partea 
unei univei'sităţi sau facultăţi, prin care se acordă 
un titlu sau un grad într’un corp savant: D. de 
bacalaureat, de licenţiat, de doctor. Numirea vine 
dela modul, în care se închidea ca două table.

Diploma Leopoldinum, (lat.) în dreptul public 
ungar actul emis şi subscris de împăratul Austriei 
Leopold I în 16 Oct. 1690, prin care s’au re
gulat afacerile publice ale Ardealului, remâneud 
iu vigoare preste 150 ani. Aceasta diplomă s’a 
primit de staturile Ardealului în dieta dela Fă
găraş, şi cu unele modificări s’a publicat în 4 Dec. 
1691. La început avea menire provisorie, dar 
atât pi’iu aprobările şi întăririle regulate ale 
următorilor lui Leopold I, cât şi prin recunoas- 
cerea acestei diplome prin art. de lege II din 
1791, a devenit un act, prin care s’a stabilit re- 
laţiunea între Domnitor şi poporul ardelenesc. 
Dintre punctele acestei diplome mai însemnate 
sunt: Cele 4 religiuni recepte (rom.-cat., lut., 
calv. şi unitară) remân îu drepturile de <jpână 
acum. Donaţiuuile făcute de regii şi principii 
mai vechi se asigură posesorilor de acum. La 
oficii se numesc numai indigeni, anume: Magh., 
Secui şi Saşi, fără considei’are la religiune. Dieta 
se ţine în fiecare an. Guvernatorul are să locu
iască în ţeară şi să jure respectarea legilor.

Suma dării în timp de pace e 50,000 taleri, în 
timp de resboiu 400,000 florini; repartiţia o sta- 
toresce dieta. Secuii liberi nu plătesc dare, însă 
pentru apărarea patriei dau şi întreţin soldaţi 
pe spesele proprii. Saşii şi popoml care plătesce 
dare de aici înainte nu mai sunt îndatoriţi a 
prevede gratuit pe călători. Mai tâi'4iu s’au făcut 
mai multe modificări, când în favonil uneia, când 
în al alteia dintre naţiunile recunoscute pe atunci.

Diploma din 20 Oct. 1860, se numesce în 
dreptul pubhc austro-ungar ordinaţiunea cesaro- 
regească «spre regularea dreptului de stat al 
monarchiei«. Prin acea.sta se declară în principiu 
guvernarea monarchiei în mod constituţional. In 
sensul acestei ordinaţiuni afacerile întregului 
imperiu se regulează în senatul imperial (Reichs- 
rath), care se formează din representanţii aleşi 
de diferitele ţeri ale imperiului. Pentru regu
larea afacerilor interne ale diferitelor ţeri, li-se 
dă acestora autonomie largă. Mult timp însă n’a 
fost D. în vigoare, căci unele naţiuni ale im
periului, ca: Maghiarii, Croaţii şi Italienii (din 
Veneţia) n’au voit a-i i-ecunoasce legalitatea. S’a 
scos din vigoare şi formal în 1867, când atât în 
Austria cât şi în Ungaria s’a regulat dreptul 
public prin legi aduse în diete.

Diplomataria, v. Chartularia.
Diplomaţia, complexul principiilor, regulelor şi 

obiceiurilor observate în raporturile internaţionale 
ale .statelor. Diplomaţi, persoanele cari în aceste 
raporturi represintă un stat suveran. Corp diplo
matic, totalitatea agenţilor diplomatici acreditaţi 
la o curte. (v. Agenţi diplomatici.) [—]

Istoria. In antichitate instituţia ambasadorilor 
(român.: *soU) nu exista decât la ca.suri excep
ţionale, pentru negoţiări de resboiu, etc. Pare 
că prima manifestare a ambasadorilor a venit 
dela Papi, ai căror *responsales* îi găsim îu 
permanenţă la curtea regilor franc. (seci. V). 
Apoi prin emisarii săi se întinse .şi la alte ţeri, 
iar exemplul fu imitat de statele Italiei (âncă 
dela 1210). La 1268 senatul Veneţiei decise ca 
ambasadorii săi să facă raport despre îndepli
nirea misiunii Tor. Nobilii cu mare vază erau 
trimişi în aceste misiuni. Tot dela Italieni vine 
numele de »ambasciatori« (dat în seci. XIV), la 
Francezi »ambassadeurs«, de unde misiunea lor: 
»ambassade«. După 150() începură şi celelalte 
state a trimite misiuni. Puţin după aceea, pe 
lângă ambasadori, cari necesitau representaţiuni 
enorme pe timpuri, se instituiră trimişi mai mici 
în rang, numiţi *residenţi*. Tot din necesitatea 
de cât mai strinse legături cu curţile suverane, 
se instituiră şi ^însărcinaţii de afaceri*. In 
urma tratatului din AVestfalia (1648), rolul agen
ţilor diplomatici se re.spândi în toate ţerile. Nu- 
jnele de >trimis* = envoye, apăru în seci. XVII, 
desemnând ceea ce a4i ar fi ministrul plenipo
tenţiar, între ambasadoi- şi resident. In secolul 
trecut apăru şi numirea de ^ministru plenipo
tenţiar*.

Orgănisaţiunea. La congresul din Viena, 1815, 
protocolul ambasadorilor adunaţi în congres deo- 
sebia: 1. Pe amba.sadorii şi nunţii papali. 2. Tri
mişi şi miniştri plenip. pe lângă suverani. 3. În
sărcinaţi de afaceri sau agenţi dipl pe lângă miu. 
de af. străine. Prin congresul dela Aix-la-Chapelle 
se distinse că ministrul resident ocupă loc îutre 
trimişii de categoria II şi îutre însărcinaţii de afa-
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ceri. lerarchia actuală în cele mai multe state 
este: ambasador, ministru plenipotenţiar (de clasa I 
şi II), agent diplomatic, consilier de leg., prim 
secretar de ambasadă sau legaţiune, secretar de 
amb. sau legaţiune, dragoman, cancelar de clasa I 
şi II, şi în fine ataşaţii de ambas. sau legaţie. 
Consulii, cu atribuţiuni diferite de ale mini
strului sau agent, diplomatic, fac de asemenea 
parte din corpul D., in care sunt asimilaţi. Sunt 
însărcinaţi cu afacerile comerciale mai ales, şi 
subordonaţi şefului misiunii din ţeara unde se 
află. (v. Consul). Consulii sunt şi onorifici, nepri
mind leafă dela statul ce represintă, şi fiind chiar 
din persoane de naţionalitate străină, cu afaceri 
în acel oraş. Consulii generali, cei mai mari în 
grad, sunt asimilaţi primilor secretari de amb. 
sau legaţie, consulii ordinari cu secretarii; în 
fine vice-consulii.

Ceremonialul. înainte ca un trimis să se acre
diteze pe lângă o putere, se face cunoscut per
soana sa, ca nu cumva aceea, nefiind agreată, 
să fie refusată, cum caşuri s’au întâmplat. Tri
mişii de ori ce rang iau rând după gradul lor 
şi în fiecare grad după vechimea remiterii scri
sorilor de acreditare. Printr’un semn de respect, 
ministrul de externe dintr’o ţeară are primul 
pas totdeuna faţă de miniştrii şi ambas. străini. 
Scrisorile de acreditare trebuesc presentate de 
ori ce agent diplomatic spre a fi primit ca re- 
presentant al ţerii sale. In ele se specifică titlul 
persoanei şi recomandarea agentului cătră şeful 
statului unde e trimis. Dacă e simplu agent 
diplomatic (cl. III) recomand, o cătră min. de 
externe. Trimişii D. sunt inviolabili. Ori ce atac 
asupra persoanei lor e imediat reparat de statul 
în care se află, deoai'ece e lepresentant direct 
al statului seu. Drepturile cele mai tolerante şi 
oprite pentru ori care altul sunt legate persoanei 
lui, bine înţeles în limitele posibile. întreg corpul 
D. are uniforma sa specială de ceremonii şi ori 
unde eticheta şi cerem, o cere, începând dela 
simplu ataşat până la ambasador. Acest din urmă 
titlu, cel mai înalt, nu-1 au decât marile puteri 
între ele, adecă: Anglia, Germania, Francia, Rusia, 
Italia, Austria, Turcia, Vaticanul, Spania. Totuşi 
Frauda are ambasador în Elveţia. Fiecare stat 
regulează trimişii după importanţa legăturilor 
politice şi a misiunii lor.

Atribuţiuni sunt de a însciinţa guvernele res
pective despre tot ce poate a-1 interesa în pri
vinţa politică, de a proteje pe supuşii sei în faţa 
autorit. locale, a încheia convenţiuni şi trac
tate, etc. Consulii asemenea, cu special, la partea 
comercială. In afacerile diplomatice se servesce 
de corespondenţă cifrată, a cărei cheie nu o au 
decât corespun4etorii. Tot astfel prin telegrame. 
Corespond. diplomatică e inviolabilă.

In România corpul dipl. e orşanisat ca în 
principalele state. Legaţiunile, avend ca şef un 
jninistru plenipotenţiar, sunt la: Paris, Constan- 
tinopole, Berlin, Viena, Londra, Petersburg, Roma, 
Bruxela, Haga, Belgrad, Atena. La Sofia, fiind-că 
Bulgaria e âncă sub depend. Turciei, are un agent 
diplomatic şi însărcinat de afaceri. Cu celelalte 
ţeri n’are decât relaţiuni consulare. Legaţiunile 
posed unele consilier de leg., fiecare câte un prim- 
secretar, 1 sau 2 secretari, şi unele dragomani 
şi ataşaţi, după importanţă şi necesităţi. Serviciul 
consular e representat prin consuli generali, diu

caid sunt la Budapesta, Constantinopole, Odesaj 
trimişi do guvern, ceilalţi onorari; prin consuli 
(trimişi şi onorari) şi vice-consuli (onor.). Rela
ţiuni consulare sunt cu toate statele Europei. 
Lefile, împreună cu cheltuelile de representare, 
variază după legaţiuni, netrecâud la miniştri 
preste 70,000 franci pe an. Primii secretari şi con
suli generali au 12,000; secretarii şi consulii 600, 
ataşaţii 300 fr., 250 fr., etc., cu diferite variaţiuni. 
Serviciile minist. de externe sunt asimilate cu 
corp. D.. din care fac parte. , [O. L.]

Diplomatica, sciinţa, care se ocupă cu stu- 
diarea diplomelor.

Dipiopia sau vederea dublă. Când axele optice 
(ale vederii) se întâlnesc asupra unui obiect, acesta 
se vede simplu, iar o deviaţiune patologică a 
uneia din ambele axe dă nascere diplopiei, pentru 
că razele venite dela obiect nu cad pe porţiuni 
identice ale retinei. Există D. omonimă (directă), 
când imaginea situată la dreapta bolnavului apar
ţine ochiului drept şi cea stângă celui stâng (în 
strabism convergent), şi D. încrucişată (în stra
bism divergent). Mai există şi D. monoculară 
(la un singur ochiu), când mediurile transparente 
ale ochiului nu sunt curate.

Diploscop, instinment pentru observarea co
lorilor subiective.

Diplosomia, monstrul gemelar (gemeni) în care 
doi copii sunt crescuţi deolaltă într’unul sau 
mai multe locuri, cum sunt s. e. fraţii Siamesi.

Diplostemon, (botan.) androceu care are sta- 
minele în numer îndoit decât părţile perian- 
tului şi dispuse pe doue cercuri, cercul extern 
opus sepalelor (episepal) şi altern cu petalele, 
cercul intern opus petalelor (epipetal) şi altern 
cu sepalele; s. e. la Crin, Ghiocel, Geranium, ş. a.

Diplotaxis DC., (botan.) gen de plante erbacee 
din fam. Cruciferelor, trib. Brassiceelor, cu si- 
licuă elongată, seminţe 2-seriale şi stigmat ter
minal. Dintre cele 20 specii respândite în Europa, 
dar mai ales preponderant mediterane, cea mai 
comună la noi e D. muralis DC., ea cresce ca 
şi congenericeele ei pe locuri aride şi pietroase 
din regiunea inferioară. [A. Fr ]

Diplozoon paradoxum, vierme trematod-poly- 
stomian; trăiesce ca părăsit pe branchiilc pes- 
cilor de apă dulce. Are forma unui X, format 
din reuniunea a doi indivizi.

Dipodie, picior de vei-s dublu. (v. Dimetru.)
LM

Diprosopus, un monstru gemelar, în care dice- 
falia este desvoltată inoomplect, astfel că la un 
trunchiu şi un cap diform există 3 ochi, 2 na
suri, 2 guri, 2 urechi, etc.

Dipsaceae, (botan.) familie de plante dicotyle 
gamopetale herbacee (rar fruticose), cu foi ojiosite 
uneori verticilate şi flori în capitoli, rar în ver- 
ticile dense sau cime dichotome, înrudită cu 
Compositele, de cari se distinge prin antero 
libere. Cuprinde vr’o 5 genuri, dintre cari re
levăm Morina, Dipsacus, Cephalaria şi Sca- 
biosa (inel. Knaulia), respândite pe întreg con
tinentul vechiu, mai ales în estmeditej'auii.

[A. Fr.]
Dipsacus L., (botan.) gen de plante erbacee his- 

pid- sau aculeat-peroase din fam. Dipsaceelor, cu 
foi oposite, grosierdeutate sau pinatifide, cu lobul 
terminal de comun mai mare, cu flori în capitoli 
terminali, oblongi, ovaţi, rar globoşi, cu bracteele
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capitolului şi paleele receptacolului rigide subulat- 
acuminate sau spinescente. Cele 16 specii sunt 
respândite din Europa prin Meditcrana şi Africa 
boreală (inel. Abisinia) până India orientală; mai 
comune la noi sunt; D. silvestris Mill., mă
ciuca ciobanului sau scaiul voinicesc, 
pe lângă drumuri, pe locuri inculte, fenaţe ne
glijate, etc., şi D. pilosus L., prin tufişe şi pă
duri, ambele în regiunile inferioare. Capitolele 
dela D. fuUonum L., din Europa .sudică, se fo
losesc la confecţionarea postavului. [A. Pr.]

Dipsector, (lat.-grec.) instrument care servă 
la mesurarea pe mare a depresiunii orizontului.

Dipsomania, (med.) poftă abnormă de beuturi; 
se ivesce periodic şi adese e simptom de con- 
turbaţiune mentală.

Diptere, (Diptera L.), ord de arthropodare 
din clasa insectelor, caracterisate prin aceea, că 
au metamorfosa completă; gura conformată 
pentru supt, adesea pentru împuns; doue aripi 
anterioare transparente; 2 poster, rudimentare 
iu formă de măciucă. Capul mobil unit cu to
racele prin un legământ scurt şi subţire; ochii 
foarte mari facetaţi, în general 3-ocele; ante- 
iK'le uneori foarte lungi, filiforme şi pluriarti- 
culate (NemocereJ, uneori scurte, purtând în 
virf uii stil (BrachicereJ. Toracele nearticulat 
(escepţ. aphampterele). Abdomenul din 5—Dinele. 
Ele se subînipart în: Nemocere, Brachycere, 
Aphaniptere şi Pupipare.

Dipterologia, sciinţa care se ocupă cu studiul 
insectelor diptere; o parte a entomologiei.

Dipteros, (grec.) templu antic, înciingiurat de 
o serie dublă de coloane.

Diptich, v. Dyptich.
Dipus, un gen de mamifere, din ordinul ro- 

(Jcitoarelor, fam. Dipodidelor. Este un şoarece cu 
picioarele dinderet foarte lungi, cu 3 degete, ase
menea şi coada; ei pot sări foarte tare. Siint o 
mulţime de specii. Trăiesc în Africa, mai ales 
în Egipt.

Dipygus, o moustruositate rară la oameni şi 
mai deasă la animale de casă, caracterisată prin 
duplicitatea păi^ii inferioare a corpului, anume 
4 picioare, 1 truuchiu cu 2 coloane vertebrale, 
uneori 4 mâni (D. tetrabrachius), alteori şi câte 
o ureche supranumerară.

Dipyrrhichius, (Procel^smaticusJ, in versifica- 
ţiunea metrică versul, în ale cărui tacte ritmice 
silabele se succedau: ^ ^ [*]

^ Dîra, o serie de ui’me sau bătătură. Pe D. de 
sânge se urmăresce \enatul. Cuvânt cunoscut 
mai ales vânătorilor.

Dirae, cumplitele, num ele poetic al Furiilor.
Direclia, (sau Sgripşor), veche monetă de argint 

iu valoare de 12 lei vechi.
Direct, 1) drept, oblu, care nu face ocoluri 

sau încungiui-, s. e. drum direct; 2) imediat sau 
fără mijlocitor, s. e. înţelegere directă; 3) în 
gramatică proposiţiune directă, în care cu
vintele sunt aşezate în ordinea logică.

Direcţiune, 1) conducere, supraveghiare, ad
ministrare, acţiunea de a dirige sau cârmuî; 
2) împărţire sau divisiune administrativă încre
dinţată unui director, s. e. direcţiunea căilor 
ferate; 3) locuinţa şi cancelaria unui director; 
4) înţelesul unei posiţiuni sau al mişcării unui 
despărţemânt de trupe.

Directoriu, numele guvern. (Directoire), compus 
din 5 persoane, din Prancia, dela 15 Brumar 
anul IV (27 Octobre 1795) până la 18 Brumar 
anul VIU, când a fost resturnat de Napoleon 
Bonaparte. A restabilit pacea înlăuntru, a sus
ţinut crâncene resboaie înafară.

Directoriu, îndreptar care cuprinde în sine 
complexul prescriselor rituale, liturgice şi mo
dalitatea aplicării acelora la celebrarea deose
bitelor funcţiuni sacre.

Directrice, (lat. directrix), linie conducătoare.
Dirhem, (dram, drahmă), măsură de greutate 

turc.; în Eomânia (Dramura) şi Turcia = 1 gr., 
mai înainte = '/«o oca = 3*203 gr., ca greutate 
de monete 3'207 gr.

Dirimentia, (lat.) în drept impedimente dărî- 
mătoare, cari desfac căsătoria (pentru cari că
sătoria dela început nu a putut fi valabilă).

Dirke, în mitol. grecă o femeie rea, soţia lui 
Lykos, care fără milă chinuie pe Antiope, până 
când pruncii ei Amphion (v. ac.) şi Zethos o 
scapă şi leagă pe D. de coarnele unui taur. (v. 
ilustr. Taurul farnesean, I, p. 217.) Are rolul 
unui spirit de plagă în contra mamei copiilor. 
Antiope în basmele române represintă mama 
copiilor cu păr de aur, iar D. pe roaba, care a 
devenit împărăteasă.

Dirke, lângă Tbeba, a fost un isvor şi uu 
rîu cu acest nume. (v. Amphion şi Zethos.)

Dîrloagă, cureaua frâului; în sens figurat o 
persoană de posiţie inferioară: »nu mă bag slugă 
la dîrloagă«.

Dîrmon, sîtă pentru curăţirea seminţelor.
Dîrmoz, D î r m o c, numiri populare ale plantei 

Viburnum Lantana L. (v. ac.).
Dîrste, (Dîrstele), v. Braşov.
Dis —, V. şi Dys —.
Dis, în terminologia musicală germană, de

numirea lui re diez.
Dis, Pater, după mitol. romană a fost 4eul şi 

regele lumii de jos, şi s’a numit şi Dives (avut) 
şi Ditis Pater; identic cu Pluton la Greci, băr- 
l)atul Proserpiuei. [Atm.]

Disagio, v. Agio.
Disamara, (botan.) fruct uscatindehiscent format 

din 2 samare (v. Fruct) şi provenit dintr’un 
ovar cu 2 loji, s. e. la Arţar, ş. a.

Disarmonia, v. Discordanţa.
Disc, bucată rotundă de metal. Ori ce corp cu 

suprafaţă rotundă şi lată se (jice, că areformădeD.
Disc, (botan.) se numesce: 1) receptaculul în 

formă de tavă rotundă şi lată dela capitulul Com- 
poseelor, iar florile cu corolă regulată dela Com- 
poseele coiymbifere, aşezate în centrul lui, se 
(Jic flores disci; 2) totalitatea escrescenţelor de 
diverse forme ce depind de receptaculul florii şi 
de cele mai multe ori sunt şi glandulare (nec- 
tarifere), s. e. la florile de Viţă, Rută, Rosetă, 
Bujor, Umbelifere, ş. a. Discoid (discoideus, dis- 
coidalis, disciformis), care are forma unui disc 
sau taler. Discifer, care are un disc (mai multe 
nectare receptaculare).

Disc, (patena) un vas sacru în formă de tăier, 
gătit din metal nobil, pe care se aşează sf. agneţ 
şi particulele comemorative la celebrarea sf. li- 
turgii. In sens liturgic închipuesce peştera sau 
ieslea, în care s’a născut Christos Mântuitorul, 
ori mormântul în care s a pus trupul seu cel de 
viaţă purtător.
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Disoalceaţi, (desculţi), se numesc călugării, cari 
umblă cu picioarele goale, ori cel mult poartă 
pe tălpi sandale. Ei, lăpedând încălţămintele, au 
urmat cuvintelor lui Christos: »Sănu aveţi aur,... 
nici traistă pe cale,... nici încălţăminte*. (Mat. 10, 
9—10.) [dr. i—m.]

Disoaliflcaţiune, lipsa de calificaţiime (v. ac.), 
inaptitudine.

Discant, numele ce se da în evul mediu mai 
ântâiu cântului al doilea, ce se executa pe lângă 
un cânt dat (ţinut de obiceiu de tenor, cantus 
firmus) şi apoi însuşi acestei specii de armonii 
embrionare în doue voci, desvoltată din vechiul 
organum, de care se deosebea însă prin aceea, 
că nu era mărginită la mişcarea paralelă. D. 
apare în seci. XI, naturalminte mai ântâiu simplu, 
notă contra notă, şi apoi ornat, mod mai cu samă 
în favoare în Francia, unde aceste specii de 
ornamente luau numele de fleurettes. Câte odată 
D. era notat, dar cele mai de multe ori era 
improvisat, şi acest mod remâue mult timp în 
vigoare sub numele de contrapunct pe carte 
(franc.: sur le livre) sau din memorie (ital.: 
alia mente). D. era de regulă încredinţat vocei 
celei mai acute, ceea ce face că mai târziu s’a 
dat acest nume însuşi acestei voci, semnifica- 
ţiune ce s’a păstrat şi a(Ji în Germania, unde 
I) i s k a n t e acelaşi lucru cu s o p r a n. [T. C.]

Disciflorae, (botan.) in clasibcaţia lui Benthain 
şi Hooker, a doua serie dintre Dicotyledonatele 
polypetale, caracterisate prin: stamine în numer 
definit, inserate înlăuntru, înafară sau deasupra 
unui receptacul dilatat în disc. Această serie cu
prinde mai multe cohorte, fiecare cu mai multe 
familii, s. e. Geraniaceae, Ampelideae, Ace- 
rineae, etc.

Disciplina, (lat.) în general un .sistem de me- 
suri (regule), menit a asigura buna ordine într’o 
adunare, societate, corp constituit; în sens pe
dagogic D. este un factor important al edu- 
caţiunii; in sens bisericesc, complexul pre
scriselor şi disposiţiunilor eclesiastice, cari sunt 
destinate a regula viaţa şi purtarea religioasă 
morală a clerului. Sub D. se mai înţeleg singu
raticele ramuri ale unei sciinţe.

Discipol, (lat.) învăţăcel, şcolar, cel ce ur
mează învăţăturile unui maestru.

Discodactili, v. Broasce.
- Discoglosside, (v. Anura, Batrachii, Broasce), 

o familie de batrachieni cu 14 genuri şi 20 specii, 
trăiesc în ţinuturile calde şi fierbinţi ale lumii 
vechi şi noue; lipsesc însă în întreagă America 
nordică. D. n’au ghinduri la urechi şi peliţă 
de înnotat între degetele picioarelor dindărăt.

Discomycete, (botan.) grup de Ciuperci Asco- 
mycete cu fructul (apotheciul) dela început des
chis (gymnocarp), ori mai ântâiu închis şi apoi 
dilatat în formă de cupă largă i^hemi-angiocarp). 
Hymeniul compus din asce şi parafise căptuşesce 
păreţii interni ai cupei. Trăiesc saprotite pe 
lemne moarte sau pe humus. Ca tip al gi’upului 
e Peziza (unele din speciile ei, în total preste 
100, sunt numite de popor *Urechia-bahei*); 
afară de acest gen mai întră aici: Morchella (unele 
specii (Jise Ciuciulete, Sbârciog), Helvella, etc.

Discont, V. Scompt.
Disoophore sau Hirudinee, v. Apode.
Discordanţa, (mus.) relaţiune a două sau mai 

multe sunete cari nu au raporturi armonice între

ele. D. se deosobesce de disonanţă (v. ac.) prin 
faptul că aceasta, îndeplinind oarecari condi- 
ţiuni, poate fi admisă în musică, pe când D. e 
chiar negaţiuuea musicei. [—]

Discordanţă de stratificaţiune (geol.) avem 
atunci când planurile de divisiune ale unei serii 
de formaţiuni formează un unghiu oarecare cu 
planurile de divisiune sau stratificaţiune ale unei 
alte serii de formaţiuni, cu care se atinge. Ceea 
ce corespunde cu epoce de depunere şi for
maţiune deosebită. Este unul diq caracterele 
cele mai importante în geologie şi paleontologie 
pentru determinarea succesiunii şi vîrstei stra
turilor. [A.]

Discordia, (lat.) ceartă, neînţelegere. D. este 
starea de neînţelegere între două persoane, pro
venită din disposiţia inimică de a-şi zădărnici 
reciproc intenţiunile faţă de una şi aceeaşi lu
crare. Contr. concordia sau bunăînţelegerea.

[PI.]
Discos, (Planorbis corneus), un melc de ape 

dulci, din ordinul Gasteropodelor. Are ghiocea 
lată, de forjna unui disc, lat de vr’o 25 mm.

Discrasit, mineral, antimoniui-ă de ai'gint; e 
rar, se găsesce la Andreasberg, etc.

Discredit, pierderea creditului.
Discret, (lat.) separat, ce nu stă în legătură 

de continuitate. Mărimi discrete, acele cari au 
o valoare determinată, în opos. cu mărimile con
tinue, cari se pot schimba continuativ fără să
ritură dela o valoare la alta. Fig. D. însemnează: 
reservat, chibzuit. D. se numesce omul, care 
observând în referinţele sale sociale un tact 
reservat şi prudent, nu descopere deaproapelui 
toate cele ascunse în inima sa; în special mi 
descopere unui al treilea tainele împărtăşite lui 
de cătră un altul. Preste tot, omul D. nu divulgă 
nimic, ce i-se pare nefolositor, neiertat ori în 
defavorul celor ce ascultă. [Plet.]

Discreţiune, caracterul persoanelor discrete. 
D. denotă reservă şi tact prudent în păstrarcţa 
şi în împărtăşirea secretului încredinţat. Sub dis
creţiune se înţelege şi bunul plac; a se pune 
la 1). cuiva = a se supune necondiţionat.

Discreţionar, lăsat la placul sau chibzuiala 
cuiva.

Discurs, vorbire adresată uneia sau mai multor 
persoane. Retorica antică distinge 3 genuri do 
D.: demonstrative, al căror obiect e frumosul şi 
adevărul, cu scop de a lumina mintea şi a mişca 
inima; judiciare, al căror obiect e dreptul şi 
nedreptatea, cu scop de a convinge pe judecă
tori ; şi deliberative, al căror obiect e folositorul, 
cu scop de a lumina, a convinge şi îndupleca 
la fapte. Retorica modernă, pe lângă cele 3 ge
nuri, numite a4i academice, juridice sau 
de barou, şi parlamentare sau do tri
bună şi politice, adause şi D. religioase, 
numite predice sau omilii, făcute cu scopul 
de a întări ideile şi simţemintele religioase. D. 
juridice se subîmpart în reguisitorie, făcute de 
procuror sau de acusatorul public, pledări şi 
memorii (când sunt scrise), făcute de advocaţi, 
şi resumate făcute de preşedintele tribunalului. 
Despre regalele D.-lui tratează retorica (v. ac.)

Discursiv, actul cugetării, care prin i-aţioua- 
ment trage conclusiune din oarecare gândiri date. 
Cugetare D.-ă, care prin abstracţiune separă 
notele comune ale mai multor obiecte aseme-
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jiate, iar prin combinaţiune le împreună într’o 
formă nouă şi astfel formează noţiunea. Gunos- 
cinţele D.-e sunt cele câştigate în mod mijlocit 
prin cugetai’e în asemănare cu cele intuitive, 
câştigate prin experienţă. [Plet.]

Discuţiune, desbatere (v. ac.).
Disdiapason, (grec.) dublă octavă. In psal- 

tichie, numele scării diatonice cuprinsă în li
mitele dublei octave soli — sol3.

DiS'dur, în terminologia musicală germană, 
denumirea lui re diez major.

Disecare, arta de a scurge şi însănătoşa te
renurile jilave şi rovinoase de escedentul lor de 
apă. D. se poate face prin curăţirea şi îndrep
tarea alviei rîului, prin săparea de un nou vad, 
prin canalisarea cu canaluiî deschise ori aco
perite, etc. Terenul jilav câştigă enorm în preţ 
şi valoare după D. (v. şi Drenagiu.)

Disecţiune, tăierea cadavrului cu scopul de a 
studia părţile constituante (anatomice) ale cor
pului ; diferă de autopsie, care este deschiderea 
cadavrului pentru a studia causa boalei şi a 
inoi’ţii (autop.sia auatomică-patologică şi autopsia 
medico-legală).

Diseminaţiune, (botan.) sau împrăştierea, se- 
mcnarea dela sine a sporilor, polenului, semin
ţelor, fructelor. Căuşele ce favorisează D. tu
turor acestora, prin urmare respândirea lor pe 
distanţe şi suprafeţe mari, sunt de două feluri: 
externe sau agenţii cosmici (vânturi, ape cur
gătoare, curenţi marini) şi diferitele animale 
(omul, mamifere, paseri, insecte), şi interne ce 
depind de structura anatomică specială a păi’ţilor 
ce se vor disemina. In adevăr, sporii, polenul, etc., 
|)resintă disposiţiuni anatomice speciale, foarte 
variate, toate contribuind la D., dar cari nu sunt 
altceva decât adaptări ale lor, pentru ca trans
portul dela un loc la altul să fie mai eficace. 
Aşa, s. e. când agenţii de transport sunt cu
renţii aeriani, seminţele, fructele, etc., spre a 
fi mai uşoare, au dimensiuni mici (praful de polen, 
sporii), sau o provisie de aer în nisce saci (po
lenul Coniferelor), ori membrana lor externă e 
lăţită în aripă subţire (fructe şi seminţe aripate, 
s. e. la Arţar, Ulm, Bignouiaceae, ş. a.), sau au 
îti afară numeroşi peri (fructe şi seminţe de 
Păpădie, Scăiete, Plop, Salcie, Papură, etc.). Cam 
aceleaşi mijloace de D. sau altele sunt şi în caşul 
când agentul activ al transportului e apă. Dacă 
seminţele vor fi diseminate de animale (ierbi- 
vore, paseri), atunci fructele ce le conţin au colori 
vii, gust plăcut, bune de mâncat, insă seminţele 
nedigerate, uşor vor fi uate în afară în alte locuri; 
altă dată fructele sau seminţele au pe suprafaţa 
lor cârlige, cu cari se prind de blana animalelor 
şi aşa siint duse în alte locuri (fructe de Brusture, 
Choleră, ş. a.). Insectele, visitând florile spre a 
culege nectarul, transpoartă în acelaşi timp şi 
polenul lor la alte flori (v. Entomophile). Omul 
prin activitatea sa şi multiplele lui mijloace de 
transport e unul din agenţii cei mai activi pentru 
D. plantelor. Printre căuşele interne sunt: elasti
citatea, turgescenţa şi hygroscopicitatea mai mare 
ori mai mică a membranelor ţesăturilor; ele cou- 
tribuesc în mod activ a deschide fructele, ante- 
lele, sporangii, etc., şi a risipi conţinutul lor. 
Acestor cause interne se datoresce faptul, că 
fructele de Slăbănog se deschid şi svîrle semin
ţele la cea mai uşoară atingere; că fructele de

Momordica Elaterium şi Ecballium aruncă se
minţele când cad sau se rup din coada lor; că 
fructul de Hura crepitans când e uscat se creapă 
cu mar-e sgomot, iar diferitele lui bucăţi sunt 
svîrlite în toate sensurile ca nisce proiectile, etc.

[S. Şt. R.]
Disensiune, neînţelegerea provenită din di- 

verginţa de păreri faţă de o chestiune sau într’o 
afacere. »Quot capita tot sensus«. [Pl.J

Disentis, sat în Grraubiinden, v. Dissentis.
Disepimente, separaţiuni. Acest cuvânt se în

trebuinţează pentru a designa unele despărţituri 
transversale incomplecte, cari sirbdivid compar- 
tamentele coraliilor.

Disertaţiune, scriere al cărei subiect e studiul 
unei chestiuni speciale de sciinţă sau literatură, 
fie pentru a vulgarisa un adevăr deja cunoscut, 
fie pentru a contribui la contingentul sciinţei. 
Se deosebesce de tratat, căci acesta îmbrăţi
şează o întreagă sciiuţă. Fondul e mai important 
decât forma, căreia îi ajunge să aibă o limbă cu
rată, corectă şi lămurită.

Disgraţie, contrarul graţiei, termin pentini a 
însemna pierderea bunăvoinţei cuiva, în deosebi 
a unui suveran. Disgraţios, nepotrivit, pocit.

Disidenţa, despărţire, fracţiune, sectă. In Anglia 
Presbiterienii sunt disidenţi, in Polonia erau 
celelalte religiuni, afară de catolici, şi amestecul 
puterilor vecine spre a susţine pe disidenţii de 
confesiunea lor a fost causa ocasională a îm
părţirii Poloniei.

Disjuncţiune, figură gramaticală; stă în omi
siunea particulelor de legătură, sau a verbului 
auxiliar mai ales în proverbe şi în versuri; ea 
dă mai multă energie dicţiunii. S. e. veni, vidi, viei.

Disjuncţiune, în logică se folosesce acest termin 
pentru a însemna noţiunile contrare. S. e. no
ţiunile cari se eschid reciproc se (Jic disjunctive. 
Judecată D.-tivă se numesce aceea, în care se 
atribue subiectului unul din mai multe predicate 
contrare; s. e. poesiile sunt sau lirice, sau epice, 
sau dramatice, (v. şi Dilema).

Disjunctori, (fisică), v. Inducţiune.
Disioeaţiune, (geol.) îndoiturile, cutăiile, cufun- 

dătuiile şi unele crepături, ce se observă în rocele, 
cari compun scoarţa globului. Cele visibile resultă 
din mişcările ce se produc din causa micşorării de 
volum a planetei noastre. In acele mişcări avem 
sfoi’ţări tangenţiale şi sforţări radiate. Cele din- 
tâiu dau loc la cutări, ondulări, boite, ş. a. Cele 
de al doilea la cufundături, falii, ş. a. Amân-, 
două, combinate, dau nascere la fenomene de 
torsiuni şi resturnări ma.\ complexe. [A.]

Disioeaţiune, în armată, distribuirea trupelor 
în garnisoane, bivouac, quartire.

Dismembraţiune, împărţirea proprietăţii cumu
lative indivLse între proprietari sau usufructuari, 
în raport cu drepturile avute. D. este opusă 
comasărei (v. ac.), ambele operaţiuni economice 
ale timpului modern, cari au meniţiunea să în
lesnească şi facă posibilă cultura raţională şi 
sistematică a pământului, şi să contribue ca pro
prietatea să devină absolut liberă în mâna stă
pânului ei. [—]

Dismembraţiune, în sens canonic este actul 
prin care se face schimbare în beneficiul bise
ricesc, luându-se unele bunuri ori venite dela 
un beneficiu mai avut şi adaugându-se altul mai 
sărac. D. este iertată numai din causă justă şi
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gravă, când adecă un beneficiu ar ave provente 
superflue, iar celalalt nu ar ave din ce se susţine. 
(Dr. I. Raţiu, Instituţiunile dreptului bisericesc. 
Blaj, 1877, ^ 244.) [Dr. Is. Marcu.]

Dis-moll, in terminologia musicală germană, 
denumirea lui re diez minor.

Disoluţiune, unirea unui corp solid cu un lichid, 
astfel că fiecare îşi păstrează proprietăţile indi
viduale şi caracteristice. D. îndepărtează numai 
una de alta moleculele corpurilor fără ca să 
efectuiascăvr’o combinaţiune între corpul disolvit 
şi cel disolvitor. Un lichid poate disolvi numai 
o cantitate hotărîtă a unui anumit corp solid; 
cifra care arată câte părţi ale corpului solid s’au 
disolvit în 100 păi’ţi ale lichidului, se numesce 
coeficientul disolubilităţii. Acesta atîmăatâtdela 
composiţia chimică a ambelor corpuri, cât şi dela 
temperatură. Disolubil, ceea ce se poate disolvi.

Disonanţa sau interval disonant, împărechiere 
a doue sunete cari luate împreună produc o im- 
presiune mai mult sau mai puţin aspră asupra 
aurului, ceea ce face a se califica disonanţele de 
intervale displăcute, prin oposiţie cu consonan
ţele, intervale plăcute aurului. D. suut inter
valele de secundă, de septimă, precum şi celelalte 
intervale când sunt crescute sau micşurate. Ele 
au raporturi numerice mai complicate decât con
sonanţele. Acordurile cari conţin in formaţi
unea lor D., se numesc acorduri disonante, 
cari la rândul lor ne dau o armonie disonantă, 
fie luată în sensul de parte a studiului armoniei, 
ocupându-se cu acordurile disonante, fie în sensul 
de schelet aimonic alunei composiţiuni. Acorduri 
disonante sunt acordurile de 4 şi de 5 sunete, 
(acordurile de septimă şi cele de nonă), acordurile 
alterate şi acele de 3 sunete, în cari se întroduc 
disonanţe prin suspensiuni. Aceste acorduri în 
general nu pot servi ca puncte de repaus, şi cer 
totdeuna în urma lor un acord de resoluţiune. 
Asemenea pentru a slăbi efectul prea aspru al 
imor disonanţe, aceste acorduri au adese nevoie 
de un acord de preparaţiune, care se face în 
diferite moduri. In general în armonie se în
ţelege prin D. însuşi nota superioară a inter
valului disonant cuprins în acel acord. Prin expr. 
D. naturală se înţelege relaţiunea dintre gradele 
4 şi 7 ale gamei diatonice (tritonul) şi priu 
extensiune se dă numele de acorduri disonante 
naturale, acordurilor ce conţin această D., adecă 
acordurilor formate pe dominantă. Toate celelalte 
iau epitetul de artificiale. [T. C.]

Dispache, (franc.) calcularea pierderilor la 
transporturi maritime, mai ales repartisarea 
daunelor ce se nasc din havarie.

Disparat, denotă diferinţa speciei şi a genului. 
In logică se numesc noţiuni D.-e acele ce între 
sine nu au altă referinţă decât că fiind compa
tibile şi îrapreunabile în conţinutul uneia supe
rioare, între sine sunt şi coordinate. S. e. animal 
şi raţiune, resp. animalitate şi raţiune sunt între 
sine cu totul disparate, sunt însă compatibile şi 
în urmare împreunabile în noţiunea »om«. l3. 
sunt între sine şi sensaţiunile diferitelor sensuri.

[Plet.]
Dispensar, Dispensatoriu, instituţiune pentru 

căutarea gratuită a bolnavilor săraci cari pot 
umbla, cari n’au trebuinţă a fi primiţi în spital; 
li-se dau la D. con.silii medicale şi medicamente. 
D.-le se află în incinta spitalelor sau în alte

locale, ele sunt Întreţinute de stat, de judeţe, 
de comune sau de asociaţiuni filantropice. D. 
cari servesc şi pentru înveţămentul medicinoi 
se numesc policlinice.

Dispensaţiune, este un act de jurisdicţiuue, 
prin care autoritatea competentă suspinde obli
gaţiunea legii pentru anumite persoane şi in 
caşuri particulare, remănend legea în altele în 
deplină vigoare. Faţă cu fiecare lege se pot ivi 
asemenea caşuri şi împrejurări, cari avendu-se 
în vedere intenţiunea legislatonilui de a servi 
prin lege binelui comun, pretind! să se facă 
excepţiune, parte în interesul binelui comun, 
parte spre binele singuraticilor. D. în căsătorie 
este delăturarea unui impediment de instituţiune 
eclesiastică, ce opresce încheierea validă ori 
licită a căsătoriei. 2). la chirotonie este absol- 
varea cutărei persoane dela iregularitatea ce 
i-ar sta în cale la primirea şi deprinderea 
sacrelor orduri. D. trebue să se facă de cătră 
autoritatea competentă şi âncă din causă justă 
şi gravă, căci altcum scade însăşi autoritatea 
legii. [Dr. Is. Marcu.]

Dispersiune, descompunerea luminei albe, ce 
trece prin o prismă, în colorile elementare

Dispirem, (botan.) v. Diaster, Kaî-yokinesă.
Dispondeus, în versificaţiunea metrică versul, 

în ale cănii tacte ritmice silabele se succedau:
[*]

Disponenda, (lat.) în general obiectele puse la 
disposiţia cuiva; în librărie că^i procurate în co- 
misiune, neremise la încheiere, ci reţinute pentru 
vencjare mai departe cu învoirea editorului.

Disponent| procurist, representantul unei case 
comerciale investit cu procură.

Disponibilitate, starea funcţionarilor cari nu 
sunt în activitate dar sunt a se aplica în cas 
de trebuinţă.

Disposiţiune, (lat.) în general întocmire, ordiu. 
In psichologie se numesce D. (sufletească 
sau a inimei) starea afectivă, produsă în suflet 
prin sentimentele mai pronunţate şi aproape do
minante în consciinţă la un moment dat. Ea 
se’ arată ca resultat din totalitatea, resp. din 
confluxul acelor sentimente, cari cad în miul şi 
acelaşi period al vieţii. Luate laolaltă, iutocniai 
ca şi ideile, şi sentimentele âncă formează o uni
tate sufletească şi produc o anumită stare. Aceasta 
stare represintă D. sufletească a unui individ. 
Şi fiind-că sentimentele sunt diverse şi scliini- 
băcioase, tot aşa schimbăcioasă e şi D. sufletească 
provocată prin ele, avend nenumerate grade şi 
nuanţe. însuşirea sufletului de a fi atins, emo
ţionat şi mişcat de sentimente, se numesc,o sen
sibilitate; iar însuşirea particulară a aceluia de 
a ti atins în mod plăcut sau neplăcut, se tui- 
mesce afectivitate. Când în viaţa sufletească dis
posiţia sentimentală câştigă predomnire iireste 
dreapta judecată, se nasce o stare, care se uu- 
mesce sentimentalitate, şi oamenii cuprinşi d(s 
aceasta se (jic sentimentali. Această stare detei1- 
mină apoi şi deosebirile dintre oameni, din acest 
punct de vedere. Sunt deci şi se numesc oameni: 
buni de inimă, rei de inimă, împietriţi, miloşi ori 
nepăsători; veseli ori posomoriţi; pacinici ori 
arţăgoşi, din acele disposiţii, cari resultă din 
modul de a vede şi a .simţi mersul lucrurilor şi al 
întemplărilor din lume. Anume: melancolia, dis
posiţia omului de a se lăsa pradă sentimentelor
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triste; eucolia, modul de a fi al omului, care în 
oj'i şi ce împrejurări îşi păstrează disposiţia sa 
normală; discolia, când şi cele mai mici sufe
rinţe ancă sunt îu stare a-1 dispune reu; opii- 
mism, modul de a vede toate numai în lumină 
favorabilă; pesimism, modul de a vede toate 
numai în lumină nefavorabilă. (Cf. Popescu, Psi- 
chologia; Borgovan, Psichol. şi Log.) In retorică 
1). înseamnă: întocmirea (planul) fondului de 
gândiri, ce se referă la una şi aceeaşi temă re
torică. D. mai înseamnă şi un ordin făcut în 
scris sau verbal de cătră o autoritate compe
tentă, care ordin are în vedere împlinirea punc
tuală a unor îndatoriri. [Plet.]

In înţeles militar disposiţiune însemnează 
aşezarea trupelor pentru a primi sau a da lupta, 
aclecă D. defensivă (în apărare) şi D. ofensivă 
(atac); de asemenea când trupele sunt aşezate 
în coloană pentru a poimi în marş se (jice D. 
tle marş, etc.

Disposiţie în medicină, o însuşire a orga
nismului omenesc, în urma căreia are înclinare 
spre anumiţi morbi. Se deosebesce D. generală 
şi specială şi e sau înnăscută (s. e. spre tuber- 
culosă, epilepsie, etc.) sau acuirată.

Disposiţiune în sens juridic însemnează sta- 
torirea drepturilor şi datorinţelor din partea ace
lora, cari sunt îndi'eptăţiţi a face D. faţă cu aceia, 
cari sunt îndatoriţi a le urma. S. e. corpul le
gislativ face D. prin aducerea legilor pentru toţi 
supuşii unei ţeri; testatorul face în testament 
D. pentru următori; contrahenţii fac în contract 
1)., prin cari se leagă pe sine înşişi. D. se mai nu- 
inesce în general şi un act cu conţinut de drept.

Dispreţ, modul de a judeca că o persoană ori 
nu lucru nu meiîtă stimă ori atenţiune. In acest 
inţeles D. se opune respectului ce datorim deaproa- 
pelui nostru. D. mai însemnează ori ce neâocotire 
şi violare a drepturilor personale ale deaproapelui 
nostru. [Plet.]

Disputa, (lat. Disputatio), discuţiune sciinţifică, 
mai ales publică, la care una dintre păi'ţi (Oponent) 
caută să combată cele afirmate de cealaltă parte 
(Respondent sau Defendent). In timpurile vechi, 
cu deosebire în chestii teologice, se aranjau D. 
îu scris sau orale. Şi la universităţi mai demult 
pe basa acestor D. se obţinea titlul academic de 
doctor. Acest us se mai practică ici-colea, dar 
numai ca formalitate. % [*]

Dispută religioasă, conferenţă despre ade
văruri de credinţă ori morală, cu scopul de a le 
apăra faţă de cei ce le combat. D. poate fi pri
vată (în cerc restrins), ori publică (înaintea unui 
număr mai mare de ascultători). Biserica a in
terzis cu totul laicilor D. (2 Tim. 2, 14), cleri
cilor li e permisă D. cu ereticii, când e nece
sară. Spre a ţine D. publică (în biserica cat.) se 
cere concesiunea expresă a papei (S. C. C. 8 Mart. 
Ib.oS). D. are să se extindă numai la chestiuni, 
îu cari nu s’a pronunţat âucă biserica. In altele 
se admite D. numai spre lămurirea, iar nu spre 
revisiunea doctrinei bis. D. premerg de comun adu
cerii decretelor în conciliile ecumenice. Intre 
catolici şi protestanţi s’au ţinut numeroase D. 
publice in seci. XVI, fără ca să se ajungă la 
vr’un resultat real. [Dr. Is. Marcu.]

Disraeli, v. Beaconsfiold.
Dissenters, se Z'c îQ Anglia sectele prote

stante, cari îu constituţie şi rit nu se unesc cu
Enciclopedia română. Voi. II.

biserica de stat; atari secte sunt Metodiştii, 
Independenţii, Baptiştii, Quecherii, etc.

Dissentis sau Disentis, în limba reto-romană 
Must'er, comună rurală în cantonul elveţian Grau- 
biinden, districtul Rinul anterior, situată la 1150m. 
inălţ., la împreunarea Rinului anterior cu cel de 
mijloc; are 1329 loc. şi o mănăstire a Benedic- 
tinilor, arsă în mai multe rânduri, întemeiata la 
614 d. Chr.

Dissescu, Constantin G., profesor de dreptul 
administrativ şi constituţional la Universitatea 
din Bucuresci, n. 8 Aug. 1854 în Slatina. Stu
diile juridice Ie-a făcut la Paris, unde a obţinut 
titlul de doctor în drept; întors în ţeară ajunse 
magistrat, profesor universitar la Iaşi, şi apoi 
la Bucuresci, deputat, advocat al statului. Pu
blicaţii : De la puissance du mari sur la per- 
sonne et Ies biens de la femme. Paris, 1877; 
Părere asupra reformei execuţiunilor silite şi 
reorganisării judecătoresci, 1881; Chestiunea re- 
visuirii legii electorale, 1883; Originea şi condi- 
ţiunea proprietăţii în România, 1889; Dreptul 
constituţional şi administrativ, 3 voi., 1890—1892; 
Legea minelor, 1895; Dacă persoanele morale 
străine au de drept fiinţă în România, 1895, etc.

Dissociaţiune, în chimie desfacerea prin tem
peratură urcată a unei combinaţiuni chimice în 
producte, grupe de molecule, cari, scădend tempe
ratura, iar se combină şi formează corpul original.

Dissogonia, (zool.) un fel de reproducţiune 
observată numai la Eucharis din clasa Cteno- 
phorelor. Aceste animale sunt capabile de re
producţiune ca larve cât şi în stadiul desvoltat.

Dissolventia, (med.) medicamente, cari au pro- 
piietatea de adelătura producte morbide (exsudat, 
puroiu). S. e. cataplasme calde umede, unguent 
de idrargir, iod.

Distanţa, depărtare, interval, spaţiu ce separă 
obiecte.

Afaceri de distanţă, afaceri comerciale la cari 
marfa cumperată se trimite cumperătorului dela 
un al treilea loc.

Călărit la distanţă, percurgerea unei D. mai 
mari pe acelaşi cal, fără întrerupere. (1892 
Viena-Berlin, 600 km., primul 71 oare 42 min.) 
La alergări un cal se (jice distanţat, dacă nu 
a ajuns la semnul aşezat 200 m. înaintea ţintei 
în timpul când învingătorul a sosit la ţintă.

Distanţă matinală, (astron.) arcul de pe ori
zont. care se află între resăritul unei stele şi 
înti-e punctul estic. D. vesperală, arcul dintre 
apusul unei stele şi dintre punctul vestic. D. 
polară, arcul unui cerc declinator dela steaua, 
prin care trece, până Ia pol. D. siderică, de
părtarea unei stele fixe dela soare; e de circa 
30a/3 bilioane km., dacă are paralaxă anuală de 
o secundă de arc. (v. Paralaxa). D. solară, de
părtarea medie a pămentului dela soare; adecă 
15,604 mii., miriametri. Această mărime ser- 
vesce adese ca unitate la măsurarea distanţelor 
stelelor fixe dela păment.

Distanţa focală (optică) se numesce D. între 
centrul unei oglindi curbe sau al unei lentile şi 
între focar.

V. şi art. Diastimetni şi Engymetni.
Disten,mineral,silicatde aluminiu; subformăde 

prisme late triclinice, de coloare albă, cenuşie sau 
albastră (Cyanit); se găsesce în şisturi cristaline, în 
România în micaşisturile din munţii Făgăraşului.

12
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Distio, (botan.) care este aşezat pe o axă în 
lungul a 2 linii, cum sunt dispuse în unele ca
şuri ramurile sau fnmzele pe tulpină, rădăcinile 
secundare pe rădăcina primară, etc.; s. e. la 
Stânjenel, Graminee, Ulm, unii Muşchi (Fissi- 
densj, frunzele alterne formează 2 şiruri longi
tudinale opuse pe doue din laturile tulpinei.

Distichiasa, deviaţiunea înspre bulbul ochiului 
a şirului de dinapoi al ciliilor (perilor, genelor), 
care frecând corn ea, o inflamează. Vulgar’ se nu- 
mesce »peri rei*, şi unele femei sciu să-i scoată 
cu o cimbistră (pensă), dar prea adese scot şi 
de cei buni. Oculistul îi scoate, prin electrolysă, 
cu rădăcină ou tot, încât nu mai cresc.

Distichon, (= dublu şir), în metrică îmbinarea 
unui hexametru cu un pentametin astfel ca să 
exprime o cugetare complectă. Astăzi rar folosit.

[*]
Distilare, v. Destilaţiune.
Distinct, (lat.) deosebit, diferit, indică că un 

obiect, un lucru, sau un act de gândire se poate 
deosebi în mod evident de un altul de acelaşi fel.

Distincfiune este lucrarea (şi resultatul ei), 
care în mod evident stabilesce şi expi-imă deo
sebirea dintre obiectele gândirii. D. operează în 
virtutea notelor asemenătoare. Nota, prin care 
un obiect se deosebesce în mod evident de altul, 
se (Jice notă dinstictivă sau caracteristică. (V. şi 
Decoraţiuni.) [Plet.]

Distoma, vulgar calhază, galbază. Vierme pla- 
thelmint, trematod, distomian, trăiesce ca părăsit 
în stare adultă în corpul animalelor vertebrate, şi 
în staie de larvă liber în ape, sau anchistat în 
animale aquatice, moluşte, crustacei şi larve de 
insecte. Intre numeroasele specii ale acestui gen 
avem: 1) Distomum hepaticum. Corpul fohaceu, 
având forma unei foi de mirt, albă-cenuşie. Lungă 
de 15—33 mm., largă de 4—13 mm. Pe linia 
mediană în partea anterioară se află o ventuză 
circulară, în fundul căreia e situată gura; dela 
aceasta ventuză 3 sau 4 mm. pe linia mediană 
înspre partea posterioară se află o altă ventuză 
abdominală. Intre aceste doue ventuze se află 
doi pori genitah, unul bărbătesc şi unul femeiesc, 
intestinul ramificat; individele sunt hermafrodite, 
ouele mici numeroase cu o cochilă subţire (într’o 
lună un individ produce preste 100,000 oue). 
Galbaza trăiesce în canalele biliare din maiu 
la oi, iepure, cerb, căprioară, bou şi chiar 
la om; se fixează de păreţii duetelor biliare 
cu ventuzele şi produc inflamaţiuni, perfora- 
ţiuni, dureri grozave şi în urmă moartea. Ele 
bântue mai cu deosebire în anii ploioşi şi 
în regiunile mlăştinoase. In 1853 şi 1854 în 
Germania au pierit preste 3 milioane oi. In 
timpul maladiei animalul pierde apetitul; o sete 
intensă se manifestă, ochii devin turburi, limba 
galbenă; cel mai adese se termină cu moarte. 
2) 2). lanceolatum Rud., 8—10 mm. lung, 
până 21/j mm. larg; intestinul neramificat; mai 
comună ca precedenta; trăiesce la aceleaşi ani
male. 3) D. Buski Edw., 40—85 mm. lung, 14 
până 20 mm. larg; a fost găsit de 6 ori în inte
stinul subţire la om. 4) D. Eathouisi I. Poirier, 
25 mm. lung şi 10 mm. larg, în jnaiu la un Chinez. 
5) D. sinense Cobbold, a fost găsită în maiul 
unui cadavru de Chinez, care murise de afecţiuni 
hepatice. 6) D. felineum Rivolta, a fost găsit 
în maiu la câne şi pisică. 7) D. heterophyes

Sieb, 1—Va mm. lung şi de abia 0.07 mm. lăr
gime; a fost descoperit de Bilharz în intestinul 
unui băiat. [Dr. N. Leon.]

Distomide, familie de viermi Distomieni, cu 
doue ventuze, una anterioară sau bucală, şi una 
ventrală sau abdominală; cuprinde genurile; 
Distomum (v. Distoma); Amphistomum; Ehopa- 
lophorus, etc.

Distomieni, subordin de viermi trematozi, cu 
cel mult doue ventuze; endoparasite (în opo- 
siţie cu Polislomieni, cari au maijmult de doue 
ventuze), lipsite de croşete; trăiesc părăsite în 
interiorul corpului vertebratelor. Metamorfose 
complicate. Din ou se desvoaltă o larvă ciliată 
de aparenţă infiisiformă; ea petrunde de obi- 
ceiu în corpul unei molu.şte aquatice (Limnea, 
paludina, etc.), unde se fixează, pierde cilii şi se 
transformă în un fel de sac închis, susceptibil 
de a prolifera pe păretele seu intern. Acest sac 
se numesce Sporocyst, când are un tub digestiv, 
•şi Medie, când nu-1 are. In interiorul sporocis- 
tului, sau al rediei, se produc prin gemiparitatc 
un fel de larve cu coadă, ca mormolocii broa- 
scelor, numite cercări; ele se deosebesc de flis- 
tomieni adulţi prin aceea, că au coadă şi nu au 
organe genitale; la un moment dat ele părăse.sc 
sacul, se respândesc în apă, devenind libere, 
pierd coada şi se anchistează. Cercarul in această 
stare înghiţit de un vertebrat, îndată ce ajunge 
în stomac i-se desvoaltă organele (aparat digestiv, 
canale aquifere, etc.), transformându-se înDistom 
adult. D. se subîmpartîn doue familii; Monosto- 
mide şi Distomide (v. ac.). [Di1. N. Leon.]

Distracţiune, acţiunea prin care se înlătură sen
timentul de neplăcere numit urît sau plictiseală. 
Mijloacele prin cari se îndeplinesce D. se lui- 
mesc mijloace distractive. Sub D. se înţelege 
şi lipsa de atenţiune.

Distribuţiune, împărţire, repai-tisare. Decis de 
D., hotărîre judecătorească prin care se îm
parte massa coucursuală. Tabela de D., la disol- 
vareaunei societăţi comerciale, consemnarea păr
ţilor ce au să primească singuraticii societari,

Distribuţiunea electricităţii se împarte în 1). 
directă şi indirectă. D. e directă când curentul 
produs de generator trece direct Ia receptori în 
starea în care vine produs. Această D. ia denu
mirea de D. în serie când curentul, plecând dela 
aparatul ce îl generează, întră în mi prim aparat 
receptor unde vine utilisat în parie, apoi iese d(da 
acesta pentru a întră în un alt aparat şi a.şa mai 
departe până se reîntoarce la aparatul gen(!i,at(jr. 
In acest cas curentul percurge un singur circuit, 
care trece succesiv prin toate aparatele recep
toare şi se reîntoarce la maşină; intensitatea 
curentului e păstrată constantă, iar tonsiuiuui 
lui scade în raport direct cu travaliurile ce le 
execută curentul trecând prin aparatele recep
toare. Mai există un sistem de D. directă ce 
se denumesce D. în derivaţiune. In acest ciis 
curentul pleacă dela aparatul generator prin un 
fir metalic şi se reîntoarce prin altul, iar toate 
aparatele receptoare sunt branşate pe aceste doue 
fire prin circuite speciale, ce pleacă dela umil 
din aceste fire, trec prin aparatul receptor .Şi 
ajung apoi la celalalt fir. In acest cas intiuisi- 
tatea cui’entului în diferitele circuite ale apa
ratelor receptoare variază în raport invers cu 
resistenţa lor, iar tensiunea lui remâne con-
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stantă. Iu caşul când usina, unde vine generată 
electricitatea, se află la o depărtare mare de 
centrul unde ea vine utilisată, pentm a evita cheî- 
tiieli mari de instalaţie, suntem nevoiţi a recurge 
la sistemul de D. indirectă. Electricitatea vine 
condusă sub o tensiune mare dela usină la cen
trul de disti’ibuţiune, unde vine redusă la o 
tensiune mai mică prin aparate speciale, ce se 
numesc transformatori.

Distribuţiunea vaporului. D. vaporului în o 
maşină cu vapori, adecă trecerea lui alternativă 
dela o faţă la ceealaltă a pistonului se efectuează 
])iiu unele organe speciale numite organe de D.

Distribuţiunea, figură de stil, prin care 
calităţi de puţină importanţă se arată ca mo
mente hotărîtoare pentru valoarea întregului. 
“District, subdivisiune administrativă a unei 
ţeri, cerc, judeţ, ţinut; extensiunea variază după 
ţeri şi împregiurări locale de comunicaţie, etc.

Districtele valachice. Intre instituţiunile poli
tice medievale ale Ungariei D.-le (provinciile, 
comitatele, posesiunile) rom. au ocupat netă
găduit locul cel mai de căpetenie în sistemele 
(le apărare ale ţerii. Istoria acestor D., resp. 
a Banatului severin, este totodată istoria Un
gariei şi a Basarabiei (Ţerii Kom.) de pe vremile 
acelea, şi este strins legată de istoria culturală 
a Boniânilor. tcf. Haşdeu.)

Cu date positive se poate arăta existenţa a 
8 D. şi anume: 1) Caransebeş, 2) Logoj (Lugoş), 
3) Meedia (Mihâld), 4) Almaj (Halmas), 5) Ilidia 
(ilyed), 6) Gomiat, 7) Căraş (Krassofo), 8) Bâr- 
zuva (Borzafo) cu cetăţile şi Icinezatele lor, con- 
stătătoare din numeroase sate şi predii, cari 
pai'te mare există şi a(}i; apoi se mai pomenesce 
existenţa — deşi poate pentru scurt timp — a 
următoarelor D., 9) Şugdea (Scodya), 10) Mă- 
năstur (Monostor), 11) Bujor (Bosâr), 12) Jupan 
(Supăn), 13) Furdea (Thwerd), 14) Icus (Ikus), 
15) Margina (Morsina), 16) Făget (Pacsâd), etc.

Tcritorul acestor D., cu deosebire al celor 8, 
a fost totodată Banatul severin. începutul D.-lor 
v. se i)ierde în vechimea timpurilor; probabil 
că basa lor s’a pus ancă de Ahtum şi Cinad pe 
la anii 1000. Cu date positive se arată existenţa 
D.-lor începeud dela 1300 şi până după 1600, 
lirciste trei secoli. Eegele Ludovic V la 1457 în- 
tăresce privilegiile alor 8 Jjf,., asemenea şi Gavril 
Batori la 1609 prin literile adresate nobililm-, 
Keuezilor şi tuturor celorlalţi Valaehi. Conform 
acestora j'egele nu putea conferi străinilor po
sesiuni în aceste D. decât numai acelora, pe 
(iari \'alacbii îi aflau vrednici. Nimene, nici 
regele, — se (jice acolo — nu poate despărţi 
satele şi D. aceste deolaltă. Cele 8 D. să aibă 
oomitele lor, care să le facă dreptate şi dela 
care judecăţile au să se înainteze la judele curiei, 
iar dela acesta la rege, dacă careva n’ar fi mul- 
ţămit cu sentenţa. Dacă corniţele sau vicecomitele 
ar ave să încasseze dela oameni mulcte (gloabe), 
uu este permis a le lua trăgătorii şi nămaele, şi 
luci să nu se încerce încassarea fără intervenţia 
castelanului (solgăbirăului) lor. Valachii şi ne- 
meşu lor sunt exempti de dare şi averile lor 
libere de execuţii. Nobilii valaehi din D. sunt 
a se considera ca veritabili nobih ai ţerii. Pro
cesele nobililor contra iobagilor lor au să se 
delibereze de nobili şi kenezi, iar cele contra 
nobililor şi kenezilor de comite.

Donaţiunile în D. se făceau după o normă par
ticulară şi erau împreunate cu nobilitatea, afară de 
donaţiunile kinejilor (kenezii-chinezate), cari se 
înoiau dela tată la fiu şi constau din câte doue se
siuni (ca la 60 jugere) supuse unor dăjdii în bani.

In jurisdicţiune, afară de privilegii, se aplica 
exclusiv legea românească şi judecă^le se faceau 
după normele acesteia (iuxta antiquam et appro- 
batam legem districtuum valachicalium univer- 
sorum). In procedura judeţiară modul principal 
de dovadă a fost jurămentul capital al parti
delor, necondiţionat, sau după momentuositatea 
caşului, însoţit de jurămentul subsidiar al altor 
oameni de omenie (conjuraţie); dacă adecă acu- 
satul cu alţi 10—11 oameni jurau, că după con
ştiinţa lor acusa e neîntemeiată, inculpatul se 
elibera. Averile zălogite nu se puteau înstrăina 
sau hipoteca. Neamurile şi vecinii aveau ântâietate 
la cumperare şi fără îmbiarea lor prealabilă nu 
se puteau vinde imobilii; această convicţiune de 
drept există şi astăeji în poporul bănăţean, cu 
toate că legea actuală o ignorează.

Numirea de »universitas nobilium* demonstră 
o autonomie proprie, în deosebi a celor 8 D., în 
teritorul cărora se mai aflau şi teritorii comi- 
tatense.

Administraţia D. a fost condusă parte de 
comiţii Căraşului, parte de banii Severinului cu 
sediul în Caransebeş şi mai apoi în Lugoş.

Organisaţia constituţională s’a deosebit mult 
de aceea a comitatelor din ţeară. Pe lângă ban 
erau instituiţi 2 castelani, (vicecomiţi, pârcălabi, 
vicespani); în fruntea districtelor a stat un pretor 
(judex nobilium, solgăbirău), un notar şi asesori 
ai scaunului judeţian districtual, dela care (sedrie) 
apelaţiunile se înaintau la tabla banului şi de 
aci — câtva timp — la principele Ardealului.

Districtul Caransebeşului a avut rol condu
cător între celelalte, mai ales după catastrofa 
dela Mohaci, corniţele, pretorul şi notarul Ca
ransebeşului se ţineau a se întitula ca atari şi 
pentru celelalte districte.

Disolvarea D.-lor a început pe vremea când 
Turcii au cuprins Caransebeşul, şi după recu
perare (1688) întreg teritorul, dela Mureş până 
la Răşava (Orşova), s’a transformat în comitatul 
Severin cu un comite în frunte. La 1716 s’a 
format pe teiitorul D.-lor v. confiniul militar 
respective banatul timişan, iar la 1873 s’a re
înfiinţat comitatul sev. în locul confiniului şi la 
1881 s’a împreunat comitatul Severinului cu al 
Căluşului în Căraş-Severin.

Instituţiunea D.-lor v. a avut cea mai mare 
însemnătate strategică pentni Ungaria. Aceste 
D. aveau meniţiunea confiniilor militare nu numai 
spre apărarea vadurilor dunărene (in custodia 
et tuicione Vadorum Danubij contra crebros in- 
cursus Turcorum), ci şi la expediţiuni îij afară 
(per totam Rasciam, Bulgariam usque ad confinia 
Românie procedendo) şi pe unde s’au resboit, 
au lăsat şi urme de seminţia lor (în Balcani, 
Mai'avia, ş. a.). Românii au dovedit totdeuna o 
rară vitejie în resboaie şi o neclintită credinţă 
cătră ţeară (turn vero consideratis fidelitatibus 
et fidelium serviciorum meiitis eoruudetn Vni- 
versorum Nobihum et Eeneziorum ac ceteroruin 
Valahorum) se (jic6 în literile reg. Ludovic V.

Nobilii rom. din aceste districte au format 
floarea nobilimii maghiare pe acele vremi (v.

12*
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Severin-banat), dar trecuţi la catalocism şi re- 
forniaţie, s’au deslipit cu desăvîrşire de trupina 
românească, (v. şi art. Banat.) [E. Tr.]

Distrugere, dărimare, nimicire.
Disuetudine, (lat. Desuetudo), ieşirea din us a 

unei legi sau a unui obiceiu. Puterea D.-ei de 
a abroga o lege este contestată în legislaţiunile 
mai moderne, (s. e. şi în România). In multe 
state însă, în deosebi şi în Ungaria, o mare 
parte a legilor vechi a fost desfiinţată numai 
prin D. (v. art. Abrogare şi Us.)

DIta, Cortex, scoarţa de Alstonia (v. ac.) Di- 
tamina, alcaloid ce-1 conţine scoai’ţa plantei Al
stonia scholaris.

Dital-harp, fengl.J numele unei harpe inven
tate la 1798 de E. Light din Londra. O serie de 
bumbi aşezaţi de o parte .şi de alta a harpei 
făcea posibilă ridicarea cu un semiton a înto- 
naţiunii coardelor. In 18.50 Brinmeyer a dat acest 
nume altui fel de harpă mai mică, portativă.

Dlţesci, corn. rur. în Rom., j. Prahova, formată 
din 2 căt. cu 1466 loc. (Dicţ. geogr. 1897); are 
1 biserică şi o şcoală; loc. se ocupă pe lângă 
agricultură cu dulgheria, zidăria şi rotăria; pe 
teritorul corn. se găsesc cărbuni de păment.

Ditheism, (Dualism), credinţa religioasă în 
doi Dumneaei, unul piincipiul binelui, iar ce
lalalt al reului. Aceasta credinţă ocură mai în 
toate religiunile păgâne. Mai pronunţat este dua
lismul acesta în religiunea Babilonenilor, Medilor 
şi Pei’şilor. (v. Parsism, Zoroaster.)

Dithmarschen, ţinut fructifer în Holstein (Ger
mania) lângă Elba şi Marea de Nord, 1375 kma. 
şi 80,322 loc. (1890). Cartea ţerii D. (Dith- 
marsisches Landbuch) cuprinde privilegiile şi 
dreptul special al D., compusă 1348, tipărită 
1497, emendată mai pe urmă la 1711.

Dithyramb, o specie de poesie lirică, cântată 
la început în onoarea lui Dionysos sau Bacchus, 
numit şi Dithyrambus, la sacrificiile acestuia, de 
un cor de 15 mai târijiu de 50 de persoane; ex
prima entusiasmul esaltat, delirul beţiei şi orgiei, 
in vei’suri neregulate şi licenţioase. Poeţii greci, 
Pindar, Archiloch, Stesichor, Philoxene, ş. a. cul
tivară D. păstrându-i caracterul primitiv şi apa
renţa disordinei. Din el se născu tragedia şi co
media. A(Ji D. e o poesie lirică, care exprimă 
entusiasmul, lauda şi admiraţiunea pentru cinova; 
se deosebesce de odă prin neregularitatea ver
surilor. Insă D.-le multor poeţi moderni seamenă 
numai după nume cu cele antice. Prin analogie 
ori ce laudă exagerată.

Ditisc, (Dytiscus marginalisj, insect din or
dinul Coleopterelor. Este de coloare neagră- 
vercjie cu marginea gălbenie. Lungimea lui e de 
vr’o 4—5 cm. Trăiesce în bălţi, îunoată foarte 
bine. Larvele se nutresc cu melci, viermi, 
pesci mici.

DIto şi Idem, pseudonimul sub care Regina 
Elisaveta a României a publicat în colaboraţie 
cu Mite Kremnitz volumele; Aus zwei Welten. 
Leipzig, 1882; Astra. Bonn, 1886; Feldpost. Bonn, 
1888; In der Irre. Bonn, 1890. v. Elisaveta.

Diton, (grec.) în terminologia veche mus., in
terval format din doue tonuri: terţă majoră. In 
orgile vechi se da acest nume unui joc.

Ditrlglif, în architectura elino-dorică un or
nament constând din doue triglife şi trei metope 
între câte doue columne ale templului.

Ditr6, comună în Trans., v. Gyergyo-Ditro şi 
Borsec.

Ditrocheus, în versificaţiunea metrică versul, 
în ale cărui tacte ritmice silabele se succedau 
astfel: _x, ^__s_. [*]

Dittanakiasis, un fel de clavir duplu, cu coarde 
verticale şi cu doue claviaturi puse de o parte 
şi de alta a lui, sunând una octava celeilalte. 
Inventat la 1800 de factonil M. Mfiller din Viena.

Ditters de Dittersdorf, Carol, compositor germ., 
n. 1739 în Viena, t 1799. A sdris operetele 
comice »Hieronymus Knicker®, »Doctor u. Apo- 
theker«, cari mult timp erau foarte populare, 
apoi simfonii, oratorii, etc.

Dittes, Friedrich, pedagog german remarcabil, 
n. 1829 în Irfer.sgriin (Saxonia), a studiat în 
seminarul din Plauen. Studiile mai înalte le-a 
făcut la un gimnasiu şi la universitatea din Lipsea. 
La 1860 deveni subrector al şcoalei reale şi al 
gimnasiului din Chemnitz. La 1865 fu chiemat 
a ocupa postul de consilier şcolar şi dii’ector al 
seminarului pedagogic din Gotha, iar la 1868 
deveni director al pedagogiului din Viena, unde 
desvoltă până la moarte o întinsă activitate pe
dagogică. t 16 Maiu 1896 în Viena. Scrieri prin
cipale: Compendiu de pedagogie şi didactica. 
(Lipsea, 1868); Istoria educaţiunii şi a instruc
ţiunii. (Lipsea, 1871); Logica practică. (Viena, 
1872); Manual de psichologie. (Viena, 1873); 
Metodica şcoalei. (Lipsea, 1874). Toate aceste 
scrieri au fost unite sub titlul: «Şcoala peda
gogiei*. (Lipsea, 1876). Dela 1878 a edat revista 
»Pădagogium«, ce apare în Viena.

Diu, insulă port. la sudul peninsului Cathiavar 
în India estică; 52’5 km*., 13,000 loc., port.

Cetatea Diului se numia în vechime Vidinul,
piua, timpul cât soarele e deasupra orizontului. 

Lumina solară în acest timp. Clar ca p., evident, 
p, mare, (Ji de serhătoare, etc. D. solară (astron.) 
timpul dintre doue treceri consecutive ale soarelui 
la meridianul locului, adecă o (ji şi o noapte. 
Durata (jiiei solare variază în cursul unui au, 
cu ceva dela o 4i la alta, şi mijlocia (jilelor solare 
din cursul anului se numesce D. solară medie, 
care este unitatea de timp numită p., şi care 
se împarte în 24 oare, oara în 60 minute şi 
minuta în 60 secunde. D. siderală, timpul dintre 
doue treceri consecutive ale unei stele la meri
dianul locului, piua siderală e ceva mai mica 
decât cea solară, căci dacă soarele trece într’o 
p. la meridian cu o stea, a doua (ji remâne şi 
trece în urma acelei stele la meridian cu puţin, 
remâne tot astfel tot mai în urmă şi tocmai 
preste un an (sideral) mai trec împreună, aşa 
că în acest intei-val numărul cţilelor siderale e 
cu una mai mult decât al celor solare, p. si
derală e invariabilă şi e luată adesea ca unitate 
de timp împărţindu-se în 24 oare siderale, oara 
siderală în 60 minute siderale şi minuta siderala 
în 60 secunde siderale. D. lunară timpul ce 
trece pe lună dela resăritul’ soarelui până la ur
mătorul resărit. Acest timp e de 29V2 Ş0 
mai înţelege sub p. lunară, (cu privire la pa- 
ment), timpul ce trece dela o culminaţiune a 
lunei până la cea următoare; cuprinde, în calcul 
mediu, 24 oare, 50-5 minute.

Dile critice, v. Ealb.
Diuresa, deşertarea urinei. Diuretica, medi

camente, cari potenţează secreţionarea urinei.
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Se aplică în acele caşuri, când sunt de a se de- 
lătura aglomeraţiuni patologice de fluiditate, 
fi. e. la idropsie. D. sunt; planta Digitalis, Cofein, 
Calomel, Diuretin.

Diuretin, substanţă chimică compusă în părţi 
egale din Theobromin-Natriu şi salicylat de 
Natriu, formează un praf alb cristalin. Are pro
prietăţi diuretice şi se aplică contra idropsiei.

Diurn, ce se face în o 4b ce apare în timpul 4ilci.
Diurna, plată pe 4h Diurnist, scriitor plătit 

pe 4hiă.
Diurna, o veche divisiune a ordinului lepi

dopterelor; însemnează fluturi de 41-
Diurnale, cartea de rugăciuni pentru toate 4ilele 

a preoţimei catolice.
Dius Fidius, în mitol. romană un semi4eu, care 

pe păment a representat pe Diovis mai ales 
unde a fost vorha de credinţă, anume la căsă
torie, ospeţ, comerciu, contracte şi în deosebi la 
jurăminte. [Atm.]

Div, divin. Ca prescurtare pe reţete = Divide, 
împarte.

Diva, (ital.J divina, supranume ce se dă unei 
dame serbătorite, s. e. unei artiste.

Divae şi Divi, în mitol. romană nume dat îm- 
perăteselor şi împăraţilor după ce au fost con
sacraţi. (v. Consecrare). In religiunea romană 
veche s’a dat la mai mulţi 4ei supranumele pater 
(tată) şi la mai multe 4>ne predicatul mater 
(mamă), s. e. lanus Pater, Terra Mater, dar în 
rugăciunile vechi romane, adresate cătră toţi 
(Joii şi 4inele, aceştia pe scurt se numesc; Divae 
Matres, Divi Patres. [Atm.]

Divan, (turc.) un fel de sofa; o colecţiune de 
poesii numite ghazel, aşezate în ordine alfabetică. 
Imitând poesia orientală Goethe a compus «"West- 
dstlicher Diwan«. Se mai numesce D. Humaiun 
consiliul şi camera consiliului de stat în Turcia, pre- 
sidatăde Sultan şi obicinuit de cătră marele vizir, 
capul D., apoi o curte de judecată, o adunare.

Divano, monetă de aramă de 5 para, în Abissinia 
160 D. = un taler Mar. Ther.

Divanul, adunarea boierilor mai însemnaţi cu 
cari se consulta Domnul, dar al cărei sfat nu 
ej'a obligator pentru el. Ambasadorul moldovean 
Luca Cârjă la regele Poloniei de repeţite ori 
sjjune regelui, că domnul Stefăniţă şi D. se 
sfătuiesc asupra pericolului turcesc. Chiar pentru 
1456 Petru Aron ni-se a^iigtă consultându-se cu 
1). asupra aceluiaşi pericol, iar alţi domni judecă 
împreună cu D. procese de moşii sau discută 
planuri de îndreptarea relelor ocârmuirii, astfel 
competenţa D. nu era uetermdnată, ci se ţinea şi 
de politică şi de administraţie şi de justiţie fără 
sa fie ascultată serios în vr’una.

Divanurile ad-hoc. In congresul din Paris (a rt. 24) 
«e hotărîse, ca Sultanul să adune o adunare 
(divan) ad-hoc în fiecare principat, compusă aşa 
ca să represinte cât mai sincer toate clasele 
societăţii, spre a se arăta dorinţele locuitorilor 
asupra organisării principatelor. In 1857, sub 
mooteneriţa lui Al. Ghica în Muntenia şi a lui 
Vogoi'ide în Moldova, s’au făcut alegerile pentru 
acele adunări, alegeri vestite prin ingerinţa fără 
Scrupul a lui Vogoride şi a tuturor inimicilor 
miirii contra unioniştilor. Sprijinit de Austria şi 
de Turcia, care-i promitea domnia Moldovei,
' ogoride pune pe listele electorale .850 de pro- 
pnetari mari în loc de 2000 câţi se cădea, pune

numai 2264 proprietari mici în loc de 20,000, 
găsesce numai 11 persoane de profesiuni liberale, 
iar cât pentru ţerani tipăresce buletine lăsând 
în alb numele delegaţilor, pe cari le umple 
guvernul cum voia. Oameni ca Anastasie Panu, 
Constantin Hurmuzaki »boier, fiu, nepot şi stră
nepot de boier pământean*, Grigorie Vămav cu 
avere de 16,000 galbeni, erau ştei'şi din liste. 
Resultatul a fost că din alegeri a ieşit o adunare 
contrară unirii. Partidul naţional protestează 
energic şi prin publicarea corespondenţei secrete 
a lui Vogoride cu fratele său Alexandru, secretar 
la ambasada turcească din Londra, dau primul 
asalt contra regimului şi alegerilor lui. »Trebue 
lucrat cu dibăcie, 4îcea corespondenţa, şi fineţe, 
având faţă cu Moldovenii o purtare generoasă, 
faţă cu boierii o atitudine politicoasă.... Trebue 
să spui, că întra cât unirea ruinează drepturile 
Moldovei, nu poţi consimţi ca în timpul căimă- 
cămiei D.-Tale ele să fie pierdute şi nimicite în 
favoarea Valachiei. Un astfel de limbagiu va 
pare de sigur plăcut ori cărui patriot moldovean*. 
In altă scrisoare îi scrie să asculte în totul de 
consulul austriac şi să se servească de persoanele 
ce i-le va indica el »fără a te îngriji dacă sunt 
stricate sau cu nume rău.... întru cât nu este 
vorba astâ4i de consideraţii filosofice de mora
litate, ci numai de interesele stăpânului nostru.* 
Urmă apoi demisiunea prefectului de Galaţi, 
Alexandru Cuza, motivată tocmai cu falsificarea 
listelor electorale. Napoleon III susţinea pe Ro
mâni şi consulul din Iaşi Place, ambasadorul 
din Constantino pole Thouvenel, au apărat în acel 
timp interesele românesci cu mult mai bine ca 
mulţi Români. Napoleon se întâlnesce cu regina 
Victoria la Osborne şi renunţând la unirea per
sonală a principatelor obţine sprijinul AngUei 
pe lângă al Prusiei, Rusiei şi Sardiniei la cererea 
de a se cassa alegerile viciate. Alegerile de al 
doilea au dat numai unionişti afară de doi. In 
22 Sept. 1857 se adună D. ad-hoc al Moldovei, 
iar la 30 Sept. se adună al Munteniei, sortite să 
pună temeliile desvoltării ulterioare a României 
cu fixarea vestitelor patru dorinţi ale Româ
nilor (7 şi 9 Oct.), în cuprinderea următoare; 
«Respectarea drepturilor Principatelor şi în deo
sebi a autonomiei lor, în cuprinderea vechilor 
lor capitulaţiuni încheiate cu înalta Poartă în 
anii 1393, 1460, 1511 şi 1634.

Unirea Principatelor într’un singur stat sub 
numele de România.

Principe străin, cu moştenirea Tronului, ales 
dintr’o dinastie domnitoare de ale Europei, şi ai 
căruia moştenitori să fie crescuţi în religia ţerii. 

Neutralitatea pământului Principatelor. 
Puterea legiuitoare încredinţată unei obştesci 

adunări, în care să fie representate toate in
teresele naţiunii.

Toate aceste sub garanţia colectivă a Puterilor 
cari au subscris Tractatul de Paris.* D. ad-hoc 
al Munteniei după admiterea acestor puncte nu 
voiesce să mai discute nimic şi se închide pe un 
timp nedeterminat, pe când al Moldovei mai ne
politic discută şi votează şi alte puncte până la 
21 Dec., când se închide şi el. [I. S. F.] 

Divergent, ce se desparte, ce înaintează de- 
părtându-se do olaltă; opus, de altă părere.

Divers, diferit, variat. Diversiune, abatere, 
schimbarea direcţiunii.
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Divertisment, (franc., ital. DivertimentoJ, pe
trecere, plăcere; potpuri, mic balet.

Divide et impera, desbină şi stăpânesce, 
adecă: dacă vrei să stăpânesci fă partide.

Dividend, v. Divisiune.
Dividenda, ce este de împărţit. De regulă se 

înţelege sub D. partea din profit ce are să pri
mească un parti.cipant la o afacere, în proporţie 
cu capitalul avansat de el. La societăţi pe 
acţiuni D. se împarte după acţii şi se plă- 
tesce în schimbul cuponului. De regulă prin 
statute se fixează mărimea D.-ei, iar suma ce 
vine a se împărţi preste suma fixată în statute 
se numesce Supradividendă. La societăţile de 
asigurare D. se numesce suma care resiiltă, la 
finea anului de gestiune, ca supraplus din premii 
şi care la multe societăţi de asigurare se îm
parte între asiguraţi. In fine se folosesce nu
mele de D. şi pentru suma percentuală, ce se 
împarte între creditori din un concurs în pro- 
porţiune cu pretensiunile lor.

Divin, ceea ce e de origine (ţeiască sau dum
nezeiască. In teologie cele trei persoane ale 
trinităţii se numesc D.-e. (v. DumneZeu.) In 
politică unele drepturi, cum e dreptul de a 
guverna un popor, o ţeară, sunt considerate de 
origine D.-ă. D. se întrebuinţează adesea cu sens 
de supra-omenesc, neîntrecut de bun sau frumos, 
sublim, superb, etc.

Divlnaţlune sau ghicire, este faptul isvorît din 
credinţa că e cu putinţă a se sci trecutul, pre- 
sentul şi viitorul cuiva, cu ajutorul desveluirilor 
misterioase făcute unor oameni de căti’ă Zei sau 
DumneZeu. Origina primitivă a D.-ei este cre
dinţa religioasă. Prin religie omul crede în supe
rioritatea unor fiinţe divine (Zeii, în polytheism; 
DumneZeu, în monotheism), dar în acelaşi timp 
mai crede că (aceste fiinţe supreme fiind dotate 
cu aceleaşi simţuri şi facultăţi ca şi omul, numai 
într’un grad mai înalt), prin oarecari operaţiuni 
miraculoase, vrăjitoresci, prin rugăciuni, etc. se 
poate stabili un raport intim între om şi fiinţele 
divine, raport, care să pună pe cei iniţiaţi în 
misterele D.-ei, în putinţa de a cunoasce, fie 
ceea ce se petrece dincolo de fenomenele vieţii, 
adecă supra-naturalul, fie ceea ce mai ales se va 
petrece în viaţa omului în viitor. Scopul D.-ei 
e, în general, uşurarea vieţii omenesci prin cu- 
noascerea mai dinainte a peripeţiilor ei celor mai 
însemnate. D. a existat din cea mai veche an
tichitate şi până aZi sub deosebite forme la toate 
popoarele; în unele timpuri şi la unele popoare, 
chiai’ înaintate în cultură şi civilisaţiune, ea a 
devenit un corp de sciinţă, cum a fost s. e. la 
Grecii antici, cari o împrumutaseră în mare 
parte dela Chaldeeni, şi la Romani. Se susţine 
chiar că origina sciinţei divinătoare se datoresce 
preoţilor Chaldeeni; ei au pus basele şi au lăsat 
omenirii înstrucţiile necesare pentru a se pre
cede la D. La Chaldeeni, precum scrie Diodor 
din Sicilia, erau patm metoade principale de D.: 
Ornithoscopia, sciinţa augurilor şi a auspiciilor, 
cari observau sborul paserilor; haruspicina, care 
studia mămntaele animalelor sacrificate Zeilor; 
teratoscopia, studia minunile şi monştri, şi oni- 
romanţia, explica visurile. Cu toate astea însă, 
numai la Elini D. a devenit im corp de sciinţă 
sistemisată, a cărei caracteristică era punerea în 
ordine a fenomenelor, asupra cărora prin me

toade speciale sciinţelor timpului, dădeau teorii 
filosofice de o importanţă capitală în istoria 
cugetării omenesci. Sciinţa D.-ei la Greci studia 
sborul paserilor, graiul omenesc în diferitele lui 
manifestări, posiţiunea steletor, etc., din a căror 
cunoascere trăgeau conjecturi asupra vieţii ome
nesci a unei societăţi, a unei ţeri, a unui popor, 
asupra sor*ţii unui resboiir, etc. Oracolele, (v. ac.) 
erau cele mai vestite mijloace de a ghici soartea 
evenimentelor în istoria poporului grec.

[Nigrini.]
Divina Commedia, v. Dante Alighieri.
Divisi, (ital.) împărţiţi, cuvent care se întâl- 

nesce în partiţiunile de orchestră pe portativele 
instrumentelor de coarde şi pe partidele sepa
rate ale acestor instrumente la pasaje, ce conţin 
coarde duple sau acorduri, indicând că în aceste 
locuri cei ce cântă pe aceeaşi partidă, trebue 
să se separe, unii executând notele superioare, 
iar alţii cele inferioare.

Divisibiiitate, (aritm.) însuşirea unui numer de 
a pute fi împărţit prin altul fără rest.

D. vuchanică, însuşirea generală a corpurilor 
de a se [)ute desface în părţi tot mai mici până 
la atome sau molecule, (v. Atom.)

Divisiune, împărţire, a patra operaţiune arit
metică, descompunerea unui numer dat într’o 
sumă definită de părţi egale. A divida însem
nează a căuta uh numer (quoţient), care se cu
prinde într’un numer dat (dividend) de atâtea ori, 
câte unităţi are un al treilea numer (divisor).

Divisiunea în musică e o operaţiune din 
studiul matematic al sunetelor, prin caro ra
portul, ce represintă un interval dat, e parcelat 
în două sau mai multe porţiuni.

Divisiune, (milit.) un corp de trupe, compu.s 
din diferite arme şi capace de operaţiuni de 
sine stătătoare. D. de regulă se compune din 
2 brigade infanterie, 4 escadroane cavalerie, 
6 baterii artilerie, şi 1 — 2 companii pioniri, la
olaltă ca. 18,000 combatanţi sub comanda unui 
general de D. — In Rom. D. de infanterie .sunt 
compuse din câte 2 brigade de infanterie, fie
care a câte 2 regimente, şi 1 reg. de artilerie. 
Sunt comandate de câte un general de brigadă. 
Un corp de armată are 2 D.; în total 8 D. plu.s 
D. activă Dobrogea, compusă din 2 regimente 
de infanterie. 1 reg. de cavalerie şi 2 batalioane 
de venători, osebit trupele detaşate dela cele
lalte corpuri; 4 din cele 8 D. mai au şi câte 
1 batalion de venători. Fiecare D. îşi ai'e un 
sei'viciu al seu propriu de: stat-major, inten
denţă, sanitar şi farmaceutic. D. de inf. sunt 
sub autoritatea directă a comandanţilor de corp 
de armată; D. activă Dobrogea este indepen
dentă. D. de inf. nu au cavalerie, aceasta e.ste 
ataşată pe lângă corpurile de armată şi anume: 
4 brigade de călăraşi (de câte 2 şi 3 regimente), 
câte una de corp de armată, comandate de un 
colonel. Brigadele de roşiori, în număr de două, 
sunt comandate de câte un general, se compun 
din câte 3 i'egimente permanente de roşiori. 
Ele au reşedinţele în Moldova: l-a brigada la 
Tecuciu, a 2-a la Berlad. Ele .sunt puse sub co
manda şi controlul corpurilor de armată, pe to- 
ritorul cărora se găsesc.

Divisiunea muncii, despărţirea ocupaţinnilor 
ce îşi împart oamenii în o societate, precum şi 
subdivisiunea operaţiunilor din una şi aceeaşi in-
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(lustrie, adecă subîmpărţirea lucrărilor unei in
dustrii între mai mulţi lucrători, aşa ca fiecare 
să execute totdeuna aceeaşi lucrare. D. m. este 
o urmare a înaintării civilisaţiunii. In socie
tăţile primitive omul îşi fabricează cu familia 
sa toate obiectele trebuincioase; treptat apare 
otite un meseriaş. In evul mediu I). m. este puţin 
(lesvoltată; ea ajunge la perfecţiune de abia cătră 
sfîişitul veacului trecut şi mai cu samă în secolul 
actual. Cele mai multe lucrări se pot obţine 
numai prin asociaţiunea sforţărilor mai multor 
persoane, adecă prin D. m., ale cărei foloase 
sunt: mai marea bibăcie dobândită de lucrător, 
o mare economie de timp, simplificarea muncii 
prin maşini, etc., economie de capital. (Cf. Idieru, 
Studii de econ. pol. şi Finanţe, I, 192.)

Divorţ, despărţire; facultatea ce o acordă legea 
soţilor, de a rupe legătura stabilită între dînşii 
|)i'in contractul de căsătorie. Ca despărţirea să 
se poată numi D., trebue ca căsătoria să fi fost 
validă. Biserica catolică nu admite D. total 
după ce odată căsătoria a fost încheiată şi con
sumată. Căsătoria neconsumată se poate desface 
prin profesiunea religioasă a unei părţi, sau 
pi'imirea ordurilor sacre din partea bărbatului 
şi prin autoritatea Papei. Căsătoria încheiată 
înainte de primirea botezului, după botezarea 
unui dintre .soţi, se desface prin autoritatea Papei, 
sau dacă soţul cel necredincios nu se învoiesce 
Iii coulocuire pacinicâ cu celalalt. D. parţial 
sau despărţirea de pat fi de masă, fără facul
tatea de a pute trece la o altă căsătorie, se ad
mite şi de cătră bis. catolică, din mai multe 
cause, s. e. adulter, consens comun, eresia unuia 
dintre soţi, pericul grav sufletesc sau trupesc 
şi părăsirea cu necredinţă.

Celelalte biserici creştine ad.mit D. total, când 
ocur căuşele enumerate mai sus. Bis. ort. din 
România a lăsat toată judicatura matrimonială 
tribunalelor civile, şi pe cei divoi’ţaţi îi cunună 
iarăşi fără de a se pronunţa D. şi de cătră 
forurile bis. Codicele civil rom. admite D. total 
din căuşele următoare: adulter, escese, criujimi 
şi insulte grave; atentatul unuia dintre soţi la 
viaţa celuialalt, sau când scie că alţii plănuiesc 
aceasta şi nu o descopere; condamnare la muncă 
silnică pe viaţă şi sub anumite condiţiuni con- 
simţementul mutual (art. 211, 212, 213, 214 ,şi 
215 Cod. civ.). Judecarea*junui proces de D. du
rează mult şi e împreunat cu multe formalităţi 
şi spese; cu toate aceste D.-le în Rom. au luat 
liroporţii îngrijitoare şi contribue mult la sdrun- 
oinarea moralităţii puporaţiunii. D. de.şi este 
combătut de mulţi moralişti şi jurisconsulţi, totuşi 
e introdus mai în toate statele prin legile despre 
căsătoria civilă. (In Ungaria art. de lege XXXI din 
1894, § 73 s.) (Cf. Alexandrescu, Dreptul civil 
român, laşi, 1886; Dr. I. Raţ, De Matrimoniu, Blaj; 
Şaguna, C!omp de dreptul can. Sibiiu, 1868.)

Divoto, divotamente sau cov, devozione, (itai.) 
in mus. termini de expr. cu religiositate.

Divulgare, destăinuirea unui secret.
Dixi, (lat.) am ani sfîrşit (discursul). Dixi 

el salva vi animam meam, am 4is Şi mi-am mân- 
luit sufletul; expresiune proverbială cu înţelesul: 
ini-am liniştit consciinţa.

Dixmude, (Dixmuyden), capitala unui aron- 
disinent în provincia belg. Flandria vest., lângă 
Yser; cu 4133 loc.

Dixon, William Hepworth, scriitor şi călător 
engl., n. 1821; 1853—69 redactor-şef la »Athe- 
naeum«, f 1879. Biogr. de W. Penn, 1872.

Djabalpur, (engl. JuhhulporeJ, oraş în provin
ciile centrale ale Indiei anterioare cu 84,570 loc. 
(1891); comerciu însemnat.

Diafna, (engl. JaffnaJ, in.sulă lângă ţermurul 
nordic al insulei Ceylon (Asia), 3194 km*, şi 
245,983 loc. Capitala Djaffnapatnam are 50(X) loc.

Djagannath, (engl. JuggurnautJ, numele indic 
al oraşului maritim Puri, în presidenţia indo- 
britică Bengalia, lângă mare, cu 22,095 Ioc. Aci e 
templul principal al deului D., locul principal de 
pelerinagiu al In4ilor, (50,000—300,000 pelerini).

Djagga, ţinut muntos în Africa germană de 
est, cu Kilima Ndjaro, locuit de Wadjagga.

Djaiadeva, numele mai multor poeţi indici; 
mai cunoscut e autorul dramei lirice «Uitago- 
vinda«, care a trăit în sec. XTT. »Gitagovinda« 
e scrisă în 12 cânturi şi tratează despre amorul 
lui Crişna şi al Radhei, superarea şi împăcarea 
lor. »Gitagovinda« e şi a4i cartea principală a 
adoratorilor lui Vişnu.

Djain, Djaina, sectă indică, s’a ivit deodată 
cu buddhismul, cu care seamănă în multe puncte. 
Această sectă crede, că lumea nu este creată, 
ea e de veci; nu există 4eitate, care s’o susţină, 
toate organismele sunt însufleţite, chiar şi plan
tele şi pietrile. A ucide fiinţe vii e interdis, în 
consequenţă şi consumul de carne.

Djaipur, (eng. Jeypore), 1) stat radjputan în 
Estmdia, (mai nainte Amber), 37,462 km*, cu 
2.534,357 loc. în cea mai mare parte In4i, stă 
sub protectorat englez; capitala D. are 142,578 loc,; 
2) stat vasal britic în Estindia, pe coasjele Gha- 
ţilor de est, 29,851 km*, cu 694,673 loc., până 
la 1848 independent.

Djakovo, V. Diâkovâr.
Djalandar, capitala districtului şi divisiunii D. 

în Pandjab, India, cu 66,450 loc. (1882).
Djami, Mevlana, mai corect Ahdur-Itdhman 

ibn Ahmed, vestit poet persian, n. 1414 şi ţ 1492. 
A fost unul dintre cei mai productivi scriitori 
ai Persiei; a scris preste 40 opere de cuprins 
teologic, mistic şi poetic. Mai însemnate sunt: 
lusuf şi Suleicha, poem epic; Medjnun şi Leila'; 
Subhatu-l-Abrar, poem moral-didactic; Chosru şi 
Şirin, epopee romantică. Unele din scrierile sale 
sunt traduse în nemţesce şi franţuzesce.

Djamna, fJumnaJ, afluent pe dreapta al rîului 
Ganges, isvoresce in Himalaia, se varsă în Ganges 
la Allahabad după un curs de 1458 km. Ţi
nutul dintre D. şi Ganges se numesce Doab 
(ţeara celor doue rîuri).

Djangpo, Dşangpo, numirea rîului Brahma- 
putra, în cursul seu superior.

Djat, seminţie în Estindia, probabil de origine 
arică, formează grosul poporaţiunii în Pandjab, 
în provinciile nord-vestice şi în Radjputana; se 
ocupă cu agricultura şi meseriile.

Djauac, sau Djuac, mic fluer arab, făcut din 
trestie.

Djauhari, Abu Nasr Ismail ibn Hammad, 
autorul vocabularului arabic »Ssahah«, care şi a4i 
se bucură de o mare trecere nu numai la în
văţaţii orientului, ci şi în Europa, f 1002 cădend 
de pe coperişul casei sale.

Djaunpur, district şi oraş în India anterioară, 
prov. nord-vestice, oraşul are 44,845 loc. (1881).
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DJebel, munte, pisc; numirea mai multor mun^i 
în Africa nordică. D. al Tarik, numirea arabică 
a Gibraltarului.

DJelal ed-din Rumi, cel mai mare poet mistic 
al Perşilor, n. 1207 în Balch şi f 1273 ; a petrecut 
mai ales în Konia, Asia mică, unde a fost în- 
veţător, Renumele lui se întemeiază pe operele 
»Diwan«, o coleoţiune de poesii lirice dintre cele 
mai bogate în idei, şi »Mesnevi«, 40,000 distichuri 
de cuprins moral şi ascetic, alegoric şi mistic.

D]em, de scriitorii europeni numit Zizimus, 
fiul Sultanului Mohamed II, n. 1459; s’a res- 
culat în mai multe rânduri contra fratelui seu 
Bajazet II, dar fără noroc. In fine s’a refugiat 
în Francia, în urma unui contract încheiat cu 
ord. lohanniţilor. t 1495 otrăvit, probabil la in
sistenţa Sultanului Bajazet U. D. a fost un distins 
orator şi poet.

Djengis-Chan, Djingis-Clian, cu numele ade
vărat Temudjin, vestit cuceritor mongolic n. 1162; 
1206 fu ales Chacan (Principe al Principilor). 
1209 începu ocuparea Chinei; după şese ani luă 
capitala len-King (Pe-King) şi prin aceasta ter
mină ocuparea Chinei nordice. 1216 atacă Tur- 
chestanul cu o armată de 700,000 oameni; de
vasta oraşele Buchara, Samarcand şi Chiva; la 
această ocasiune a ars (1220) şi preţioasa bi
bliotecă din Buchara. 1225 D. nimici armata de 
500,000 oameni a regelui din Si-hia sau Tangut. 
D. f 1227, după ce şi-a împărţit imperiul între 
cei patm ficiori ai săi. A fost înmormântat în 
Tangut. Singurul monument al lui D. e o tablă de 
granit cu inscripţie mongolică, găsită în ruinele 
delaNercinsk. Cf. D’Ohsson, Histoire des Mongols.

Djesair, (turc. = »insule«) numele unui vilaiet 
turcesc, ce cuprinde insulele dela nordul şi estul 
Mării Aegeice (Ehodos, Chios, Mytilene şi Lemnos), 
7108 km3, cu 315,000 loc. Capitala Chios.

Djevad Pasa, Ahmed, general şi om de stat 
turc, n. 185(j în Siria. In 1877—78 a condus 
fortificarea pasului Şumla. 1889 guvernor în 
Creta; 1891—95 mare vizir. A scris un op despre 
»Statul militar otoman dela fundarea imperiului 
până în present«, (1882).

Djidda, (DjeddaJ, oraş în Arabia lângă Marea 
Roşie, portul oraşului Mecca, cu 22,000 loc. Prin
cipalul loc comercial al Arabiei. In 15 Iunie 1858 
mohamedanii au ucis poporaţiunea creştiuă, din 
care causă Englezii au bombardat D. trei (jile.

Djigetai, (Equus[Asinus]hemionus %a.\iKiang), 
o specie de cal din ord. Porissodactylilor, care 
seamănă şi cu asinul. Trăiesce în Asia prin stepe.

Djihlam, (engl. JehlamJ, numit şi Behat sau 
Bihat, cel mai vestic dintre afluenţii Indului, cari 
formează Pandjabul, 208 km. lung; în vechime 
Hydaspes. Lânşă acest rîu, probabil la Djalalpur, 
s’a dat lupta intre Alexandru cel Mare şi re
gele Porus.

HYxyolOf (Halmahera), una din insulele Mo- 
lucce, 16,607 km*, şi 100,000 loc. ; terenul e ri
dicat şi vulcanic; stă sub suzeranitate olandeză 
şi apai’ţine sultanilor din Ternate şi Tidor. Ca
pitala D.

Djocjacarta, capitala residenţiei olandeze de 
aceeaşi numire pe insula lava, lângă Upac, 
45,000 loc. Residenţa fostului sultan de D.

Djodhpur, oraş, v. Mai-var.
Djungaria, (Songaria, chinez. Thianşan-Pelu), 

ţinut în Asia între munţii Thianşan şi Altai; mai

demult D. forma un imperiu de sine, 17.58 fîi 
cucerită de Chinezi, fiind acum împărţită la prov. 
Sinciang. Capitala Culdşa. Populaţiunea se com
pune din Calmuci (buddhişti) şi Kirgizi (moha- 
medani).

Djuvara, 1) D., Alexandru, deputat şi fost mi
nistru de justiţie dela Apr. 1897 până la lan. 1898, 
n. 1858 în Bucuresci. După terminarea studiilor 
la Paris se întoarce în ţeară, unde fundează 
»L’EtoiIe roumaine®, apoi JEăcend parte din disi
denţa liberală dola 1^6 colaborează la »Românul«. 
Are următoarele publicaţii: Idealism şi realism, 
1883, o expunere palidă a ideilor naturalismului 
francez; Biătianu-Rosetti, 1884; La Russie et 
la crise bulgare, 1886, diverse discursuri parla
mentare. 2) Djuvara, Trandafir, diplomat rom., 
n. 6 Nov. 1856, Dr. în lit. şi fii. dela uuiv. din 
Bruxela. 1879 ataşat la agenţia dipl. din Paris, 
1880 secretar în Bruxela, 1883 şef al divis, con
sulare şi 1885 al celei politice, 1887 secretar 
general în ministeriul de externe, dela 1896 mi
nistru plenipotenţiar în Constantinopole. Ser.: 
Istria, Dalmaţia, 1880; Essai sur la litterature 
rom., 1893; Cloarde sparte, poesii, 1884; Etudes 
sur Ies negociations commerciales de la Roumanie 
avec rAutriche-Hongrie, 1886; etc.

DIugosz, loan, (lat. Longinus), istoric polon, 
n. 1415, a fost canonic în Cracovia, t 1480. In 
1449 D. se află în Roma, 1450 face un peleri- 
nagiu în Palestina, apoi este întrebuinţat de 
rege în importante tratări diplomatice până la 
1461, când pierde graţia regelui, în care din 
nou este primit şi trimis cu solii importante în 
Prusia, în Boernia şi Ungaria. Cunoscea bine 
lumea din timpul seu şi pentru istoria lui Ştefan 
cel Mare este mai mult decât preţios. Ser. priuc. 
sHistoriă polonica® până la 1480; dela 1380 
încolo foarte preţioasă.

Dmitrijew, Ivan Ivanovicî, poet rus., n. 1700, 
sub Alexandru I ministru de justiţie, f 1837. 
Cu Karamsin a întemeiat un nou period literar 
în Rusia. A scris »Jermak« poem epic-dramatic, 
fabule, satire, poesii pop. Scrieri, 6 voi., iSiL1; 
Memoare, 1866.

Dmitrow, oraş în guvern, rus. Moseva, lângă 
lachroma, 10,000 loc.

Dmitrowsk, oraş în guv. rus. Orei, lângă Ne- 
russa, 7000 loc.

D-moll, în terminologia mirsicală germană nu
mirea iui re minor.

Dnjepr, v. Nipru.
Dnjestr, v. Nistru.
Do, (mus.) primul grad al gamei majore (numit 

mai de mult ut) (v. Do, re, mi, fa, sol, la, si.)
Doab, fDuab, = nntre rruri«), ţinutul dintre 

Ganges şi Djamna în Estindia, prin el trece ca
nalul D. şi Ganges.

Doamna, soţia Dommrlui. In poveştile rom. 1). 
e epitetul Ileanei Cosînzanei, care se niimesoe: 
D. codrilor şi D. florilor şi a garoafelor.

V. şi art. Dama.
Doamna, 1) rîu în Pom., j. Muscel; isvore.see 

din Carpaţi, cui'ge în direcţie sud. şi se var.sa 
în Argeş pe partea shuigă, aproape de Pitesei.

2) Munţii Doamnei, ramură de munţi îu co
muna Doamna, j. Neamţ, stă în legăturii eu 
munţii Cernegura, din a căreia ramură face parte 
Batea D.-ei, v. Bâtca.

Doba, darabană (v. ac.) de dimensiuni mari.
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Dobâca, (magh. DohoTca), comună mică in Trs., 
cott. Solnoc-Dobâca, cercul Gherlei, cu 1054 loc. 
(1891) Români agricultori; oficiu poştal. Cetatea D. 
se amintesce deja la 1219; LadislauIV întăresce 
pe banul Micud în posesiunea D.-ei. Pe timpul 
reginei Isabella D. era oraş şi cetate; acji numai 
minele cetăţii se mai ved. După această comună s’a 
numit comitatul D.t cu un teritor de 2497'5 km2, şi 
106,430 loc. (1870), care prin aii. de lege XXXIII 
din 1876 s’a prefăcut în cott. Solnoc-D.. anec- 
tandu-i-se unele păi’ţi din Chioar şi cott. Solnoc.

Dobânda, interese (v. ac.).
Dobârca, comună mare în Trans., cott. Sibiiu, 

cercul Miercurei, cu 1134 loc. (1891) Români şi 
Saşi agricultori.

Do bemol, sunet cu un semiton chromatic mai 
jos decât sunetul do. In sistemul temperat e 
confundat cu sunetul si şi dacă se poate în
tâlni această notă ca făcend parte din unele 
game, se poate spune că nici odată nu o vom 
întâlni luată ca punct de plecare pentru for
marea unei game, decât doar în exerciţii teo
retice; e evident preferabil a scrie în tonali
tăţile lui si, cu doi sau cinci diezi, decât în acele 
identice pentru urecliie, a lui do bemol, cu (jece 
sau şepte bemoli.

Doberan, oraş în Mecklenburg-Schwerin, cu 
4498 loc. (1895); castel, gimnasiu, renumite băi 
de mare.

Dobereiner, loan Wolfgang, chimist germ., 
n. 1780; 1810 prof. în lena, ţ 1849; s’a dis
tins prin studiul fermentaţiimii.

DobIhoff'Dier, Anton, Baron, om de stat austr., 
u. 1800, t 1872. 1848 ministru de comerciu, 
apoi min. president. 1849—58 ministru plenip. 
în Haaga.

Dobling, (D. super, şi D. infer.), doue suburbii 
ale Vieuei, incorporate Vienei la 1890. Scalde 
minerale.

Doblon, până la 1868 monetă spaii. de aur, = 
i!106 maree germ.

Dobner, Gelasius, istoriograf boem (1719 până 
1790) ; piarist, prof. în Fraga. A pus basa stu
diului critic al istoiîei boeme, mai cu samă prin 
comentarul cronicei lui Vaţlav Hâjek z Libofian 
(t 1552): «Venceslai Hagek a Liboezan Annales 
Roeraorum e boh. latine redditi et notis illustrati*, 
(6 tom. 1761—1783), în cari a dat de gol născo
cirile infame ale acestui^ cari până atunci erau 
luate drept adever istoric; pe lângă aceste D. a 
mai publicat câteva încercări critice şi o colecţiune 
importantă a isvoarelor »Monumenta histor. Bo- 
hemiae nusquam antchac edita«, (6 tomuri 1764 
până 1786). D. ca patriot sincer a avut influenţă 
şi asupra deşteptării naţiunii boeme. (Cf. Bio
grafia de I. Dobrovsky, 1795 în Abhandlungen 
der Bolim. Gesellschaft der Wissenschaften, şi 
W. Hanisch,G. D.’s Leben und gelehrtes Wirken. 
Fraga, 1854.)

Dobo, Ştefan D. de Rusca, căpitanul cetăţii 
Agria, (magh. Eger), pe care cu abia 2000 sol
daţi a aperat-o în 1552 contra armatei de 
150,000 oameni a marelui vizir Achmed; după 
o asediare de o lună Turcii au fost siliţi să se 
retragă. Regele Ferdinand l-a remunerat pe D., 
uumindu-1 voivod al Transilvaniei. Mai târejiu a 
că(jut în disgraţia regelui.

Doboi, orăşel în cercul bosniac Teşani, di
strictul Banialuca, la 172 m. înălţ., cu 1749 loc.;

D. e punct strategic însemnat; 1878 înverşunate 
lupte între Bosniaci şi Austriaci.

Doboli, douS comuno mici în Trans., cott. 
Treiscaune: 1) D. infer., cu 1231 loc. Români 
şi Secui; 2) D. super., cu 553 loc. Secui.

Dobra, comună mare în Trans., cott. Hune
doara, cercul Iliei mureşene în stânga Mureşului, 
cu 1202 loc. (1891) Români. Şcoală cu 3 învă
ţători şi o învăţătoare; institut românesc de 
bani (»Grăniţenil«), fundat la 1898; oficiu poştal. 
D. odinioară avea o cetăţuie, al cărei loc îl arată 
numai puţine resturi. Românii din Dobra au fost 
odinioară grăniţeri, apai’ţinători l egimentului ro
mân I. de graniţă.

Dobra, protopopiat gr.-or. al archidiecesei 
transilvane, cu 14 parochii şi 11,396 credincioşi.

Dobra, 1) D., Alexandru, primul episcop al 
diecesei unite a Lugoşului, n. 15 Febr. 1794 în 
Şopteriu (Trans.). Studiile primare şi gimnasiale 
ie-a făcut în Makhaza, M.-Oşorheiu şi Blaj. La 
1812 întră în seminarul teologic din Blaj, 1814 
trecu în diecesa Oradei mari şi-şi continuă stu
diile teologice în Grade şi Pesta. In 20 Nov. 
1818 fu sfinţit preot de epis. Sam. Vulcan, în 
a cărui cancelarie servi până 1819, când fu 
trimis în institutul teologic al sf. Augustin din 
Viena, unde la 1822 fu promovat Doctor în teo
logie. In Viena a scris disertaţiunea: »De ortu 
et progresau schismatis orientalis«. La 1823 luă 
parte împreună cu episcopul Vulcan la sinodul 

I gen. catolic din Pojon, fu numit secretar epis- 
copeseşimai târejiu asesor consistorial. In 10 Sept. 
1824 fu numit canonic onorar. Dela 1833 până 
1843 parocli şi protopop în Oradea mare. In 19 Oct. 
1843 numit canonic în capitolul epis. din Orade, 
în care înaintă până la gradul de cantor. Numit 
episcop al Lugoşului în 17 Mart. 1854, con
sacrat în Blaj la 28 Oct. 1855 de mitropolitul 
Şuluţ, care l-a şi instalat în 21 Sept. 1856. In 
6 Nov. 1868 fii decorat cu crucea mare de ca
valer la mormentul Domnului din Ierusalim. 
In 17 Nov. 1868 fu numit conte roman şi asi
stent la tronul papal, iar în 19 Nov. 1868 con
silier intim de stat. -f- 13 Apr. 1870. A lucrat 
mult pentru consolidarea diecesei sale; sub pă
storirea lui s’au înfiinţat preste 30 parochii noue, 
mai vîrtos în părţile Banatului. Diecesei sale 
a lăsat preste 50,000 fl., din cari în partea cea 
mai mare s’a format fondul »Rudolfin« pentru 
stipendii.

2) D., Petru, directorul căuşelor fiscale din
principatul Transilvaniei, n. în Zlatna. A stat 
într’ajuterul episcopului Inocenţiu Klein, ca să 
dobândeasă pentru episcopia Românilor uniţi do
meniul Blajului. La 15 Apr. 1746 Maria Terezia 
l-a numit protector al Românilor uniţi. In cali
tate de comisar regesc a luat parte la sinodul 
electoral din 1751, în care Petru Pavel Aron 
fu ales episcop. [Dr. A. Buuea.]

3) D., Petru, n. 1817 în Zlatna (Trans.) din 
părinţi nobili, cari se ocupau cu comerciul. Gim- 
nasiul inf. l-a absolvat în Zlatna; cel sup. în 
Cluj; drepturile în M.-Oşorheiu, unde a făcut 
censura de advocat; în urmă a fost aplicat pe 
lângă prefectura reg. cam. în Zlatna. In 1848 
a fost numit prefect al legiunilor române, eve
nimentele însă l-au împiedecat de a-şi pute or- 
gauisa prefectura. Când a sosit i'epresentantul 
lui Kossuth, Dragoş, la Abrud, în luna lui Maiu
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1849, D. ancă se afla acolo. Dintre toţi Românii 
D. a stăruit mai mult ca să înduplece pe Ro
mâni să pacteze cu Kossutb. Cu toate aceste el 
a fost cel dintâiu care a că(Jut jertfă încredere!, 
ce el a pus în cuvintele lui Dragoş, că: »Nici 
unui Român nu i-se va clătina un singur fir de 
per din cap«. In 8 Maiu 1849 un oficier cu 10 
honvezi l-au închis în şcoala reformată, unde 
l-au torturat în modul cel mai bestial, astfel 
încât din etagiu a sărit pe fereastră afară la 
stradă, unde sentinela 1 a împuşcat. (Cf. Me
moriul lui I. St. Şuluţ, p. III.) [I. St. Ş.]

Dobra, veche monetă de aur, introdusă mai 
ântâiu în Portugalia, în diferite timpuri cu di
ferite valori, aşa la început valora Il',800 Reis, 
dela 1847 încoace însă 16,000 Reis. In Brasilia 
s’au bătut monete 1 D. în valoare de 32,000 Reis.

Dobrao, monetă veche portugheză de aur, la 
început valora 20,000 Reis; iar dela 1847 în
coace 30,000 Reis. = 137 545 M. germ.

Dobreni-Câmpurel, com. rar. în Rom., j. Ilfov, 
situată la 21 km. spre sud dela Bucuresci; se 
compune din sat. D. şi Câmpurel cu populaţie 
de 1597 loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 2 biserici 
şi 1 şcoală. Reşedinţa primăriei este în sat. D. 
situat pe malul stâng al rîului Sabaru; aici s’a 
născut Constantin Şerban Basarab, poreclit Cârnu, 
fiul natural al lui Radu-Vodă Şerban, care a 
domnit dela 1654—58, şi era cunoscut sub nu
mele de Sărdaru Constantin din D.

Dobreni, com. rar. în Rom., j. Neamţu, com
pusă din 7 căt. cu 2874 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
cari se ocupă cu agricultura şi exploatarea pă
durilor; are 7 biserici şi 3 şcoale.

Dobrentey, Gavriil, scriitor maghiar, n. 1 Dec. 
1786 în Nagy-Szollos. (Veszprein.) A studiat în 
Wittemberga şi Lipsea. 1807 institutor în fa
milia contelui Gyulay în Trans. Prin agitaţiu
nile şi activitatea sa literară i-a succes a aduna 
în jurul seu pe toţi politicii şi scriitorii arde
leni, cu al căror ajutor spiritual şi material a 
întemeiat şi redigiat revista »Erdelyi Muzeum«, 
1814—1818. 1819 se mută la Pesta; 1831—35 
secretar al academiei magh. A publicat: »Regi 
magyar nyelvemlekek«, T. I—IV., şi operele 
poetului D. Berzsenyi. Mai ântâiu aderent al lui 
Kazinczy şi al neologiştilor, în urmă se ataşă 
ortologiştilor. A tradus multe piese teatrale şi 
a scris poesii lirice şi epice. 6 Martie 1851.

Dobrentey, Codicele, monument de limba ma
ghiară din 1508, scris de preotul Bartolomeu 
Halabori şi păstrat în biblioteca episcopească 
din A.-Iulia. Publicat de G. Wolf în Nyelv- 
emlektâr, t. XII, conţine fragmente din sf. 
Scriptură.

Dobresci, 1) D., com. mică în Ung., cott. 
Bihor, are 170 case, cu 862 loc. Rom. gr.-or.; 
şcoală regulată. Teritorul e de 3056 jug. cat., 
muntos, produce puţine bucate; industrie de 
casă, lucru de lemn, pomărit şi stupărit. In D. 
se află un mare deposit de lemne, din care causă 
e legat prin o linie ferată cu staţ. Sâmbătşag. 
Pe teritoral comunelor din apropiere se află 
straturi de cărbuni şi de marmoră. 2) D., com. 
mică in Banat, cott. Caraş-Severin, cu 116 case 
şi 540 loc. Rom. gr.-or. [f]

Dobriceni, com. rur. în Rom., j. Vâlcea, compusă 
din căt. D. şi Budurăsci, cu 1103 loc. (Dicţ. 
geogr. 1893), cari se ocupă cu agricultura şi po-

măritul; are 3 biserici şi 1 şcoală. Pe teritorul 
comunei se află mai multe isvoare cu apă mi
nerală, cum şi minele schitului D., fost metoc 
al mănăstirii Arnota.

Dobrici, oraş în Bulgaria, v. Pazardjic.
Dobridor, com. rur. în Rom., j. Dolj, cu 1520 loc. 

(Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu agricultura; 
are 1 laiserică şi 1 şcoală cu 2 învăţători.

Dobriş, (ceh. Dobfiă), oraş în cercul boem 
Pfibram cu 3800 loc. (1890); castelul familiei 
Colorado-Mansfeld.

Dobriţa, com. rur. în Rom., j. Goij,‘cu 1220 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; are 2 biserici şi 1 şcoală.

Dobriţin, v. Debreţin.
Dobrogea, porţiunea de teritor, dată României 

de congresul dela Berlin din 1878 în schimbul 
Basarabiei, alipită la Rusia.

Limitele şi suprafaţa.
D. presintă aspectul unui quadrilater neregulat; 

marginile D.-eile formează: la est Marea Neagră 
pe o întindere de aproape 234 km.; la vest şi 
la nord o încungiură Dunărea pe o întindere de 
vr’o 450 km.; graniţa sudică a D.-ei spre Bul
garia o formează o linie ideală, pe care ni-o în
chipuim trasă dela Silistra până la Ilanlic în apro
piere de Marea Neagră, câţiva km. spre sud de 
Mangalia; teritorul D.-ei, cuprins între aceste 
limite, represintă o suprafaţă de 16,625 km*. 
Din punct de vedere topografic D. se divide în 
două părţi: D. propriu ^isă şi delta Dunării. D. 
propriu (jisă, cu o suprafaţă de 14.119 km*., pre
sintă cu deosebire aspecte variate; astfel la sud 
este şes; în centru, puţin accidentat, formează 
o câmpie întinsă, iar spre nord şi nord-vest se 
întinde o regiune deluroasă cu înălţimi între 
200—426 şi chiar 500 m. Delta Dunării are forma 
unui triunghiu, cu o suprafaţă de 3041 km*., şi în 
întregimea sa e un şes strătăiatde braţele Dunării.

Geologia.
Subsolul dintre Constanţa şi Raşova este format 

din straturi succesive de teren cretaceu, pe când 
pe marginile Mării Negre se găsesee un etagiu 
inferior de teren terţiar. Aeeastă parte este aco
perită de un strat de teren năsipos, a cărui gro
sime este aproape de 20 m. Colinele situate lângă 
Dunăre, pe lângă Raşova, sunt formate de straturi 
ce conţin calcar neocomien cu nenumărate fosile. 
Pămentul din vecinătatea Constanţei este format 
din cretă albă cu silex galben; tot pe la Con
stanţa se mai găsesee teren terţiar inferior, iar 
în părţile de nord şi sud abundă argilul şi marna. 
Centrul ţerii, şi mai cu seamă platourile cuprinse 
între Carasu şi lacul Sutghiol până la Vlachi, 
cuprinde gresie verde. Colinele de pe lângă Marea 
Neagră sunt formate din teren cretaceu.

Rîuri şi lacuri.
D. e străbătută de puţine rîuri şi părae de o 

importanţă secundară; astfel la vest părăulGârliţa 
se varsă în lacul cu acelaşi nume; rîuiile Boazgio, 
Ramanu, Picineaga şi Jigliţa se varsă în Dunăre; 
Tăşeul sau Casimeea se varsă în lacul Tăşeul; 
Beidăuţ şi Slava Cerchezească se varsă într’un 
mic lac, ce comunică cu lacul Razelm; Taiţa şi 
Teliţa, precum şi alte câteva părae, se varsă în 
lacul Babadag. — Dunărea se varsă în Marea
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Neagră prin trei braţe mari şi anume: Chilia, 
Salina şi Sf. George; braţul Chilia, înainte de 
a se văi-sa în mare, se ramifică şi el în noue 
guri mai mici şi anume: Belgarod, Otceacof, Racof, 
Ancodinovo, Otnoina, Pesceanoi, Noul Stambul, 
Cuban şi Stari-Stambul, cea din urmă fiind cea 
mai principală dintre cele noue guri. Aspectul 
Deltei s’a schimbat în cureul secolilor; astfel 
Herodot spune, că pe timpul lui Dimărea avea 
5 braţe; Pliniu şi Tacit amintesc 6 braţe, iar după 
Ptolomeu Dunărea avea 7 guri; Strabon scria 
pe la 2o a. Chr.: »Istrul (Dauubiul) se varsă în 
Pontul Euxin prin şepte guri, din cari cea mai 
considerabilă este aceea ce poartă numele de 
gura sfântă».

Lacuri. D. are o mulţime de lacuri; astfel în 
j'egiunea sud-vestică, aproape de frontiera bul
gară, este lacul Gârliţa (15 km8.), dela acesta 
spre nord, urmând coasta Dunării, lacurile 01- 
tina (27 km8.), Mîrieni (8 km8.), Vederoasa (4 km8.), 
Baciu (6 km8.), Cochirleni (3 km8.), şi ceva mai 
la est dela acesta lacul Carasu (48 km2.), cel mai 
important din judeţul Constanţa. In partea estică 
a acestei regiuni, dealungul litoralului Mării Negre, 
se găsesc lacurile Mangalia (4 km2.), Tuzlaghiol 
(15 km8.), Siutghiol (21 km2.), Tăşeul (25 km8.) 
şi Gargalic (12 km8.), apoi o grupă de şepte lacuri: 
Tusla(17km8.), Sinoe (1(30km2.), Zmeica(.54km8.), 
Goloviţa (72 km2.), Babadag (29 km8.), Dranov 
şi Razelm (383 km8.), cel mai mare lac al D.-ei; 
aceste lacuri comunică între ele şi cu Marea 
Neagră prin 3 deschi(}cturi ce poartă numele: 
Gura Portiţei, Gura Periteasca şi Gura Buazului. 
In delta Dunării, între braţele Sf. George şi 
Sulina, se găsesc lacurile: Ghiol-Roşu, Puiu, Lu
mi nei, Puiuleţ, Porcului; apoi Isacov, Gorgova 
şi Obretin. Intre Chilia şi Salina se găsesc la
curile : Roşu, Costin, Tatanir, Fortuna, Babina, 
Mariţa, Roşea şi Velich-Merhei. La nord-vestul 
jud. Tulcea se întâlnesc trei lacuri: Crapina 
şi Popini (34 km8.), Jijia (15 km8.), cari co
munică între ele şi cu Dunărea. Suprafaţa 
totală a lacurilor D.-ei, dim])reună cu delta 
Dunării, este de aproximativ 3438 km8., ceea 
ce represintă aproape a cincea parte din întreg 
teritorul dobrogean.

Clima.
Iu privinţa climatologjpă D. se poate împărţi 

în 4 regiuni: 1) Delta Dunării cu lacurile mari; 
2) Litoralul, ce cuprinde pariea dela sudul la
curilor mari; 3) Platourile, şi 4) Colinele; după 
aceste regiuni variază şi clima D.-ei. Astfel, la noid 
ea e umedă, frigai'oasă şi nesănătoasă, în centru, 
deşi mai temperată, lasă totuşi de dorit; singură 
Itartea meridională are o climă mai caldă şi să
nătoasă. Iernile sunt puţin friguroase şi verile 
temperate. Temperatura mijlocie a aerului este 
de 11 grade; cele patru anotimpuri au urmă
toarele temperaturi mijlocii: iarna 0‘8°, primă
vara 9,4U, vara 21-3n, toamna 13'2°; lunile Iulie 
şi August au aceeaşi temperatură 22•3°. Luna 
cea mai friguroasă este Ianuarie cu o tempe
ratură mijlocie de — 1'1°; cea mai rece lună Ia
nuarie a fost cea din 1893, când temperatui'a 
medie a atins — 6‘3U. Variaţiunile temperaturii 
acestei luni sunt caracteristice. In 1895 luna 
Ianuarie a avut o temperatură mijlocie de G'I0, 
ceea ce dă o diferenţă de 13° între temperatura

lunei Ianuarie a celei mai reci şi a celei mai 
calde. Temperaturile extreme înregistrate până 
acum în D. sunt: 36’9° pentru cea mai mare 
căldură, şi — 24° pentru cel mai mare frig. 
(în România au fost 42° şi — 35-6°). Cantitatea 
anuală a precipitaţiunilor atmosferice este în 
mijlocie de 400 mm.; foarte arareori totalul 
anual trece preste 500 mm. Mijlociile precipi
taţiunilor după anotimpuri sunt: iarna 103 mm., 
primăvara 97 mm., vara 107 mm. şi toamna 
91 mm. Diferenţele lunare ale cantităţilor de 
ploaie sunt neînsemnate; se poate (^ice, că 
ploile în D., şi mai ales pe litoral, sunt aproape 
egal repartisate în cui’sul anului. Umiditatea 
atmosferică, provocată în mare parte de eva- 
poraţiunile lacurilor şi a locurilor smîrcoase ce 
abondă în nordul D.-ei şi parte din litoralul 
Mării Negre, dă nascere maladiei inherente acestei 
clime: frigurilor paludeene (palustre) foarte 
respândite în D.; afară de acestea mai cităm 
boalele aparatului respirator şi digestiv, apoi an
ghina difterică, frigurile tifoide, etc., precum 
şi sifilisul, cari toate împreună dau un mare 
contingent morţii.

Flora şi fauna.
Flora D.-ei e foarte variată, ca şi clima; 

aproape peste tot teritonil se găsesc vegetale 
şi plante industriale, dela cele ce cresc în ţenTe 
calde până la cele ce reclamă un teren rece şi 
umed. Dintre puţinele păduri ale D.-ei cităm: 
în Delta Dunării pădurile Letea şi Gara Orman 
(pădurea neagră), apoi o serie de pădun ce 
pleacă dela Dunăre, din dreptul oraşului Isaccea, 
până aproape de limita de sud a jud. Tulcea, 
iar de altă parte dela comuna Caranianchioi, 
în apropiere de lacul Razelm, şi până aproape 
de Macin. In jud. Constanţa mai sunt câteva 
păduri, mai ales în partea sud-vestică spre fron
tiera bulgară.

JnimaZe.domestice numeră D. 1.092,161, din 
cari 788,335 pentru judeţul Constanţa şi 303,826 
pentru judeţul Tulcea, şi anume:

Animale j. Constanţa: 
capete

j. Tulcea: 
capete Total

Cai . . . 41,578 28,953 70,531
Asini . . 585 459 1044
Boi . . . 112,526 47,390 159,916
Bivoli . . 1923 2210 4133
Oi . . . 602,242 184,135 786,377
Capre . . 8105 15,294 23,399
Porci . . 21,376 25,385 46,761

Total . 788,335 303,826 1.092,161

Economia vitelor în ambele judeţe este în 
descrescere, ceea ce constitiie o piedecă reală 
şi simţitoare pentru agricultură.

Minerale.
Subsolul D*.-ei, după toate probabilităţile, trebue 

să fie bogat în minerale şi metale, dar cari până 
în preseiit sunt neexploatate. Singură piatra e 
exploatatăîn numeroase cariere, dintre cari cităm 
pe cele mai importante: lacob-Deal, Piatra-Roşie, 
Dealul cu pietrile, Morijul (granit), etc.
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POPULAŢIUNEA.
După ultimele recenseminte, făcute la 1896 

(jud. Constanţa) şi 1897 (jud. Tiilcea), popula- 
ţiunea D.-ei se ridică la 233,123 loc., adecă 15 loc. 
pe un kms. Din punct de vedere etnografic şi 
etnologic D. presintă un interes deosebit; sub 
acest raport ea se distinge de toate celelalte părţi 
ale Europei, avend pe un teritor, relativ mic, un 
numer destul de inai-e de străini, preste 20 naţio
nalităţi, şi anume: Români 101,226,TurcişiTatari 
38,623, Bulgari 37,008, Ruşi 13,721, Lipoveni 
12,970, Greci 9020, Germani 7830, Ovrei 4063, 
Găgăuţi 2968, Armeni 1930, Italieni 1175, Ţigani 
1159; apoi în numer mai mic: Unguri, Fran
cezi, Muntenegreni, Albanezi, Austiiaci, Şerbi, 
Slovaci, Englezi, Poloni, Arabi, etc. 1430.

Românii s’au stabilit în D. şi nu încetează 
de a imigra aci dela 1878, când această provincie 
fu anexată la România. Ei se ocupă cu comerciul, 
cu mica industrie şi mai ales cu agricultura.

Bulgarii, o populaţiune însemnată a D.-ei, 
sunt respândiţi peste întreaga D., mai cu seamă 
în partea meridională; ei se ocupă cu agricultura 
şi in particular cu cultura legumelor.

Tartarii sau Tatarii au colonisat această pro
vincie pe la 1784, şi în urma resboiului Crimeei 
(1855), precum şi de atunci încoace; ei au ocupat 
succesiv sud-vestul D.-ei, unde au întemeiat oraşul 
Medjidie. In centrul ţerii formează o populaţiune 
aproape compactă, mai cir samă în plăşile Ba- 
badag şi Constanţa. Tribul Tătarilor, confundat 
adesea cu Turcii, aproape de aceeaşi rassă, până 
în cele din urmă timpuri forma o comunitate 
separată în cap cu un şef, care sta în raport de 
vasalitate faţă de Turcia. Tatarii sunt de rassa 
mongolă; ei se ocupă cu agricultura, pentru care 
au aptitudini speciale, precum şi cu crescerea 
vitelor.

Turcii, deşi destul de numeroşi la anexarea 
D.-ei, emigrează succesiv, fiind-că ei sunt re
fractari legilor ţerii. Scăderea numerului lor e 
o jnerdere pentru D., deoarece ei sunt un ele
ment de ordine. Turcii sunt accesibili de pro
gres. Ocupaţiunea lor principală e agricultura şi 
economia vitelor.

Ruşii formează grupul cel Jiiai caracteristic 
din toate populaţiunile D.-ei. Etnografii i-au îm
părţit ] n doue ramuri: a) R u t e n i i, cari au venit 
în aceste localităţi pe la mijlocul secolului din 
urmă, în acelaşi timp cu Zaporogii, şi b) M o s- 
coviţii sau Lipovenii. Rutenii aparţin gru
purilor cazace din Ukrania, cari au că(Jut în pu
terea Ruşilor dela desmembrarea Poloniei. Ei au 
imigrat sub conducerea Zaporogilor, cari formau 
un ordin militar şi religios compus din nobili şi 
din sclavii liberaţi. Acest trib fu bine primit în 
D. de Poarta otomană, care le dete pămenturi 
şi djvptul de a pescui pe partea dreaptă a Du
nării. Moscoviţii sau Lipovenii populează partea 
superioară a D.-ei. Ei se ocupă cu pescăria, din 
care au făcut o industrie foarte productivă.

Germanii, în mare parte Alsacieni, sunt stabiliţi 
mai ales în jurul Hârşovei şi Tulcei, imigraţi dela 
1848 şi 1859. Germanii din partea nordică a D.-ei 
au venit aci din Basarabia sau din Rusia meri
dională. Ei se disting prin calităţi spirituale su
perioare; ei sciu, mai bine ca oi’i şi care alţii, 
să utiliseze foi-ţele şi produsele naturii. Ei se

ocupă cu tot felul de industrii, printre cari fa- 
bricaţiuuea untului ocupă primul rang.

Arabii sunt puţin numeroşi. Ei se disting mai 
ales prin curăţenie şi prin solidaiitate socială. 
Ei au imigrat în D. în urma resboiului turco- 
egiptean. Arabii locuiesc satul Arab-Keni (satul 
Arabilor) şi se ocupă cu agricultura şi cu cres
cerea vitelor.

Ovreii imigrează în D. parte din Rusia parte 
din România; ei devin un element de disordine 
pentru D., precum au devenit pentru România; 
ei se ocupă cu negoţul şi cu divei*se specula- 
ţiuni suspecte.

Celelalte naţionalităţi sunt atrase în D. de 
dorinţa de câştig şi de tot felul de speculaţiuni, 
din cari unele sunt prejudiţiabile progresului D.-ei.

Agricultura, industria şi comerciul.
Agricultura D.-ei este în stare embrionară, 

cu toate că pămentul e fertil într’un grad oare
care. Producţiunea ambelor judeţe în 1897, 
după rapoartele administrative oficiale, a fost 
următoarea:

Plante agricole j. Constanţa 
în hectolitri

j. Tnlcea 
în hectolitri

Grâu................... 364,790 423,854
Secară .... 107,329 66,207
Orz . ... 1.533,181 1.037,576
Oves................... 333,966 144,589
Rapiţă .... 2641 92
In....................... 173,401 —

Total . 2.515,308 1.672,318

Ultimele publicaţiuni oficiale ale celor doue 
judeţe nu ne dau cifre certe de producţiunea 
porumbului şi a celorlalte plante agricole. Cu 
toate acestea, porumbul se cultivă pe o scară 
foarte restrinsă şi numai în păiŢile locuite de 
Români, Ruşi şi Germani. Plantele furagere, 
ca trifoiul, luţerna, paringul şi altele, precum şi 
rădăcinile alimentare, ca sfecla şi cartofii, se 
cultivă pe o suprafaţă restrinsă de cătră popu- 
laţiunea germană.

Industria în D. este în stai’e rudimentară ca 
şi în România. Singura industrie importantă şi 
totodată productivă este pescuitul.

Comerciul D.-ei este în continuă crescere de 
când s’a creat calea ferată Bucuresci-Fetesci- 
Constanţa; el va lua un avent nou dacă se 
vor crea alte doue linii: Buzeu-Slobozia-Fetesci 
şi Ploesci-Slobozia-Fetesci, cari vor înlesni scur
gerea productelor agricole ale României cătră 
portul Constanţa. Serviciul maritim român, creat 
prin legea din 19 Apr. 1896, a dat o nouă impul- 
siune comercială ţerii. Acest serviciu are astă(}i 
în circulaţie vapoarele ^Regele Carol I«, «Prin
cipesa Maria* şi »Medea« pentru călători şi va
poarele comerciale »Bucuresci«, «Constanţa*, «Do
brogea*, «Iaşi* şi »Turnu-Severin«; ele sunt diri- 
geate în tot decursul anului spre Constantinopole 
şi ArcMpelag, iar iarna spre Mediterana, An vers 
şi Rotterdam, unde transpoartă făină, spirt şi 
mai cu samă cereale, precum şi alte produse 
agricole. Importul şi exportul României în 1896 
prin vămile D.-ei îl arată următoarele cifre:
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Vămile
Import Ex port

tone valoarea 
în Iei tone valoarea 

în lei

Gara-Omer 26 32,826 872 224,319
Cema-Todâ 577 553,341 33,489 3.13.5,246
Constanţa 53,812 19.336,901 182,652 24.328,088
Silistra nonă 230 107,386 25,685 3.433,394
Salina 164 97,840 440 305,730
Tnleea 4155 2.258,343 45,315 5.568,219

Total . 58,964 22.386,637 288,453 36.994,996

Dela 1 Ian. până la 30 Sept. 1898 s’au ex
portat în Occident următoarele produse agri
cole : grâu 16,417 tone, porumb 4544 tone, secară 
9733 tone, orz 4080 tone, ovăs 1547 tone, mazere 
364 tone, seminţe de in 282 tone, tăriţe 510 tone, 
lemne de construcţie 2606 tone, diferite mărfuri 
41 tone. Marina comercială română are o mare 
însemnătate în desvoltarea comercială atât a Ro
mâniei cât şi a Dobrogei; ea va contribui iu 
mod însemnat ca transacţiunile române cu străi
nătatea să ia o extensiune tot mai mare.

CoMUNICAŢIUNKA.
Căile de comunicaţiune, aceste artere de îna

vuţire, lipsesc aproape cu totul în interiorul D.-ei, 
ceea ce este una din piedecile ce se opun progre
sului acestei provincii. In present D. are şosele 
împietrite numai pe o întindere de 1532 km.; 
D. are o singură cale ferată: dela Cerna-Vodă- 
pod până la Constanţa, cu doue ramificaţii locale, 
în lungime totală de 71-247 km.; această linie 
ferată stă în legătură cu reţeaua ţerei-mame 
prin monumentalul pod dintre Cernavoda şi Fe- 
tesci. Comunicaţia maritimă se face prin por
turile dela Marea Neagră, dintre cari cel mai 
important este cel dola Constanţa (v. ac.).

Podul de preste Dunăre. Idea de a uni Do
brogea cu România printr’un pod a trecut în 
domenul practicei în 1885. Scopul a fost de a 
lega reţeaua ferată română cu linia ferată Cerna- 
Vodă-Constanţa, din Dobrogea, pentru a facilita 
scurgerea mai repede şi Erectă a produselor 
agriculturei române cătră debuşeurile Mării 
Negre. In acel an, gnomul român a publicat 
un concurs internaţional pentru facerea unui pod 
pentru drum de fier. Insă, concui-sul ne dând re- 
sultatele aşteptate, statul însărcina direcţiunea 
generală a drumurilor de fier române cu facerea 
proiectelor. Serviciul Podurilor şi Docurilor ela
bora proiectele necesare, ce tură acceptate. Com
pania Pives-Lille fu însărcinată cu executarea 
îucrăiilor metalice. Podul de preste Dunăre, 
propriu (Jis, a exigeat următoarele materiale, 
în cifre rotunde:

Pentru suprastructură: 5200 tone oţel moale, 
adecă 6 tone 9 de m. c., şi 113 tone oţel tare pentra 
suporturi.

Pentru fundaţiuni: 1136 tone oţel pentru che- 
soane şi 42,000 m. c. zidărie.

Iar dimensiunile podului de preste Dunăre siint 
următoarele:

Lungimea podului, inclusiv viaductele, este de 
1662 metri; lăţimea variază între 6—9 m.; înăl
ţimea variază între 9—32 m.

Lungimea Liniei ferate Feteşti-Cerna-Vodă este 
de 25 km.

Linia totală dela Feteşti la Cerna-Vodă a ne
cesitat 16,500 tone. oţel pentru suprastructura 
podurilor şi chesoanelor; 166,000 m. c. zidărie 
pentru poduri şi pereuri; 91,000 m. lungimea 
piloţilor bătuţi în pământ pentru fundaţiuuilo 
viaducurilor; 3.000,000 ni. c. de terasamente.

Lucrările podului au fost începute în luna 
Aug. 1890; inaugurarea începerii lucrărilor a 
avut loc la 14 (26) Oct. 1890; ele au fost ter
minate în Sept. 1895; iar inaugurarea podului 
s'a făcut, cu mare solemnitate, la 14 (26) Sept. 
1895, când a şi început circulaţi un ea. Podul de 
preste Dunăre a costat 9.930,000 lei, din cari: 

Suprastructura 5.255,000 lei 
Infrăstiuctura 4.675,000 „

Celelalte lucrări relative la linia Feteşti-Cerna- 
Vodă au absorbit în sumă rotundă 25.050,000 lei. 
In fine, costul total al lucrărilor liniei Feteşti- 
Cerna-Vodă, inclu.siv podul, de peste Dunăre, a fost 
de 34.980,000 lei. Lucrările technice ale podului 
de peste Dunăre au fost executate sub direcţiunea 
distinsului inginer român Anghel Saligny.

Acest pod este una din lucrările cele mai în
semnate de artă ce s’a făcut până acum în 
România. Podul de preste Dunăre împreună cu 
portul Constanţa sunt menite să joace în curând 
un rol important şi decisiv în mişcarea comer
cială a României şi Dobrogei. Şi unul şi celalalt 
vor contribui enorm, atât la multiplicarea tran- 
sacţiunilor cât şi la desvoltarea economică şi 
socială a ţerii. (v. ilustr. p. 191)

Portul Constanţa. Primele lucrări ale por
tului Constanţa au fost făcute în 1881 de ingi
nerul Sir. Ch. Hartley. Proiectul Hartley a fost 
modificat în parte de inginerii Franzius şi Voisin- 
Bey. In anul 1890, ministerul lucrărilor publice 
a înfiinţat direcţiunea serviciului de studii şi 
constracţii pentru portul Constanţa. Direcţiunea 
a întocmit proiectul definitiv, ce a fost pus la 
licitaţie în Iunie 1895. Solemnitatea punerii pri
mului bloc s’a făcut la 16 (28) Oct. 1896. Su
prafaţa de apă în port va fi de 69 hectare; iar 
suprafaţa platformei do 96 liectare. Lungimea 
cheiurilor 3584 metri, pe lângă cari se mai adaugă 
1200 metri, cheiuri pentru cereale. Costul total 
al lucrărilor portului Constanţa va fi de 53 mi
lioane lei, din cari 19'/2 milioane se vor plăti 
actualei antreprise A. Hallier, pentru cheiuri şi 
diguri; iar pentru restul lucrărilor ca magaziile 
cu silosuri, hangare, gară, vamă, usină electrică, 
macarale, fare, etc., se vor face noue licitaţiuni.

Deşi durata lucrărilor portului Constanţa era 
fixată pentru 7 ani, adecă lucrările ar trebui să 
fie terminate la 1902, totuşi, după toate proba
bilităţile, lucrările vor mai dura âncă câţiva ani. 
Cu toate aceste, ele ar trebui să fie terminate 
la epoca fixată. Odată lucrările terminate, portul 
C. fiind situat mai în apropiere de Constanti- 
nopole şi de celelalte debuşeuri, va fi în posi
bilitate să facă o concurenţă însemnată portu
rilor ruse dela Marea Neagră, după cum se vede 
din următorul tablou:

Constanţa-Constantinopole 194 mile 
„ Rotterdam 3280 „
„ Anvers 3320 „
„ Liverpool 3300 „
„ Londra 3320 „
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Odessa-Constantinopole 420 mile 
„ Eotterdam 3506 „
„ Anvers 3546 „
„ Liverpool 3526 „
„ Londra 3546 „

Lucrările portului C., ce depindeau de direc
ţiunea serviciilor hydraulice fluviale şi mari
time, de câtva timp formează o direcţiune aparte 
cu numele direcţiunea construcţiei portului C. 
In capul acestei direcţiuni guvernul a pus pe 
inginenil GeoJ’ge Duca. (V. şi art. şi ilustr. Con
stanţa.)

Postă şi telegraf. In I). sunt 22 oficii tele- 
grafo-postale. Posta se expediază parte pe cale 
de uscat, parte pe cale de apă. Comunele rurale se 
deservesc prin po.sta rurală de 54 factori, cari 
fac cursele călări sau cu cariola; ei distribue 
corespondenţa în fiecare comună, cel puţin de 
trei ori pe septemână. La oficiile poştale din D. 
.s’a distribuit în 1897—98 ca corespondenţă internă 
703,070 scrisori ordinare şi 269,258 recoman
date, total 972,328; iar ca corespondenţă externă 
1.006,957 scrisori ordinare şi 284,727 recoman
date, total 1.291,684.

Telegrame şi cărţi de visită telegrafice 121,844, 
telegrame oficiale şi de serviciu 29,800, total 
151,644.

Instrucţiunea.
Din punct de vedere moral şi intelectual D. 

lasă mult de dorit; cu toate acestea, în anii din 
urmă instrucţiunea a făcut oarecari progrese. 
După un raport din 1896/7 al revisomlui şcolar 
din judeţul Constanţa resultă că în acest judeţ 
au funcţionat 12 şcoale urbane (6 de băieţi şi 
6 de fete), şi 74 şcoale rurale mixte. Şco^ele 
urbane au fost cercetate în 1896 de 1230 copii, 
cele rurale de 5420 copii. In Constanţa s’a fundat, 
la 1896, un gimnasiu clasic cu 3 clase, care în 
acel an a fo.st cercetat de 67 elevi; tot acolo a 
înfiinţat statul la 1897 o şcoală profesională de 
fete. In judeţul Tulcea, în 1896, au funcţionat 
15 şcoale urbane (8 de băieţi şi 7 de fete), frecuen- 
tate de 3831 copii; în comunele nirale erau 78 
şcoale rurale, dintre cari 76 mixte cu cinci clase, 
cercetate de 6548 copii, pc când numerul copiilor 
obligaţi a frecuenta şcoala era de 12,949. Raportul 
din 1897 constată o crescere simţitoare faţă de 
trecut. In oraşul Tulcea se află un liceu şi un 
externat secimdar de fete.

Cultul.
In jud. Constanţa sunt 52 biserici ort. din 

cari 48 funcţionează, iar 4 sunt închise; se pro
iectează a se zidi ancă 8 biserici. Personalul 
bisericesc, la 1896, cuprindea 75 preoţi, din cari 
49 parochi ruraU, 6 parochi urbani, 13 preoţi 
supranumerari rurali, 3 preoţi supranumerari 
urbani, 1 diacon şi 3 preoţi ai comunităţilor eline 
din Constanţa şi Mangalia. De alte rituri sunt 
următoarele biserici: 2 rom.-cat., 2 lipovenesci, 
1 protestantă şi 1 armenească. Pentru cultul 
mohamedan în acest judeţ sunt 174 geamii. 
Judeţul Tulcea, la 1897, numera 11 parochii ur
bane şi 69 iTirale; erau proiectate a se înfiinţa 
alte 2 urbane şi 16 rui’ale. In acest judeţ sunt 
14 biserici urbane, 80 rurale şi 2 paraclise, de
servite de 105 preoţi, 2 diaconi, 114 cântăreţi 
şi 14 eclesiarchi. Judeţul Tulcea mai posedă doue

mănăstiri (»Cocoş« de călugări, şi »CiIic« de că
lugăriţe) şi un schit (Sauna). Lipovenii se deo
sebesc în doue secte: Lipoveni cu popă (popovi) 
şi Lipoveni fără popă (bespopovi); ei au la Slava- 
Rusă doue mănăstiri, una pentru bărbaţi şi alta 
pentru femei. Catolicii şi protestanţii au bise
ricile şi preoţii sau pastorii lor, întreţinuţi de 
comunităţile şi de societăţile evangelice din Ger
mania; ei au şcoale paiticulare de primul grad, 
puse sub controlul statului. Pentru cultul moha
medan, statul întreţine mai multe geamii şi un 
tribunal mohamedan, în Tulcea, cu atribuţiuni 
de ordin rehgios, precum şi un muftiu.

OrGANISAŢIA AnMINISTRATIVĂ.

D. e împărţită în doue judeţe. Constanţa şi 
Tulcea; iar acestea se subîmpart în ocoale şi 
ocoalele în comune urbane şi nirale. Judeţul 
Constanţa are cinci ocoale; Constanţa, Mangalia, 
Hâi-şova, Medjidia şi Silistra Nouă; jud. Tulcea 
are patru ocoale: Tulcea, Măcin, Babadag şi Sa
lina cu Insula Şerpilor. Ambele judeţe sunt ad
ministrate de câte un prefect, cari au aceleaşi 
atribuţiuni ca şi cei din România propriu (jisa- 
Fiecare ocol este condus de câte un admini
strator şi fiecare comună, urbană sau rurală, are 
în capul ei câte un primar asistat de cătră un 
consiliu comunal. Prefecţii şi administratorii se 
numesc de Rege, după propunerea ministrului 
de interne. In fiecare judeţ s’a înfiinţat câte un 
consiliu judeţean, compus din 12 membri, dintre 
cari guvernul are dreptul să numească "pe pre
şedinte pentru fiecare sesiune anuală. Membrii 
consiliului judeţean se aleg de cătră delegaţii 
consiliilor comunale din judeţ, dând spre acest 
scoj) fiecare comună urbană trei, şi fiecare co
mună rurală doi delegaţi. Pe lângă aceşti dele
gaţi are drept la alegerea consiliului judeţean 
cel mai mare contribuabil din comună şi animie 
unul din fiecare comună rurală şi doi din fiecare 
comună urbană. Legile privitoare la Dobrogea 
sunt: Legea din 9 Mart. 1880, L. din 30 Mart. 
1886 (asupra organisării judecătoresci în D.), 
L. 3 Apr. 1882 (pentru regularea proprietăţii 
imobiliare). Regulamentul din 20 Ian. 1879 (pri
vitor la închisori), L. din 1 Apr. 1894 (relativă 
la înfiinţarea judecătoriilor de instrucţie) şi L. 
din 20 Mart. 1893, (ce modifică unele articole 
din legea proprietăţii imobiliare).

Pentru a se evoluţiona pe cale culturală, eco
nomică şi socialăD. are absolută nevoie de multiple 
ameliorări în ceea ce privesce instrucţia, ad
ministraţia, siguranţa, lucrările publice şi colo- 
nisarea. De resolvarea acestor probleme depinde 
şi viitorul şi prosperitatea acestei posesiuni tiuris- 
danubiene a României.

Istoria.
Vechii locuitori ai acestei ţeri au fost Geţii, 

cunoscuţi în istoria antică sub numele de Daci 
(v. ac.), rassă resboinică, ce luptă în tim[) de 
secole în contra năvălitorilor. Ei au fost cuce
riţi de Romani. Pliuiu cel betrân, vorbind de 
populaţiunile ce ocupau partea dreaptă a Dunării 
de jos, spune că litoralul Mării Negre a fost po
pulat de Geţi, numiţi de Romani Daci, apoi de 
Sarmaţi, numiţi de Greci Sauromaţi, de Haina- 
xobieni sau Aorşi, ramură sarmată, de Scyţi, 
ce descindeau din sclavi sau din Troglodyţi, de
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Aleni şi de Rhoxolani. Scytia pontică, după ce 
fu cucerită de Romani, luă numele de Moesia se
cundă şi juca în istorie un rol însemnat. Această 
peninsulă, din causa posiţiunii ei geografice ex
cepţionale, a fost teatrul năvălirii barbarilor. E 
de ajuns să cităm între alţii pe Scordici, Tribali, 
Agriani, Moesi, Troglodyţi şi Crobyzi; în fine, 
pe Galactophagi, Hippernolgi şi Abii, citaţi de 
Homer, pe cari Strabon îi 
numesce Scyţi. Scyţii ocu
pară părţile meridionale ale 
Danubiului şi maieu seamă 
peninsula cuprinsă între 
Istni şi Pontul Euxin. Ei 
veniseră din Orient şi aveau 
aceeaşi origine ca şi Geţii şi 
Dacii, după Pliniu cel be- 
tnîn. Această porţiime de 
pămentfu numită mai târdiu 
Dobrogea. ce însemnează 
»ţeară bună«, (dela slavonul 
»dobro«= bun),fiind-căacest 
teritor era mai fertil decât 
părţile învecinate. Intre ve
chii locuitori ai D.-ei şi 
Romanii din Dacia existau 
legături de rudenie. Venirea 
Scyţilor în această regiune 
este comentată de legende 
fantastice şi frumoase; de
spre aceasta face menţiune 
şi Ovidiu în imortalul lui 
uvragiu »Tristele«. Ovidiu 
susţine, că Tomis, oraş re
numit în antichitate, cele
brat de Herodot şi Strabon 
în pagine eloceute, a fost 
mult timp metropola Scy- 
tiei pontice. Acolo a pe
trecut Ovidiu dece ani de 
exil şi scrise cele mai fru
moase elegii. In Tomis muri 
marele poet la anul Ron\ei 
771, şi acolo fu înraormen- 
tat. In timpul din urmă o 
statuă i-s’a ridicat în oraşul 
Constanţa.

In timpurile mai noue, la 
'28 Mart. 1854, Ruşii tre** 
cură Dunărea la Brăila,
Galaţi şi Tulcea, cuceriră 
Măcinul, luară posiţie lângă 
Valul lui Traian şi prin 
aceasta paralisară acţiunea 
Turcilor, cari aveau o po- 
siţiune tare la Vidin şi Ca
lafat, sub Omer-paşa. In 
vara anului 1854 o divisiuue franceză, sub ge
neralul Espinasse, suferi în D. mari pierderi 
prin lipsa de apă, căldură şi choleră. Cu pacea 
dela San-Stefano, 3 Mart. 1878, Turcia ceda D. 
Rusiei, iar aceasta o deto României în schimbul 
Basarabiei.
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„Dobrogea“, primul vapcr de marfă (cargobot) 
al serviciului maritim român. Construit la şan
tierul R. Napier & Sons în Englitera, în oţel; 
are 2 punţi şi 2 catarge; lungimea 9P44 m.; 
lăţimea 12‘04 m.; adâncimea (dintre puntea su
perioară şi fund) 7'46 m. Capacitatea utilă 
J 451'63 tone de registru. Poate încărca ca. 
3500 tone de marfă şi are atunci un pescagiu 
de 20 picioare engleze. Face traficul între Brăila 
şi Rotterdam; de ordinar încarcă grâne la Brăila 
şi cărbuni la Rotterdam.

Dobronăuţ, comună i-uralăşi parocbie cu moşie 
boierească în Bucovina, căj). Cernăuţ, j. Sada- 
gura, are 1852 loc. (1641 ort., 128 rom.-cat. şi 
83 mos.), şcoală primară cu 2 cl.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Dobrotesci, 1) D>, com. mr. în Rom., j. Ro- 

manaţi, cu 1613 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; are 3 bi
serici şi 1 şcoală. 2) D., (Doagele), com. rur. 
în Rom., j. Teleorman, cu 3105 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; femeile excelează în cultura viermilor 
de mătasă şi în ţesături fine; are 1 biserică şi 
1 şcoală. Aici se fac 2 bâlciuri pe an.

Dobrotici, principe bulgar, care pe timpul ţa
rului bulgar Alexandru (1331—136.5) a domnit 
independent în Dobrogea de a(Ji. Fiul seu Ivanco 
a încheiat chiar şi un contract cu republica ge- 
uoveză.

DobrovSţ, com. mr. în Rom., j. Vasiuiu, si
tuată în marginea nord. a j.-lui şi compusă din 
sat. D.-Moldoveui, D.-Ruşi şi Dumasca, pe o în
tindere de 8952 ha., din cari 6293 ha. proprie
tatea Domeniului Coroanei, iar restul proprietatea 
locuitorilor. Com. are o populaţie de 2777 loc. 
(Dicţ. geogr. 1889), cari se ocupă cu agricultura; 
are 3 biserici, 1 mănăstire şi 1 şcoală; reşedinţa 
com. e în satul D.-Moldoveni, care numeră singur 
1285 loc. In partea nord. a sat. D.-Ruşi, care 
şi-a luat numele dela o colonie de Ruteni, aşezaţi 
acolo din timpul lui Ştefan cel Mare, se află 
mănăstirea D., fimdată de Ştefan cel Mare la 
1503; moşiile mănăstirii după secularisare au 
devenit proprietatea statului, iar a^i fac parte 
din Domeniul Coroanei; casele din curtea mă
năstirii servesc dela 1864 ca penitenciar.

Dobrowsky, loseph, iesuit, părintele filologiei 
slavice, n. 17 Aug. 1753 aproape de Raab in 
Ungaria, însă din părinţi cehi; f 6 Ian. 1829. 
Ancă dela prima sa lucrare; Fragmentum pra- 
gense evaugelii S. Mărci. Fraga, 1778, atrase 
atenţia lumii învăţate. Are numeroase publicaţii 
relative la limbile slavice, precum şi archeologia 
şi istoria mai veche, şi în special la limba şi 
literatura cehă; cităm: Institutiones linguae sla- 
vicae dialecti veteris. Vindobonae, 1822; Slavin, 
Prag, 1833; Ausfuhrliches Lehrgebăude der boh- 
mischen Sprache, 1809 şi 1819; Deutsch-bohm.

Worterbuch; Geschichte der bohmischen Sprache 
und ălteren Literatur, 1818; Kritische Yersuche 
die ăltere bohmische Geschichte von spăteren 
Erdichtungen zu reinigen, etc. D. era un spirit 
universal şi ager; critic sever, aşa încât i-s’a 
împutat şi îndărătnicie şi răutate, precum şi re- 
ceală faţă cu naţiunea sa; cu toate acestea D. 
se poate nujnî întemeietorul literaturii modei’ne 
a Cehilor. (Cf. Fr. Palacky, I. D.’s Leben uud 
gelehrtes 'W’irken, 1833; Iv. Snăgirev, los. D. 
Kazan, 1884.)

Dobrudja sau Dobruja, mănăstire în Basa
rabia, j. Orheiu, la depărtare de 50 km. de oraşul 
Orheiu, lângă satul Dobruşa. întemeietorul jnă- 
năstirii a fost mouachul losof din mănăstirea 
Probota, din Moldova, apoi a reconstruit-o iero- 
monachul Eftimie din mănăstirea Curcovu. Anul 
întemeierii este 1772. Biserica de piatră, cu 
hramul Sf. Nicolae, a fost zidită la 1822 de cătră 
boierul Toma Cozma, o a doua biserică, la cimi- 
terul mănăstirii, s’a zidit la 1839. Mănăstirea 
posede o moşie de 1872 dessietine păment, diii 
cari 800 dessietine sunt sub pădure, 5 mori de 
apă, o frumoasă livadă şi vie. Satul D., Dobrusa, 
se compune din 52 cui^ţi; ţeranii sunt toţi Ro
mâni, buni gospodari şi vieri.

Dobşina, (germ. Dobschau), oraş montan în 
Ung., cott. Gomor, cu4643 loc. Slovaci şi Germ.; 
mine şi usine de fier şi aramă, fabrică de hârtie, 
staţiune de cale ferată. In apropiere se află o 
vestită peşteră de ghiaţă, descoperită 1870, care 
cuprinde 125,000 m8. de ghiaţă în formaţiuni 
foarte interesante (un zid de 200 m. lung şi 
15—20 m. înălţime, etc.).

Dobsinsky, Pavel, scriitor slovac, (1828—1885), 
preot evaugelic; în tinereţe traducea şi scria 
versuri, mai târziu a publicat câteva colecţiuni 
folkloristice şi filosofice »Uvahy o slovenskycli 
povestăch», (Reflexiuni asupra legendelor slo
vace), 1871.

Doc, (engl. DocTc), vast basin, încungiurat cu 
cheuri, în care întră bastimentele spre a opei'ii 
mai repede (graţie variilor maşini şi instalaţiuni 
cu cari sunt prove4ute D.-urile) descărcări şi 
încărcări de tot felul de mărfuri sau cereale. 
Prin extensiune: Magazii cari sunt clădite pe 
marginea basinului D.-lor, spre a servi de întro- 
posit mărfurilor debarcate din, sau a se ambarca 
în bastimentele întrate în basinul D.-lor. Doc 
flotant, o colosală cadă plutitoare în care pot 
întră bastimentele, unul câte unul, spre a curaţi 
sau repara carena, fără a mai fi nevoie de a le 
abate în carenă, adecă fără a le mai culca 
succesiv pe un bord şi pe celalalt.

Docurile din ‘porturile României. Portiirile 
Brăila (v. ac.) şi Galaţi sunt dotate cu D. siste
matice, pentru înlesnirea comerciului de import 
şi export. Ele au fost construite de stat îu 
1888—91 şi au costat 23 mii. lei. Sunt exploa
tate de stat, prin direcţiunea C. F. R. Absolut 
identic construite în ambe porturile (v. plauM 
şi ilustraţiunea tom. I, p. 562—3), D. consistă 
din un basin de 500 m. X 120 m., legat cu Du
nărea printr’o gură sau canal, a cărui axă face 
un unghiu de 34° 30' cu axa basinului şi are o 
lărgime unifcrmă de 30 m. Basinul e măiginit 
de o parte cu un cheu de 500 m. lungime, iar 
celelalte latui’i ale basinului sunt în pereu. Gura 
basinului e mărginită spre Dunăre cu un mol,
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lung de 40 m., de zidărie compactă de piatră 
şi beton, iar în partea opusă, cu o estacadă de 
lemn, paralelă cu malul, lungă tot de 40 m. 
Adâncimea basinului şi a canalului dela gură e 
de b m. sub etagiu. Pe cheul basinului sunt con
struite : magazia de cereale, casa maşinelor, ma
gazia întrepositelor şi hangare pentru mărfuri de 
transit. Magazia de cereale e: lungă de 120 m., 
lată de 28 m. şi înaltă de 20 m. dela suprafaţa 
solului; e prove(Jută cu 334 silosuri, de diverse 
capacităţi şi cu o adâncime de 18 m., în cari 
se înmagazinează, la cererea comercianţilor, ce
reale de tot felul. Capacitatea totală a silosurilor 
25,000 tone cereale. La ambe capetele magaziei 
de cereale sunt două anexe â b etage, cu ma
şinile necesare pentru cântărit, curăţit şi înma
gazinat cereale. La cele 4 colţuri e câte o rampă 
pentru a înmagazina cerealele direct din vagoane 
sau cămţe. 'De pe rampe cerealele cad direct în 
cântare automatice, cari, după ce cântăresc ce
realele, le restoarnă pe un plan înclinat într’un 
reservoriu. De aci, cerealele sunt ridicate prin 
elevatoare până deasupra silosurilor şi vărsate 
pe nisce ben(}i de cauciuc, cari le transpoartă 
până la gura silosului destinat a le primi spre 
înmagazinare. Dela anexe merg spre cheu 2 tu
neluri subterane, cai i se unesc cu tunelul cheului. 
In tuneluri, ca şi sub gura silosurilor, sunt aşe
zate bemji de cauciuc, pentru transportul ce
realelor. Pentru a încărca cerealele din silosuri 
în bastiment (probelă, şlep, etc.), se dă drumul 
cerealelor din silosul respectiv, cari sunt duse 
pe benzile de cauciuc în tunelul cheului, iar de 
aci, printr’un tub anumit, cad în nisce puţuri, 
a căror gură e la suprafaţa solului. Din aceste 
puţuri cerealele sunt ridicate cu elevatoarele 
de pe cheu, cântărite şi apoi lăsate a se scurge, 
prin anumite tuburi, în hambarul bastimentului, 
prealabil acostat la cheu. Un vagon de 10,000 kgr. 
cereale în vrac se cântăresce automatic şi se în
carcă în silos în .15 minute; iar, în aceleaşi 
condiţinui, elevatoarele de pe cheu pot încărca 
în bastiment 150 tone de cereale pe oară. Toate 
instalaţiunile din magazia de cereale se pun în 
mişcare prin transmisiuni venind dela casa ma
şinelor, unde sunt instalate cazanele şi motorul 
principal de 500 cai putere. Tot la casa maşi- 
uelor e alipit şi atelierul de reparaţiuni mici. In 
magazia întrepositelor se*“conservă mărfuiile- 
colete, importate din străinătate, şi pot sta în- 
trepositate maximum doi ani. In hangare stau 
mărfurile-colete, destinate a se expedia în ţeară, 
pe uscat sau pe apă, puţin timp după debarcarea 
lor din bastiment. Actualmente se lucrează un 
nou pereu, de 550 m., la malul Dunării din 
dreptul hainului D.-lor, pentru a se pute acosta 
cu înlesnire la el; iar mărfurile din vapoarele 
poştale se vor depune în magaziile ad-hoc ce 
se vor construi aci chiar- anul acesta şi îndată 
oe ya fi gata pereul. Pe limba de păment dintre 
basin şi Dunăre, e reservat locui pentru des
cărcarea cărbunilor, în depositele de cărbuni 
ale particularilor, cari li-se închiriază de admi
nistraţia D.-lor. Pe cheul basinului sunt 2 maca- 

I n Una alta cu aburi. Un remorcher
al D.-lor aduce şi scoate din basin în Dunăre 
bastimentele fără aburi. Iar D. Brăila mai po
sedă şi o macară-plutitoare, care poate ridica 
pană la 50 tone. In fine, un pavilion pentni ad- 
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ministraţie, iluminat electric, servă de locaş tu
turor autorităţilor din port: Căpitănia portului, 
vama şi administraţia D.-lor.

Docan, loan, bărbat politic român, n. 1825 
în Iaşi, t 1896. A fost de mai multe ori deputat 
şi în 1877 pentru câteva luni ministru al lu
crărilor publice în cabinetul I. Brătianu.

Docent, dascăl (v. ac.). D. se numesc mai ales 
profesorii dela universităţi, cari ancă nu ocupă 
o catedră ordinară, dar au obţinut dreptul de a 
ţine prelegeri.

Dochia, V. Baba Dochia.
Dochia, 1) B., com.rurA-a. Rom., j. Neamţu, 

formată din sat. D. şi Băluşesci cu 1257 loc.; 
are 2 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura, grădinăritul şi prăsirea vitelor. 2) D., 
stâncă, representând figură omenească, în grupa 
munt. Ceahlău; legenda spune, că ar fi fost fica 
lui Decebal refugiată în acele părţi de frica lui 
Traian, care se îndrăgostise de dînsa, şi el ui-- 
mărindu-o, ea s’a rugat (Jeilor, ca să o prefacă 
in stâncă, numai să scape de fmia împăratului. 
Cf. C. G. Gheorghiu, Dicţ. geogr. al j.-lui Neamţu. 
Bucuresci, 1895.

Dochmius, în versificaţiunea metrică tactul 
ritmic de cinci silabe cu următoarea succesiune :

D. duodenalis, v. Anchylostomum duodenale.
[*1

DochnahI, Friedr. lakob, pomologist şi viti
cultor distins, n. 1820 în Neustadt (Germ.); 
D. este inovatorul unui sistem pomologic şi al 
preparării vinului prin tratarea tescovinei cu al
cool şi apă. [D. G. L]

Docilitate, disposiţiune naturală în urma că
reia omul sau animalul e uşor de condus.

Docimasia (Dohimasia), (chimie) măiestria de 
a determina proporţia metalelor utilisabile ale 
mineraiurilor şi aliagelor.

Dock, V. Doc.
Docolina, afluent al Bârladului (Rom.).
Doctor, în evul mediu însemna învăţător. Ca 

titlu academic s’a conferit mai ântâiu 1130 în 
Bologna şi 1231 în Paris; prin seci. XIII se da 
ca un epitet distinctiv pentru savanţi, s. e. Thomas 
din Aquino se numia * Doctor angelicus* sau 
»communis*, Bonaventura »D. seraphicus«, Roger 
Baco »D. mirabilis*. Au fost timpuri când se 
abusa de conferirea acestui titlu academic; unele 
univei-sifăţi îl considerau ca un isvor de venit. 
De regulă titlul de D. se dă după depunerea 
unor examene (rigoroase) şi presentarea unei di- 
sertaţiuni, dar şi numai ca titlu de onoare (honoris 
causa). Doctorand, cel ce se pregătesce pentru ob
ţinerea gradului de D. (V. şi art. Proraoţiune.)

Doctrina, sciinţă, învăţătui’ă. Expresiunile: Doc- 
trinarism. Doctrinar se folosesc de regulă pentru 
a caractei'isa şcoala, care susţine şi se conduce 
de forme abstracte şi formalism gol şi nu vrea 
să ia în samă obiecţiunile întemeiate ale adver
sarilor. In terminologia politică s’a întrodus nu
mirea do Doctrinar de pe timpul restauraţiunii, 
când o fracţiune a oposiţiei, în frunte cu principele 
De-Broglie, Royer-Collard şi Guizot, voia să opună 
domniei autocratice absolute o teorie politică 
sciinţifică. Losinca lor era alcătuirea unei cou- 
stituţiuni pe basa chartei lui Ludovic XVIII.

Document, în general ori ce dovadă; în în
ţeles mai restrins: dovadă scrisă, act. (v. ac.).

13
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Document de cassă, act pe basa cărui se face 
o plată sau o încassare. La bănci şi întreprinderi 
înrudite se înţelege de regulă sub D. de c. o 
contare provisorie pe un bilet, pe basa căruia 
cassaml încassează sau plătesce o sumă oarecare. 
(Liste de acont, liste de percepţiuni şi eroga- 
ţiuni, etc.). Pe basa acestor bilete se fac con- 
tările în registrul de cassă.

D6czl, Ludovic, (orig. Dux), publicist şi poet 
magh., n. 1845 în Şopron. Mai ântâiu cores
pondent al (Jiarului »Presse«, apoi concipist mi
nisterial (1868), iar mai târziu consilier în mi- 
nisteriul externelor. A tradus în 1. magh. mai 
multe opere străine şi a scris câteva piese tea
trale originale, ca: Acsok, 1871; Utolso szerelem, 
1879; Szechy Măria, 1885.

Doda, Traian, general rom. în armata au
striacă, n. 29 Iulie 1822 în Prilipeţ, (Banat) 
După absolvarea şcoalei militare de regiment din 
Caransebeş la 1841, completă studiile la aca 
demia militară din ‘W’iener-Neustadt, apoi ca 
sublocotenent trecu la regimentul de graniţă ro- 
mano-banatic nr. 13, unde fu înaintat locotenent 
la 1848 şi căpitan. In această calitate luă parte în 
lupta dela Eeciţa, unde fu rănit. La 1857 deveni 
major în reg. Varasdinului nr. 6 şi la 1859 fu 
numit şef al statului major din Dalmaţia şi distins 
cu înaltă recunoscinţă pentru extraordinarele sale 
servicii. La 1860 deveni loc.-colonel şi ataşat ca 
colonel supranumerar la reg. nr. 2; în acelaşi 
timp fu însărcinat cu postul greu şi delicat de 
comandant al pieţei din Veneţia. După 1866 trecu 
la comanda generală din Zagrabia, la 1869 fu 
numit comandant de brigadă şi transferat în 1870 
la Cracovia, unde primi numirea de general. Firea 
energică şi intrasigentă a generalului îl sili doi 
ani mai târdiu a trece în retragere, fiind ales apoi 
deputat în parlamentul Ungariei dela 1874—87 
în cercul electoral al Severinului. Funcţiona gra
tuit (dela 1880—88) ca preşedinte al comunităţii 
de avere în Caransebeş, pe care el o întemeia. 
Ca deputat dovedi o rară tărie. La 1887 adre
sează preşedintelui dietei ung. o scrisoare,' prin 
care declară că — deşi nu renunţă la mandatul 
seu — nu poate participa la lucrările dietei din 
causa situaţiunii create poporului român din Un
garia, scos din cadrele constituţiunii. Anulân- 
du-i-se mandatul, D. a adresat alegetorilor sei o 
scrisoare, în care îşi motivă atitudinea, pentru 
care act i-s’a intentat proces de presă şi a fost 
judecat de juriul din Arad, în absenţă, la pe
deapsa maximală de 2 ani închisoare şi 1000 fi. 
amendă. A fost însă graţiat ancă înainte de a-şi 
începe pedeapsa. D. a fost un spirit înalt, ca
racter intrepid şi iubitor de neamul seu; el 
privia causa naţională ca o chestiune de onoare 
personală. Atins de apoplexie muri 4/16 luhe
1895 în Caransebeş.

Dodds, Car ol, general franc., n. 1842 în Se- 
negambia. A participat la resboiul din 1870; 
1887—88 a luptat în Tongking, 1888—91 în Se- 
negambia. 1892 a învins armata regelui Behanzin 
din Dahome, 1894 l-a făcut pe acesta prisonier.
1896 a fost pus în fruntea unei noue expedi- 
ţiuni în Tongking, dar deja în Iulie rechiemat.

Dode de la Brunerie, Guillaume, Vicomte, ma
reşal de Francia, n. 30 Apr. 1775, ■j* 28 Febr. 1851. 
După terminarea studiilor la şcoala de Metz, ieşi 
oficier în geniu. Luă parte la toate campaniile

lui Napoleon, fu înaintat la gradul de general 
în 1809. Regele Ludovic Fihp îl însărcină în 
1840 cu construcţiunea fortificaţiilor dela Paris; 
în 1847 îi dădu bastonul de mareşal.

Dodeca, (grec.) numeml 12. Dodecadica sau 
sistem dodecadic, .sistemul de numerare, al 
cărui numer fundamental este 12 şi care este 
alcătuit după potenţe de câte 12. JDodecaedru, 
corp mărginit de 12 feţe. Dodecaedru deltoid, 
corp mărginit de 12 feţe de formă deltoidă. Do
decaedru rombic, corp mărginit de 12 feţe de 
formă rombică. Dodecaedru pentagonul, corp 
mărginit de 12 feţe, cu câte 5 laturi. Dode
caedru trigon, corp mărginit de 12 feţe, cari 
sunt triunghiuri. Dodecagon, poligon cu 12 laturi. 
Dodecar, monetă rom. pe timpul lui Caragea, 
= 12 lei.

Dodecarchia sau guvernamentul celor 12 regi, 
nume dat de Greci perioadei de anarchie în care 
se găsia Egiptul după cucerirea asiriană (666).

Dodesci, corn. rur. în Rom., j. Fălciu, cu 
1180 loc. (Dicţ. geogr. 1893); are 1 biserică şi 
1 şcoală. Loc. cultivă via şi livezile.

Dodola, la Slavi o fată tineră învelită în ierburi 
şi flori, care în timp de secetă, urmată de fete şi 
ficiori, umblă dela casă la casă, şi cântând cere 
ploaie dela Dumneijeu. Cei din casă varsă apă 
preste D. şi o dăruesc. La Români se chianiă: 
JPăpărugă. [Atm.]

Dodona, renumitul loc sacru, cu oracolul lui 
Zeus, în vechiul Epir. Preotese vestiau voia 
(Jeilor din sgomotul frunzelor unui stejar, mai 
târ4iu din sunetul unui vas de metal. Karapauos 
a făcut săpături la 1876.

Dodun de Perrieres, funcţionar franc., însăr
cinat 1856 de Grig. Ghica cu reorganisarea ser
viciului penitenciar în Moldova; mai tartjiu di
rectorul penitenciarelor din întreaga România, 
t 1892.

Doftana, 1) D., rîu în Rom., afluent al Pra
hovei, pe partea stângă; isvoresce din munţii 
Trans., curge dela nord spre sud şi se varsă în 
Prahova la sud de oraşul Câmpina. 2) D., salină 
în Rom., j. Prahova, corn. Telega, legată cu linia 
ferată Ploesci-Predeal prin ramura Câmpina-D., 
lungă de 6 km. Până la 1865 salina se numia 
Telega, după numele comunei, în care se află 
vechile ocne, a(Ji scufundate şi părăsite. Ga
leriile actuale, exploatate de stat, au o suprafaţă 
de exploatare de 21,500 ma., iar puţurile de 
extragere o adâncime între 70—80 m. Sarea se 
taie de condamnaţi cu ciocanul şi se extrage cu 
ajutorul maşinilor. Transportul ei din salină şi 
până la magazia de deposit se face cu vagonete. 
Calitatea ei nu e tocmai superioară, dar este mni 
dură, mai consistentă şi. căutată pentru vito. 
Conţine în analisă 99-8938 chlorură de sodiu. Pe 
fiecare an dă preste 20 milioane kgr., care se 
consumă în ţeară şi străinătate, şi a produs sta
tului în 10 ani (1883—93), 13 milioane lei. Per
sonalul salinei se compune din preste 200 per
soane, afară de condamnaţi. 3) D., penitenciar 
în corn. Telega, j. Prahova, lângă salină. E fundat 
în 1833, şi a^i statul i-a clădit un local, ce poate 
servi de model chiar străinătăţii. Internează 260 
până la 300 condamnaţi pe viaţă şi pe termene mai 
mici, toţi obligaţi a lucra ca ciocănaşi în saline 
la tăierea sării. Cei ce nu lucrează aci, se ocupă 
cu diferite meserii manuale, pentru cari statul
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îngrijesce sa aibă material şi unelte. întreţi
nerea lor şi a personalului de serviciu, compus 
din 20 persoane, costă anual preste 60,060 lei. 
(Cf. Dr. C. I. Istrate, »Sarea şi samiţile Ro
mâniei»; Flom-Dianu, inginer de mine, «Salinele 
României*,) [A. M. Michaelescu.]

Dofteana, com. rur. în Rom., j. Bacău, com
pusă din 4 căt. cu 2848 loc., intre cari 294 Ma
ghiari. (Dicţ. geogr. 1895); are 4 biserici ort. şi 
2 cat. şi 1 şcoală. In com. se găsesce 1 fabrică 
de cherestea cu abuii şi 1 fabrică de gaz.

Dog, o rassă de câni (Caniş familiaris mo- 
lossusj, din fam. Canidelor, ord. Căruivoarelor. 
Are cap lat, botul tâmp, bărbii groase şi atâr- 
nătoare şi urechile lăsate cam in jos. Este mare 
şi tare, cam selbatic, nu se poate bine dresa, este 
însă foarte curagios şi privighietor. O specie a 
dogilor e.ste Zăoodul.

Dogcart, (engl.J trăsură deschisă cu un loc 
reservat pentni câni de venat.

Doge, fital.J (lat. dux = duce), capul republice! 
în Veneţia şi Genua. In Veneţia apare din 
seci. VIII, era ales de cetăţeni şi avea o putere 
efectivă, însă din seci. XII se alegea de fnin- 
taşii consiliului şi se considera ca o sarcină grea 
din pricina dependenţei, în care sta faţă de con
siliu. Avea o putere mai mult nominală. Primul 
D., astfel ales 1177, Ziani, a celebrat pentni 
ântâia oară logodna sa cu Marea, aruncând în 
ea un inel preţios de pe măreaţa corabie a re
publice!, logodnă celebrată mai în urmă în mod 
regulat. In Genua apare D. 1339, apoi dispare 
în luptele interne, până când Andreas Doria îl 
restabilesce. Prin pacea dela Campo Formio 1797 
D. dispare odată cu republicele italiene.

Dogger, formaţiune geologică, corespunde eta- 
giului mijlociu din sistemul Jurasic, forjuat din 
greşii şi calcaruri de coloare închisă. Se carac- 
terisează prin fosilele: Amm. Opalinus, Amm. 
Murchisonae, Amm. ferrugineus, Amm. Hum- 
phriesianus, Amm. Parkinsoni şi Amm. aspi- 
doides. Ocupă întinderi însemnate în Schwabia, 
Germania de est şi nord-vest, precum şi în Anglia, 
Fraucia şi România (Strunga). [P.]

Dogger se numesce şi un bastiment de pescari 
iu Olanda. RancaD., o bancă den ăsip în Marea de 
uord. 1781 luptă navală între Englezi şi Olandezi. 

Doghana, (ital.J oficiu de vamă, vamă (v. ac.). 
Dogma, părere, doctrinăf credinţă. Doctrinele 

vechilor filosofi se numiau D., numire care a 
trecut şi în sf. Scriptură (Dan. 2, 13; 3,10; Efes. 
2,15; Col. 2, 14). In biserică se înţeleg prin D. 
înveţătuiile lui Isus Chr. şi ale apostolilor, pro
puse de biserică. In timpul mai nou teologii în
ţeleg sub D. numai un adever religios, care se 
propune de biserică spre a-1 crede ca descoperit 
de Dumnefieu. De unde D. sunt toate adeverurile 
de credinţă, cuprinse în Scriptui’ă şi în Tradi- 
tiune, şi propuse de biserică ori prin magisteriul 
comun, ori în formă solemnă (în sinoade sau 
prin declararea solemnă a Papei). Biserica nu 
formeazăD., ci numai enunţă când cere trebuinţa, 
că cutare adever e descoperit de Dumnezeu şi 
Ca pe atare avem să-l credem. In enunţarea 
aceasta biserica e infalibilă (v. ac.). D. se mai 
numesc articolele de credinţă şi adeveruri de 
şedinţă. Ele se împart în D.-e pure şi mixte; 
D. pure se (jic acelea adeveruri, cari trec cu 
totul preste mintea omenească, sau misteriile

(v. ac.); iară £). mixie acelea, cari se pot cu- 
noasce şi numai cu mintea, ori cel puţin des
coperite fiind, se pot pricepe deplin. Se mai 
deosebesc D. materiale (D. în sine) şi formale 
(D. cu privire la noi). D. materiale sunt toate 
adeverurile descoperite de Dumnezeu şi încre
dinţate bisericei spre a-le păstra şi propune; 
iară D. formale acelea, pe cari biserica le-a 
enunţat ori declarat apriat D. Declararea aceasta 
a bisericei se întâmplă de comun atunci, când 
cutare adever e tras la îndoială ori combătut 
publice, şi aşa e pericol de a fi duşi credincioşii 
în rătăcire. Cel ce neagă o D. formală este eretic. 
JD. esplicită e acel adever revelat, care se pro
pune clar în sine; iară D. implicită se (Jice 
acela, care e cuprins în altul, ca în principiul 
seu, de unde se scoate la lumină prin o opera
ţiune logică, în special prin conclusiune. In fine 
D. se mai împart în 2). de credinţă şi de mo
rală sau speculative şi practice (etice); cele dintâiu 
ne spun, ce avem să credem despre Dumnezeu, 
lume, etc., iară cele din urmă, ce avem să facem 
spre a-ne .ajunge scopul ultim, fericirea de Veci. 
D.-le ca adeveruri descoperite de Dumnezeu 
sunt inmutabile. fDr. Is. Marcu.]

Dogmatica, expunerea sistematică a dogmelor 
(v. ac.). D. bisericească este sciinţa, care ex
pune şi motivează învăţăturile de credinţă relig. 
v. Teologia D.

, Dogmatică, cântarea bisericească, în care se 
cuprinde vr’un misteriu ori vr’o dogmă de credinţă; 
atari sunt «Măririle» dela Inserat şi Mânecat.

Dogmatism, doctrina filosofică, care admite cer
titudinea în cunoascerea adevărului, dar al cărei 
criteriu nu e decât o absolută credinţă în afir
mările, sub cari se presintă principiile ei filo
sofice. D. pune aceste principii cu o autoritate 
neîndoioasă, fără a le discuta valoarea, şi apoi 
trage conduşii pe cale raţională, ca şi cum acele 
principii ar fi expresia eternă şi infahbilă a ade
vărului. Principiile D.-tice, pentru cel ce le pune 
ca date filosofice, au aceeaşi putere de adevăr 
absolut şi indiscutabil, ca şi axiomele matema
tice. Mijloacele de convingere în D. sunt: discu
tarea autoritară pe cale raţională a consequenţelor 
acestor principii, şi credinţa nestrămutată în in
failibilitatea raţiunii omenesc! în descoperirea 
adevărului absolut. [Nigrim.]

Dognecea, magii. Dognăcska, comună rurală în 
Banat, cott. Caraş-Severin, cu 3491 loc. Români 
(2149) şi Nemţi. In minele din D. se află aur, 
argint, aramă, plumb, zinc şi fier; metalele nobile 
nu se mai scot, ci numai fierul. Aceste băi s’au 
lucrat şi pe timpul Romanilor.

Dohnăny, Nicolae, scriitor slovac; a murit ca 
alienat 1852 în vîrsta de 26 ani. A scris versuri, 
teatru (drama «Podmaninove» 1848), critice li
terare ; afară de aceasta a publicat «Historia pov- 
stania slovenskjeho din 1848».

Dohot, Duhot, Dihot, un amestec de grăsimi, 
oleu şi reşini; se folosesce la ungerea osieior 
dela car.

Doica, femeie care este plătită ca să alăpteze 
un copil străin. O mamă sănătoasă este dătoare 
să crească copilul la sinul propriu, numai în cas 
de boală sau de moarte a mamei ar trebui să 
se încredinţeze copilul unei D. D. să fie sănă
toasă, curată, fără viţiu, să nu aibă etate mai 
mare de 40 ani, să aibă lapte de ajuns, să nu

13<;
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fio trecut mai mult decât 6 luni dela nascerea 
copilului ei propriu.

Doicesci, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 
situată pe malul stâng al lalomiţei, la 5 km. 
spre nord de Tîrgovişte; se compune din 4 căt. 
cu 1628 loc. (Dicţ. geogr. 1890). Corn. produce 
vin mult. Aici se găsesc ruine de palate şi cetăţuo.

Doi feţi logofeţi, în basmele române. Feciorul 
de împerat, un fet frumos, trece pe lângă trei 
fete. Cea mai mare (ţi06: D0 m’ar lua Pe mine 
de muiere, i-aşi îmbrăca curtea cu un fus; cea 
mijlocie 4iC0: i-0^i sătura curtea ou o pâne, iar 
cea mai mică 4ice; i-aşi face doi feţi logofeţi 
cu totul de aur. In alte basme a treia fată di00: 
i-aşi face doi coconi cu stele pe inimă, una pe 
spate, şi o fată cu soarele în frunte; sau; voiu 
nasce un băiat şi o fată cu soarele în frunte, 
cu luna pe spate; sau: voiu nasce coconaşi fru
moşi cu totul de aur. Inti^’o poveste: D. f. coto- 
feţi sau doi copii cu perul de aur. Aceşti doi feţi 
represintă pe Dioscuri sau pe Gemenii Castor 
şi Pollux (v. ac.). [Atm.]

Doina sau daina, cura se numesce in unele 
părţi ale Ardealului, este poesia lirică a poporului 
român. In ea îşi dă la iveală Românul senti
mentele sale de bucurie sau de intristare, pa
siunile şi aspiraţiuuile sale, cu un cuvent: tot 
ce mişcă sufletul seu. D. este însoţită de o me
lodie caracteristică, aci simplă şi monotonă, aci 
formată din acorduri capricioase şi ciudate. Ea 
se cântă la diferite ocasiuni de persoane diferite: 
de tineii şi bătrâni, de bărbaţi şi de femei, în 
câmp, în pădure, la lucru, la drum, etc. După 
cupiîns D.-le se pot împă^i în erotice (de dra
goste şi dor), sociale (baiducesci, cătănesci, etc.), 
domestice (cari cântă starea de flăcău, de fată, 
de mireasă, etc.), zoologice şi botanice (cari se 
adresează animalelor şi plantelor iubite de omul 
din popor). Cuvântul D., (după cum arată B. P. 
Haşdeu în «Columna lui Traian® 1882, pag. 397 şi 
529), se pare a fi de origine dacică. Forma »daina« 
se regăsesce în sanscritul »dhainâ« (ceva cugetat, 
ceva cântat). Colecţiunile principale deD.:Y. 
Alexandri, Poesii populare ale Românilor. (Bucu- 
resci, 1866); S. FI. Marian, Poesii popor, române, 
voi. II. (Cernăuţ, 1875); Jarnik-Bârseauu, Doine 
şi strigături din Ardeal. (Buc., 1885); M. Ca- 
nianu, Poesii populare. (Iaşi, 1888); G. Dem. 
Teodorescu, Poesii populare române. (Buc., 1885); 
I. G. Bibicescu, Poesii populare din Trans. (Buc., 
1893); El. Sevastos, Cântece moldovenesci. (Iaşi, 
1888); I. Pop Reteganul, Trandafiri şi viorele. 
(Gherla, 1891); E. Hodoş, Poesii poporale din 
Banat. Caransebeş, (1892), etc.

„Doina", institut rom. de credit şi economii, 
societate pe acţii în Câmpeni (Trans.), înfiinţat 
1895, capital social 60,000 coroane în 600 acţii 
ă 100 coroane.

„Doina", foaie musicală şi literară, care a 
apărut 1884—86 în Bucuresci sub direcţia suc
cesivă a lui C. Bârcănescu, luliu Roşea şi G. 
lonescu Gion.

Doja, V. Dozsa.
Dojana, mustrare, reprobarea faptelor săvîr- 

şite de o altă persoană, cari fapte nu corespund 
ordinei sociale şi morale. Sin. mustrare. [PI.]

Doket, Doketism, sectă eretică în secolii primi 
ai creştinismului, care neagă adevărata întru
pare a lui Christos. (v. Gnostici.)

Dokiei, Lazar, politic şerb, n. 1831 în Belgrad, 
medic; 1889 guvernorul regelui Alexandru, 1893 
ministru-preşedinte. f 13 Dec. 1893 în Abbaziă.

Doi, V. Doius.
Doiabella, 1) D., ComeUus, soţul Tulliei, fica 

lui Cicero, tipul tinărului depravat de pe timpul 
lui Cesar. Viaţa sa sventurată causâ despărţirea 
sa de Tullia şi moartea acestei femei. Cicero îu 
scrisorile sale numesce pe Doiabella ucigaşul 
finei sale. Cunoscut numai prin orgiile sale, era 
de familie ilustră, dar săracă, se căsători cu fica 
lui Cicero pentru zestrea ce poseda aceasta. 
2) D., unul din autorii operei «Auctores gra
matici sive rei agrimensariae®, scriitor din timpul 
decadenţei romane. [Caiou.]

Dolar, V. Dollar.
Doica, căţea de câne ciobănesc.
Dolce, fital.J dulce, gingaş. Dolce farniente, 

trândăvia, lenea dulce.
Dolce, Lodooico, poet ital., 1508—1568, au

torul eposului »Le prime imprese di Orlaudo 
innamorato® şi al mai multor tragedii şi vodeviluri.

Doici, Garlo, pictor ital. din şcoala floi'entinâ, 
n. 1616, t 1686. Tablourile sale (mai ales Ma
done şi Sfinţi) se disting prin fineţe şi gingăşie.

Dolcian, instrument musicalde suflat, din lemn; 
din D. s’a desvoltat fagot-ul.

Dole, 1) pisc în Elveţia, cantonurWaadt, 1678 m.; 
2) oraş in depart. franc. Jura, lângă canalul 
dintre Rhin şi Rhone, 12,666 loc. 1871 ocupat 
de Manteuffel.

Doleanţa, plângere colectivă, suplică.
Dolente, (ital.J cu durere, cu tristeţă; se În

trebuinţează în musică ca termin de expi'esiuno.
Dolerita, rocă, varietate de basalt cu grăunte 

mai mare. Numele de D. e astăcji puţin usitat.
Dolgorukij, o familie princiară veche rusească. 

Jurij Alexejevici, D., s’a distins 1654 în re.s- 
boiul contra Polonilor şi nimici cu multă as])rimo 
rescoala Cazacilor dela Don. Fiul său a fost mi
nistru şi amic al ţarului Feodor, fratele mai mare 
al lui Petru cel Mare. lacob Feodorovici, n. 
1639, fost ambasador în Francia şi Spania; Petru 
Vladimirovici, n. 1817, exilat pentru scrierea 
sa »La verite sur la Russie®, (1860). t 1668 în 
Berna. A mai scris: »Notice Ies principales fa- 
milles de la Russie®, (1858), etc.

Dolhasca, com. rur. în Rom., j. Suceava, com
pusă din sat. D., Gulia, Probota şi Buda, cu 
4406 loc., între cari 125 Ovrei (Dicţ. geogr. 1894); 
are 4 biserici şi 3 şcoale. Loc. se ocupă cu ngi'i- 
cultura şi prăsirea vitelor. Com. e străbătută 
de rîul Şiret şi de linia ferată principală a 
Moldovei; de aici duce o linie la Fălticeni. Mai 
însemnată în această com. e fosta mănii.stiie 
Probota (v. ac.). Reşedinţa com. e în sat. 1)., 
care nuraeră singur 1717 loc.

Dolhesci, 1) D., com. rur. în Rom., j. Fălciu, 
compusă din sat. D. şi Petrişul cu 1500 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893), cari se ocupă cu agricultura 
şi cu cultura viilor şi a livezilor; are 2 biserici 
şi 1 şcoală. 2) D., com. inir. în Rom., j. Suceava, 
compusă din sat. D. mari, D. mici şi Poiana 
Răftivanului cu 3286 loc. (Dicţ. geogr. 1894); 
are 3 biserici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu agi i- 
cultura şi prăsirea vitelor. Com. e străbătută de 
rîul Şiret. Resid. com. e în sat. D. mari, care 
singur numeră 1932 loc.; biserica din acest sat 
a fost zidită pe timpul lui Ştefan cel Mare.
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Dolhopol sau Câmpulungul rusesc, comună m- 
i'ală şi parochie cu moşie boierească în Bucovina, 
căp. Vijniţa, j. Futila, are 1722 loc. (1609 ort., 
18 rom.-cat. şi 95 mos.), şcoală primară de 1 cl.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Dolia, (archit.) întretăierea a doue planuri de 

învelitoare, formând un scoc.
Doliani sau Doleni, trei sate arămânesci în 

Turcia: unul în Zagori în Epir, aproape grecisat, 
nitul pe muntele Neaguş în Macedonia, al treilea 
în valea lui Aspropotamos în Grecia.

Dolichenus, după inscripţiuni romane din Dacia 
a fost predicahil lui lupiter. lupiter D. se în
chipuia ca un bărbat robust, în armatură ro
mană şi stând pe un taur. Doliche a fost un 
oraş în Syria, şi se crede, că legiunile romane, 
cari au staţionat în Doliche şi aci au au(jit de 
Zeus, ca (Jeu belicos, au adus cultul lui în Dacia. 
(V. t'omagenus deus.) [Atm.]

Dolichocephal, acea formă a craniului omenesc, 
la care cel mai mare diametru de lăţime e cu 
mult mai mic ca cel mai mare diametru de lun
gime. 7. Brachycephal şi Mesocephal.

Dollchonyx, Bobolnik, pasere cântătoare din 
fam. Frin^lidelor; la cap şi pe foaie neagră, la 
ceafă oacheş-gălbinie, pe spate neagră, însă fie
care peană are un cadru gălbiniu; penele albe 
(lela umeri şi dela basa co4ii au un lustru găl- 
bioiu; cârmacele din coadă, ascuţite la verf, şi 
plutitoarele din aripi sunt negre; ciocul format 
ca al Presurei, e oacheş, şi picioarele de un 
albastru deschis. Lung. totală: 18 cm.; lung. 
aripelor: 9 cm.; lung. co4ii: 6 cm. Femela e 
mai mică. E o pasere de vară în America nor
dică, unde apare în grupe numeroase, făcend 
mari pagube în grâneţele, ce le lîsipesc adese 
înainte de a se coace grăunţul; preste iarnă 
migrează spre sud şi ajunge chiar până .şi în 
Brasilia. [V. B.]

Dolichos L., (botan.) gen de plante erbacee 
volubile sau tîrîtoare din fam. Leguminoaselor, 
trib. Phaseoleae, foarte înmdit cu Phaseolus, 
de care se distinge prin carina arcuat-rostrată 
şi stigmat filiform. Cuprinde vr’o 20 specii res- 
pândite pretutindene în regiunile calde, mai ales 
alo emisferei estice; dintre aceste D. sesquipe- 
dalis L., D. unguiculatus L. şi D. Lablab L. 
se cultivă atât în patrie cât şi la noi ca legume, 
ultima originară din Estindfe «fasolea turcească* 
şi ca plantă decorativă. [A. Pr.]

Dolichosaurus, o şopârlă fosilă.
Doliu, durere, jele; manifestarea prin semne 

externe a durerii şi a părerii de reu, ce o simţim 
pentru moartea persoanelor, ce ne sunt neamuri, 
amici, ori au o posiţie înaltă.

Dolj, (Doljiu, paleosl. = Jiul de jos), judeţ în 
Bom., situat în partea sud-vest. a Olteniei, cu o 
suprafaţă de 6565‘50 kma. şi 302,385 loc., între 
eari 294,308 Rom., iar ]-estul de diferite alte naţio
nalităţi; după conf. 297,343 ort., 1804 catolici, 
2821 mos., ş. a. Marca j.-lui e un pesce, în
semnând, că din numeroasele lui lacuri şi bălţi 
se scot^ mari cantităţi de pesce. D. se mărgi- 
nesce în partea de est cu j. Vâlcea şi Romanaţi, 
la vest cu j. Mehedinţi şi cu Dunărea, la nord 
(;li j. Goij şi Vâlcea şi la sud cu Dunărea. Ce 
privesce relieful solului, acest judeţ se întinde 
l111 iU din suprafaţa sa în regiunea şeasă, iar 
78 parte (cea superioară) din solul seu se ţine

de regiunea dealurilor; rruP’^ea şeasă se în
tinde la sud dealungul De ea se mărgi-
nesce spre sud de o faşifc- 'de pămenturi joase 
şi băltoase (terasa danubiană). Şeşurile cele mai 
însemnate sunt: al Jiului şi al Dăsnăţuiului. 
Apele principale, ce udă j.-ul sunt: Dunărea, 
Jiul, o parte din cursul de jos al Motrului, Obe- 
deanul, o paide din cursul de jos al Gilortului 
şi Amaradia, toţi afluenţi ai Jiului, Dăsnăţuiul; 
partea nord-est. a j.-lui e udată de cursul su
perior al Geamartalinului unit cu Frăţila şi al 
Tesluiului. Dealungul terasei danubiane se găsesc 
o mulţime de lacuri şi bălţi, formate din revăr
sările Dunărei, cari comunică între ele şi chiar 
cu Dunărea prin numeroase braţe; între aceste 
mai însemnate sunt: Maglavit, Tunari, Piscu, 
Desa, Rastu, Bistreţu şi Nedeia. Intre insulele 
mai însemnate din Dunăre, aparţin j.-lui D. 
Cetatea în dreptul com. cu acela,şi nume, In- 
dependinţa în faţa Calafatului, Copaniţa la gura 
Jiului, ş. a. Clima j.-lui, afară de locurile băl
toase, este temperată, dulce şi sănătoasă. In 
privinţa administrativă j. D. este împărţit în 
10 plăşi: Amaradia, Balta, Băilesci, Câmpu, 
Dumbrava de sus. Dumbrava de jos, Jiul de 
sus. Jiul de mijloc. Jiul de jos şi Ocolu, cari 
toate împreună cuprind 2 com. urb.: Craiova, 
capitala j.-lui, şi Calafatul, şi 155 com. rur. for
mate din 388 sate şi cătune. Intre com. rur. 
mai însemnate sunt: Bechetul, Cetatea şi Fi- 
Uaşi. In ordinea eclesiastică j. D. face parte 
din eparchia Râmnicului şi Noul Severin cu 
residenţa în R -Vâlcea, cuprin(Jend 18 parochii 
urb. şi 136 rur., cu 309 biserici, deservite de 
306 preoţi. Mai este câte o biserică cat. şi pro
testantă, 1 templu israelit şi 2 sinagoge. In- 
stmcţiunea numeră în j. D.: 1 liceu, 1 şcoală 
militară, 1 gimnasiu real cu 4 clase, 1 şcoală 
comercială de grad. I şi II, 1 şcoală secundară 
de fete, 1 şcoală normală pedag. de înveţători 
şi alta de institutoare, 1 şcoală profes. de fete 
şi alta de meserii pentru băieţi, 1 institut pentru 
educaţiunea casnică a fetelor sermane, 33 şcoale 
prim. de băieţi, 37 de fete şi 139 mixte. In 
ordinea judiţiară j.-ul are o curte de apel, tri
bunal, mai multe judecătorii de ocol. In pri
vinţa politică j. D. dă 4 senatori şi 10 deputaţi. 
Pămentul j.-lui D. e foarte productiv, mai ales 
valea Jiului, care produce tot felul de cereale 
în abundanţă; bălţile j.-lui produc trestie şi pa
pură pentru facerea rogojinelor, iar cele de pe 
lângă Dunăre dau mari cantităţi de pesce. Pă
durile ocupă o mare parte a teritoriilui j.-lui, 
numai terasa danubiană e lipsită de păduri; vii 
sunt sădite pe o întindere de 18,298 ha. şi pro
duc vin alb şi negru. Ape minerale se găsesc 
la Breasta, lângă Craiova, în com. Dessa şi Gi- 
ghera. După agricultură, prăsirea vitelor con- 
stitue bogăţia cea mai mare a j.-lui. In privinţa 
industrială j. D. numeră 1 fabrică de tăbăcărie 
la Bucoveţ pentru trebuinţele armatei; alte 2 fa
brici de pielărie la Craiova, 1 fabrică de frânghii, 
mai multe fabrici de luminări şi de săpun, vel- 
niţe de fabricat rachiu, 70 mori cu aburi, etc. 
Comerciul j.-lui D. constă în exportul produc
telor sale şi în deosebi al cerealelor şi vinurilor 
sale, şi în importul obiectelor de provenienţă 
străină. Desfacerea productelor pentru străinătate 
se face în porturile Calafat şi Bechet; pentru
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comercial intern pj, pa piaţa este Craiova. Mai 
multe tîrguri şi i^ laroce anuale înlesnesc de 
asemenea desfacere., productelor. Căile de co
municaţie ale j.-lui, afară de calea fluvială a 
Dunărei, sunt: liniile ferate Bucuresci-Cra- 
iova-Verciorova, Craiova-Calafat şi Filiaşi-Tîrgu- 
•Tiului; şoselele naţ. Slatina-Craiova-Verciorova, 
Craiova-Caracal şi Craiova-Tumu-Severin; şo
seaua mixtă Filiaşi-T.-Jiului; Craiova e un centru 
însemnat de comunicaţie, de unde pleacă şosele 
judeţene în toate direcţiunile j.-lui. (Cf. Dicţ. 
geogr. al j.-lui D., Bucuresci, 1896.) [nt.]

Doljesoi, corn. rur. în Rom., j. Roman, si
tuată pe malul stâng al Şiretului; e formată 
din 5 căt. cu 2769 loc. (Dicţ. geogr. 1891), din 
cari mai mult de jumătate Maghiari; are 3 bi
serici (1 cat. şi 2 ort.) şi 1 şcoală. Biserica din 
căt. D. a fost mai înainte mănăstire.

Dollar, monetă de aur în Statele-Unite, â 10 
Dimes = 100 Cents = 4-330 coroane, D. de 
argint = 4-330 cor. D. comercial (Trade-D.) 
= 4-4089 maree germ.

Dollart, un sin al Mării de Nord între Fries- 
landa de est şi prov. oland. Groningen, format 
de rîul Ems şi de mare la 1277 şi 1287; 13 km. 
lung şi 6—12 km. lat.

Ddllinger, 1) B., Ignaţiu, anatom şi fisiolog, 
n. 1770 în Bamberg; 1793 prof. în oraşul seu 
natal, 1803 prof. de anatomie în "Wurzbuj-g, 
unde împreună cu Scbelling întemeia o nouă 
şcoală anatomică-fisiologică. -f 1841 în Miinchen. 
A scris: Grundriss der Naturiebre des mensch- 
lichen Organismus, 1805; Grundzvige der Pbysio- 
logie der Entwickelung des Zeii-, Knochen- und 
Blutsystems, 1842.

2) D., losif Ignaţiu, teolog german, n. 28 Febr. 
1799 în Bamberg. In 1822 fu numit capelan şi 
prof. liceal, iar 1826 prof. de dreptul şi istoria 
bis. la univ. din Miinchen. In 1847 membru al 
camerei şi al academiei de sciinţe; în 1848—49 
deputat în adunai-ea naţională din Frankfurt. 
A scris multe opere în contra protestantismului 
şi câteva scrieri istorico-apologetice de mare 
valoare. Pe timpul conciliului din Vatican (1870) 
s’a declarat în contra dogmei infaiibilitaţii, pe 
care a combătut-o cu mare înverşunare. D., 
dimpreună cu alţi disidenţi, a fost fundatorul 
şi corifeul aşa (jisului: ^catolicism vechiu*. Din 
causa aceasta a fost excomunicat, f 1892.

Dolma Bagce, un palat al Sultanului, spre nord- 
est de Constantinopole, lângă Bosfor.

Dolman, o îmbrăcăminte lungă turcească. Nu
mele D. se dă şi la o haină femeiască, de formă 
lungă; manta fără mâneci care se poartă preste 
toaletele de bal şi de teatru, apoi în armată, 
mai ales în cavalerie, la o manta scurtă.

Dolmen, (breton.) monumente (morminţi) din 
epoca mai nouă de piatră; se compun din 3—4 
pietroaie verticale, acoperite cu o placă lată de 
piatră; conţin schelete şi diferite obiecte. Se 
găsesc în Europa vest., Scandinavia, Germania 
nord., Crirnea, Tunis, Palestina, India.

Dolnia Tuzia, oraş în nord-estul Bosniei, lângă 
rîul Spreca, cu 12,(KK) loc. Şerbi şi Turci. D. e 
sediul unui episcop gr.-or., al prefectului cercual, 
al comandei brigadei de inf. nr. 39 şi al comande! 
de întregire a regim, bosn.-bei-ţegov. nr. 3. Mine 
de fier, cărbuni şi sare, comeiciu şi industrie, 
cale ferată şi şosele bune. In 9 şi 10 Aug 1878

divisiunea contelui Szapâry a avut aici lupte mai 
mari cu insurgenţii, în urma cărora Szapâry s’a 
retras până la Doboj; însă preste câteva luni D. 
a fost ocupat de corpul generalului Bienerth.

[Herbay.]
Dolomieu, Beodat GruySilvain Tancrede Gratet 

de, geolog, n. 1750, 1796 prof. în Paris, t 1801. 
Binemeritat pentru geologia Europei sudice; a 
deosebit, primul, Dolomita.

Dolomita, mineral, carbonat de calciu şi niag- 
nesiu; se presiută de obiceiu în roiţiboedri simpli 
incolori, transparenţi, albi sau puţin coloraţi. Se 
găsesce în dolomiţi, şisturi talcoase, etc.

Dolomiţi, o grupă în Aljni (v. ac.) estici, con
sistă în parte din Dolomită.

Dolonnor, oraş în Mongolia, 30,000 loc., mă
năstiri budbiste, comerciu viu.

Dolore, (ital.) durere. Con B., cu durere, sau 
doloroso, se întrebuinţează în musică ca termeni 
de expresiune.

Doiova, mare comună rurală în Banat, cott. 
Torontal, cu 6434 loc. Şerbi şi Români (1763). 
Românii gr.-or. au o nouă biserică monumentală.

Doius, (lat.) ori ce călcare de drept, con- 
scientă şi intenţionată, in oposiţie cu negbgenţa 
(v. ac.); în dreptul penal: infracţiune intenţio
nată în conscienţa ilegalităţii aceleia (delict dolos); 
în dreptul civil: act prejudiciabil intenţional.

Dom, în înţelesul german biserică principală 
episcopească sau archiepiscopească. In franţu- 
zesce s’a adoptat terminul penti-u cupolă, un 
semn caracteristic tuturor bisericelor mari. In 
acest sens îl avem şi noi.

Bom, în Francia vechiu titlu al regelui, mai 
târziu al monacbilor. In Portugalia titlu dat no- 
bilimei superioare, astăzi preste tot al claselor 
înalte. Forma feminină: Bona.

Doma, formă cristalină piramidală, ce se în- 
tâlnesce în sistemul rombic, monoclinic şi triclinic.

Do major, gamă şi tonalitate basată pe nota 
do ca tonică. E gama tip a modului major, precum 
la e tipul modului minor, ambele fiind luate 
din scara naturală şi neavend astfel nici o ar- 
matui-ă.

Doman, comună rurală în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 785 loc.. Români (565) şi Nemţi; cu 
mari mine de cărbuni, cari alimentează usinele din 
Reşiţa. Cărbunele din D. e curat, dar prea moale.

Domaşnia, comună rurală în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 2043 loc. Români. Comuna a apar
ţinut fostului confiniu militar.

Domatia, (neolat.) formaţiuni de plante, cari 
fără a fi în stare morbidă, adăpostesc ciuperci 
(Pbytodomatia) sau animale (Zoodomatia).

Dombasle, (pi on. Donbel), Gristofor losif Ale
xandru Mateiu, de, agronom frc., n. 1777 în 
Nancy, a întemeiat o fermă model în Povillc 
şi s’a distins pe terenul agrologiei şi al prăsirii 
oilor, -j- 1843.

Dombrowski, loanEnric, general polon, n. 175i), 
a participat la rescoala dela 1794, apoi a comandat 
legiunea polonă în servicii franceze, 1807—14 
general al ducatului Varşoviei, t 1818. A scris 
istoria legiune! pol. în Italia, 2 tom., 1829.

Domenichlno,(recteDo»iemco.Zawj3im)J,|)icţei
ital., n. 1581 înBologna, f 1641 în Neapol, distins 
eclectic.

Domeniile Coroanei Române. Constituţiunca 
română (jice că lista civilă nu se poate schinilja
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in decursul unei domnii. La 1866 se fixa lista 
civila la 100,000 galbeni, cât primiau înainte de 
1859 cei doi domni ai Valachiei şi Moldovei. La 
1881, când se proclama regalitatea, toţi simţiră 
că acel venit era cu desăvîrşire nesuficient pentru 
noua situaţiune a ţerii. La 1859, când budgetul 
se ridica numai la 30 mii., nici aceia tocmai 
siguri, 100,000 galbeni erau aproape o povară, 
pe când la 1881 nu mai represintau decât foarte 
puţin faţă de un budget de 130 mii. (acum a 
trecut de 200 mii.). De aceea pentru a nu pune 
chestiunea în desbaterile unei camere de revi- 
siune a Constituţiunii şi pe urmă a unei Con 
stituante, loan Brătianu se gândi să atribue Co
roanei administrarea şi usufructul mai multor 
moşii, şi la 9 Iunie 1884 se promulgă pe basa 
aceasta o lege, prin care se înfiinţa D. Coroanei. 
Moşiile din cari s’au alcătuit sunt:

6,192-f 175 ha. 
16,600+ 2,753 
6,450+ 5,350 
1,000+ 2,674 
1,219 + 12,005 
2,000+ 900

— 1,953
5,452+ 35
6,090 + 21,315 
6,583+11,288

503+ 3,452 
1,002+ 5.298

Ruseţu, j. Brăila 
Sadova, j. Dolj 
Segarcea, j. Dolj 
Cociocul, j. Ilfov 
Bicaz, j. Neamţu 
Gherghiţa, j. Prahova 
Olabucetul Taurului cu Ca-

raimanul, j. Prahova .
Domniţa, j. R.-Sărat . .
Mălini, j. Suceava . .
Borca, j. Suceava. . .
Sabasa şi Parcaşa, j. Suceava 
Dobroveţul, j. Vasluiu . .

53,091 67,l98hă:
Adecă în total o suprafaţă aproximativă de 

120,000 hectare. Arenda anuală a acelor moşii 
era la 1884 de 756,000 lei. Cum toate aren(}ile 
s’au îndoit de atunci, de sigur că şi venitul actual 
al D.-lor Coroanei e de 1.500,000 lei. T. Maiorescu 
susţinu proiectul de lege, care fu crâncen com
bătut de pai+dul conservator. Acesta îşi recu
noscu mai tâi'fjiu greşeala. Domeniile date Co
roanei remân proprietate publică a statului; ele 
nu pot deci fi vendute sau cedate decât prin 
lege. Ele n u plătesc dările cătră stat, plătesc 
insă cele judeţene şi comunale. Administratorul 
e numit de Coroană deadreptul, de aceea nu are 
caracterul unui funcţionar public (aii. 8). El 
iiumesce pe toţi agenţii, el intentează acţiuni 
judecătoresci, şi în contra lui se pornesc ac
ţiunile terţilor. Advocaţii Statului pledează pro
cesele D. Coroanei. Pădurile D. Coroanei sunt 
supuse regimului silvic (v. ac.). Gestiunea D. 
Coroanei nu e supusă controlului Curţii de comp- 
turi. Actele administraţiunii D. Coroanei sunt 
scutite de timbm. Pentru operele de folos ob
ştesc şi de caracter cultural al administraţiunii 
D. Coroanei a se vede cuventul Kalindeni loan, 
oare e neîntrerupt, dela înfiinţarea acelei insti- 
tuţiuni, în capul ei. [Biron.]

Bibliografie. 1) Dotaţiunea Coroanei, br. în 16 
de 80 pagine. Bucuresci, librăria Socec, 1884; 
-) piarele politice din Iunie şi Iulie 1884; 3) Dis
cursurile parlamentare ale lui T. Maiorescu, 
tom. HI.

Domesday Book, (engl., pron. Domsde Buk), 
marea carte fonciară (cadastru) a Engliterei, în
temeiată 1086, cuprinde consemnarea proprietăţii 
fonciare, a locuitorilor, venitelorşiimpositelor, etc.

Domesnăs, promontoriu în Curlanda, la sinul 
t^iga.

Domestic, (domesnic) cf3 W;vesce casa, ce tră- 
iesce în jurul casei. se numesc şi
servitorii unei case. Dor/^e .cu,^lune, îmblâncjirea 
animalelor.

Domestice, animale D.f se numesc animalele 
cultivate de om pentru foloasele ce aduc. Cele 
mai însemnate animale D. sunt: cânele, pisica, 
vaca, boul, bivolul, capra, calul, catârul, măgarul, 
găinile, raţele, gâsoele, etc. Cultura acestor ani
male e foarte veche, dar omului din timpul di- 
luvial i-a fost necunoscută. Cânele se pare a fi 
fost domesticit pretutindenea mai ântâiu. A(ji 
cultura animalelor D. se face după principii sciin- 
ţifice şi e un ram însemnat al agriculturei. (v. 
Zootechnia). Cf. Charles Darwin, The variation 
of animals and plants uuder domestication, 2 voi.

Domiciiiu, (după dreptul roman) locul unde 
petrece cineva cu intenţiune de a locui acolo 
în mod stabil. D. e voluntar şi necesar, după 
cum cineva de bună voie ori din necesitate ju
ridică petrece în cutare loc. La D. voluntar se 
recere: a) ca cineva să petreacă de fapt în un 
loc, şi b) să aibă intenţiunea de a-şi stabili acolo 
locuinţa, până nu l-ar îndupleca raţiuni mai 
grave să se mute airea. Intenţiunea de a-şi stabili 
locuinţa se poate cunoasce nu numai din decla- 
raţiunea expresă, ci şi din fapte ce admit o ase
menea conclusiune (şi-a cumpărat casă, moşie, 
a început o meserie, întreprindere, etc.). D. ne
cesar au: a) soldaţii în garnisoană; b) oficialii 
publici, acolo unde le este oficiul; c) muierile 
au D. bărbaţilor; d) pruncii au D. părinţilor.

Biserica a adoptat disposiţiile dreptului roman 
referitoare la D. In sens canonic D. este pa- 
rochia în care îşi are cineva locuinţa stabilă şi 
perpetuă, aşa ca să se (Jică peregrin (v. ac.), 
când nu petrece acolo. Spre a-şi câştiga cineva 
D. în un loc, trebue să-şi stabilească acolo lo
cuinţa şi să aibă intenţiunea de a remâne acolo 
în perpetuu. Intenţiunea aceasta uneori o ex
primă legea, când D. se 4ice necesar, cum e D. 
oficialilor, muierilor, pruncilor, militarilor. In- 
tenţiunea de a remâne în perpetuu în cutare 
loc se presupune, că are: cel ce petrece acolo 
de 10 ani, ori şi-a câştigat bunuri imobile mai 
considerabile, ori şi-a strămutat acolo partea cea 
mai mare a bunurilor sale, ori a declarat cu ju
rământ, că voiesce a remâne în perpetuu acolo, 
ori în fine a obţinut facultăţile ori drepturile 
împreunate cu domiciliarea. (Cf. Dr. I. Raţiu.)

In dreptul cambial se înţelege sub D. 
locul de plată, deosebit de locuinţa comună a 
trasului sau a emitentului. In caşul acesta se 
(jice că cambia e domiciliată.

Domide, Gerasim, preot român gr.-cat., n. 
18 Ian. 1856 in Rodna veche. Numit preot în 
parochia sa natală, a luat parte activă la toate 
mişcările naţionale mai noue, ales fiind în urmă 
membru în comitetul naţional. Tras în procesul 
Memorandului a fost condamnat la 21/* ani în
chisoare, din cari o mare parte a şi suferit.

Dominanta, nume dat în studiul musicei gra
dului celui mai important după tonică în tonali
tate. In tonalităţile vechi acest grad variază dela 
un ton la altul; în tonalităţile moderne numele 
de D. e dat gradului al cincilea. Acest nume 
apare la sfîrşitul seci. XYII în Francia.

Dominaţiune, stăpânire.
Domingo, Santo, v. Haiti.
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Dominguez, Lopez^ r, general spaniol, 1868 a 
conlucrat la detrona reginei Isabella, 1874 a 
luat Cartageua delâ ^vw^irgenţi, apoi a luptat 
contra Carliştilor; 1883—84 şi 1893—95 ministru 
de resboiu, şeful liberalilor în Cortes.

Dominic, (^Domingo), sfanţ, întemeietorul or- 
dului Dominicanilor (v. ac.), n. 1170 în Calar- 
nega, dela 1199 canonic în Osma, trece 1204 
cu episcopul seu în Francia pentni a converti 
pe Albigensi. f 6 Aug. 1221 în Bologna. Ca- 
nonisat 1234, (Jiua comem. 4 Aug.

Dominioa, insulă în Antilele niîci, 754 kms. şi 
28,840 loc. (1884); în interior e muntoasă avend 
mult lemn preţios (lemn de rose); solul e foarte 
productiv, clima însă e nesănătoasă; dela 1759 
a Englezilor.
. Dominicale, pânzătură de in, pe care primiau 
în Occident muierile piin seci. VI cuminecă
tura, căci în secolii primi era datina de a da 
credincioşilor cuminecătura în mână şi apoi înşişi 
se cuminecau, cum iau în filele noastre anaforă. 
Ducange înţelege sub D. un vel, care şi-l puneau 
pe cap muierile, când mergeau să se cuminece.

[Dr. Is. Marcu.]
Dominicani, ord călugăresc (ordo frati-um prae- 

dicatorum), fundat de spaniolul S. Dominic (n. 
1170, t 1221) la 1216, spre a predica întărind 
pe credincioşi şi readucend la credinţă pe cei 
rătăciţi. D. s’au di.stins ca teologi erudiţi şi ca 
atari au primit importanta misiune de a conduce 
inquisiţiunea bisericească, ce consta în censu- 
rarea cărţilor suspecte de eresie. Şi în fruntea 
inquisiţiunii spaniole, care era o instituţiune de 
stat, de comun sta câte un D. D. sunt clerici şi 
fraţi laici; se ocupă cu predicarea şi cu instruc
ţiunea tinerimii. Dela întemeierea sa ordul D. tot- 
deuna a avut membri distinşi prin erudiţiune şi 
pietate. Aşa au fost D. Albert Magnul, S. Toma de 
Aquino, Raymund de Pennaforte, Durandus, cârd. 
Cajetan, Melch. Canus, Ludovic de Granada, Abr. 
Brovius, Goai’ (mare cunoscător al ritului bisericii 
orientale), ş. a. — Tot S. Dominic se numesce şi o 
mănăstire de femei, din care s’a desvoltat ordul 
de călugăriţe al Dominicanelor. [Dr. I. M.]

Republica Dominicană, v. Haiti.
Dominium, (lat.) proprietate, domeniu.
Domino, joc de distracţie compus din 28 bucăţi 

de pietri, însemnate la ambele capete cu deo
sebite numere de puncte, prin a căror combi- 
naţiune se compune jocul. D. se numesce şi 
costumul obicinuit la baluri mascate, compus 
dintr’o haină lungă cu mâneci largi şi cu glugă. 
Domnii şi damele costumaţi astfel se numesc D. 
Originea acestei numiri derivă dela un fel de 
port preoţesc din vechime; o anumită haină de 
iarnă, care în formă de glugă apără corpul de frig.

Dominus, (lat.) domn, stăpân. *Dominus ac 
Redemptor noster* breva papală din 21 Iulie 
1773, prin care papa Clemente XIV a desfiinţat 
Societatea lesuiţilor (v. ac.). Dominus vobiscum, 
(Dumnezeu cu voi), salutare liturgică, care vine 
des în serviţiul divin public din biserica lat., 
ca şi salutarea »Pace tuturor» (v. ac.) din bis. 
gr. ce o 4ice preotul. Salutarea D. v. e îm
prumutată din sf. Scriptură (Ruth. 2, 4; 2 Por. 
15, 2), poporul respunde: »Et cum spiritu tuo» 
(şi cu duchul tău). Preotul doresce, ca darul 
dumne4eesc să se reverse asupra poporului.

[Dr. Is. M.]

Domita, rocă, varietate de trachit, bogata în 
oligoclas.

Domitianus, Ţitus Flavius, împărat roman, 
n. la Roma, 51 d. Chr. El veni la tron după 
moartea fratelui seu Titus, la 81. El avii .sa 
apere imperiul contra Caţilor, popor de viţă ger
mană. Puse să facă forticaţiuni în câmpiile De- 
cumate. In Dacia avu să lupte contra lui Decebal 
(88—89), cu care ă încheiat un tractat ruşinos 
pentru Romani. El trimise în Anglia pe Agri
cola, care cuceri o mare parte din apeasta ţeară. 
Domnia lui a fost la început binefăcătoare. El 
proteja pe scriitori de samă ca Statiu, Marţial, 
Silius, Italicus, Quintilian, şi înfiinţa concursuri 
pentru poeţi la fiecare cinci ani. îngriji de res
taurarea bibliotecilor. De altă parte încuraja pe 
jurisconsulţi, în particular pe Pegasus. Imperiul 
fu bine administrat. Spori numărul soldaţilor. 
La 93 însă, descoperind un complot în potriva 
lui, puse să ucidă pe cea mai mare parte din 
nobili şi din persoanele cari îl încungiurau. 
(Xiprins de o frică turbată, proscrise pe Epictot 
şi Dione Chrisostomul. El a fost omorît de un 
libert. Ştefan, la 96.

Domitius, numele unui neam de Plebei romani, 
din cari îşi trag originea familiile Calvini şi Ahe- 
nobarbi. 1) Gnaeus D. Galvinus, la 59 a. Chi'. 
tribun în oposiţie contra lui Iul. Cesar, 56 pretor, 
53 consul, când se ataşă lui Cesar şi luă parte 
de frunte în resboaiele acestuia contra lui Pom- 
pejus în Thessalia (48) şi în Africa (46). După 
moartea lui Cesar 40 a doua oară consul, 39 
guvernatorul Spaniei. 2) Lucius D. Ahenobarbus, 
amicul lui Cicero şi soţul Porciei, 58 a. Chr. 
pretor, 54 consul; aderent al lui Pompejus, a 
luptat contra lui Cesar. f în lupta dela Pharsalus 
(48). 3) Gnaeus D. Ahenobarbus, fiul lui Luciu.s, 
32 a, Chr. consul. 4) Luciul D. Ahenobarbus, 
fiul lui Gnaeus, ginerele triumvirului Auto- 
nius, 16 a. Chr. consul, a luptat ca general contra 
Germanilor, înaintând preste Elba. 5) Gnaeus D. 
Ahenobarbus, fiul lui Lucius, soţul Agrippinei 
(fica lui Germanicus) şi tatăl lui Nero. 32 d. Chr. 
consul, apoi proconsul în Spania.

Domn, stăpân, din lat. Dominus, la înceinit 
titlu de onoare dat (Jeităţilor păgâne, în oia 
creştină Dumnetjeului şi lui Isus Christos, iai' 
la Romani stăpânului casei (D. major) şi fiului 
său celui mai bătrân (D. minorj. In evul mediu 
D. însemna pe superiorul faţă cu supuşii săi, 
pe stăpânul faţă cu servitorii săi, apoi po nobili, 
iar în oraşe pe funcţionarii publici. Din seci. XVII 
D. e un simplu titlu de politeţă (v. şi art. Doamnă.)

D., în principatele române: Voievod (v. ac.).
Domnia, demnitatea sau puterea de Domn; 

stăpânire.
Domnişor (Domnişoară), june (fată) nobil, 

astăcji în general Domn mai tinăr.
Domnesci, 1) D., corn. rur. în Rom., j. M n s c e 1, 

situată pe rîul Doamna şi locuită de 350—400 
familii (Dicţ. geogr. 1893); corn. are 2 biserici 
deservite de 4 preoţi şi o şcoală frumoa.să cu 2 
învăţători; loc. se ocupă cu agricultura, fabri
carea ţuicei, cu facerea de scânduri, doage, etc.; 
industria de casă e bine desvoltată. In munţii 
corn. D. se fabrică caşcavalul, pus în comerciu 
sub numirea Crema Negulici, care se e.vpor- 
tează foarte mult. Prin mijlocul eoni. se încru
cişează drumurile ce duc dela Pitesci în (.'arpaţi
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şi dela Câmpulung la Curtea de Argeş. Aici sta
ţionează o companie din regimentul al 30 de 
I3orobanţi. In partea de est a corn., pe o colină, 
se ved urme de zidiri vechi.

2) B., corn. rur. în Rom., j. Put na, situată 
pe makil Şiretului; se compune din satul D. cu 
f)23 loc. şi tîrgul D. cu 998 loc. (Dicţ. geogr. 
1897); pe aici trece şoseaua naţională Bucuresci- 
laşi; in sat. D. este o biserică veche clădită de 
Dabija-Vodă, care a avut aici palaturi domnesci; 
la 1683 fu prins aici Duca-Vodă de cătră Petri- 
ceicu-Vodă, care cu ajutorul Polonilor se făcuse 
stăpân pe tronul Moldovei; o altă biserică şi 
şcoală se află în tîrgul D. Loc. se ocupă cu 
agj'icultura şi o parte mai mică cu meseriile şi 
coiuerciul.

Domnesci, fort, din incingătoarea cetăţii Bu- 
curesci (v. ac.), situat spre vestul capitalei, între 
forturile Chiajna şi Bragadir, la 7 km. de mar
ginea oraşului.

Domnişor, (Stigleţ, Logocel, Fringilla car- 
duelis), pasere căutătoare din fam. Fringillidelor, 
oacheşă pe spate şi alburie pe foaie; la crescet 
şi ceafă brunetă, jurul ciocului carmin-roşu; 
faţa albă ; preste plutitoarele negi'e din aripi cu 
făşii aurii; cârmacele negre din coadă sunt albe 
la vrii; ciocul alb roşetic e negru la vîrf; pi
cioarele carneol-roşii cu nuanţă albăstrie. Lun
gimea totală 13 cm., lung. aripilor 7 cm., lung. 
cocjii 5 cm. Preste tot anul comună, se nutresce 
cu tot felul de seminţe, (v, şi art. Domn.)

[V. B.]
Domniţa, corn. rur. in Rom., j. R.-Sărat, si

tuată pe malul stâng al Buzeului; se compune 
din 4 căt. cu 1615 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 
3 biserici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu agri
cultura şi prăsirea vitelor.

Domnitor, principe (v. ac.).
Domogied, munte (1106 m. înalt) în Banat, 

cott. Caraş-Sevei'in, imediat deasupra Băilor Her- 
culane; oaspeţii dela băi obicinuesc a face excur- 
siuni pe D. După D. se numesce .şirul de munţi, 
CC se întind dela Orşova până la isvorul Cernei.

Domogoi, principe croat, care a domnit 864 
până 876 în Dalmaţia de a(ji; a fost foarte res- 
boinic. Uraiaş al seu ajunse banul Sedeslav.

Domostroi, o carte rusească apărutăîn seci. XVI, 
de mare valoare culturală-istoiică, conţinând 
multe date despre moral%,cetăţeneascâ de pe acel 
timp. Ea afost respândită foarte mult în acel timp.

Dombs, comună rurală în Ung., cott. Stri- 
goîiiu (Esztergom), cu 1260 loc. Maghiari. D. 
o situat pe malul drept al Dunării, îu o regiune 
foarte frumoasă; în apropiere se află munţii 
Dobogoko (700 m.) şi Keseriishegy (641 m.), cari 
ofer o minunată privelisce. Primii regi ai Un
gariei petreceau bucuros în D.; publicul Buda
pestei âucă face excursiimi aici.

Domremy la Pucelle, sat în depart. franc. Vo- 
gesii, lângă Maas, cu 292 loc.; aci se află casa 
(acum şcoală de fete), în care s’a născut Fecioara 
dela Orleaus, precum şi o statuă a acesteia.

Don, în vechime Tanais, cel mai mare rîu 
din Rusia euiopeană după Volga şi Nipru, isvo- 
i’esce din guvernamentul Tuia, străbate mai multe 
guvernamente, la Rostow se desface în 4 braţe, 
dintre cari numai 3 siint navigabile, şi se varsă 
in Marea Azovică. D. primesce 37 rîuri laterale 
şi e navigabil ])e o întindere de 1285 km.

Stepa Donului, câmpie în Rusia sudică, tra
versată de rîul Don, cu puţine locuri roditoare, 
în mare parte ocupată de lacuri sărate; locuită 
de Cazaci, Calmuci şi Cernomoi’ţi nomaiji; 
164,607 km2., 2.575,818 loc. Capitala, Novo- 
Cercasc.

Don se numesce şi un riu în cott. scoţ. Aber- 
deen; 120 km., se revarsă în Marea Nordică.

Don, (dela lat. Dominus), domn; în Spania mai 
demult titlul regilor, piincipilor şi al nobilimii 
superioare, astăzi preste tot al claselor culte, 
(feminin Dona). In Italia D. mai demult era 
titlul Papei, astăcji al preoţilor, (feminin Donna).

Dona Francisca, colonie germ. în statul bra- 
silian Sta Oatharina, cu orăşelele Joinville şi 
Annaburg, fundat 1851 prin reuniunea de co- 
lonisare din Hamburg, 20.000 loc.

Donald, numele mai multor regi scoţieni; cei 
dintâiu patru sunt mitici. D. V Macalpin a 
domnit până la 864. Sub D. F7 a suferit Scoţia 
mai multe invasiuni daneze; f 900. D. Bane 
(cel Alb), fratele regelui Malcolm 111, a luptat 
contra lui Duncan II, protegiatul Angliei; de
tronat 1097 de cătră Edgar III; f 1098 în cap
tivitate.

Donar, în mitol. nord-germană un (Jeu, identic 
cu lupiter Tonans la Romani, peul Wuotan a 
îmbrăţişat pământul (la Germani Erde, de gen. 
feminin) şi aceasta a născut pe cel mai strălucit 
fiu al seu, pe D., care domnesce preste nori şi 
ploaie şi arată puterea sa prin fulger şi tunet. 
Donner la Germani înseamnă tunet şi Donnerstag, 
4iua Joi, care i-a fost consacrată, (v. Thorr.)

[Atm.]
Donatar, cel ce primesce o donaţiune.
Donatello, (mai corect Donato di Niccold di 

Betto BardiJ, sculptor ital., n. 1386 în Florenţa, 
•j* 1466. Deşi influenţat de arta antică, se poate 
numera între întemeietorii renascerii în Italia. 
Numeroasele sale opere se disting prin natura- 
leţă şi prin caracteristică marcantă. (Statua Sf. 
George, statua ecuestră a lui Gaftamelata.)

Donaţi, 1) D., Cesare, novelist ital., n. 1826 
în Lugo; a fost şi jurnalist. A scris mai multe 
novele foarte cetite: Per un gomitolo; Povera 
vita; Foglie secche; Rivoluzione în miniatura, 
1847—49. 2) D., Giambattista, astronom ital., 
n. 1826 in Pisa; şi-a început cariera 1852 în 
Florenţa sub conducerea lui Amici, al cărui urmaş 
ajunse. Cunoscut prin descoperirea unui mare 
cornet, numit cornetul lui D., şi prin lucrările 
sale asupra spectnrlui stelelor.

Donatio Constantini magni, un act contestat, 
prin care Imper. Constantin cel Mare ar fi dat 
îu stăpinirea Papei tot apusid şi Roma. Ace.st 
act a fost invocat pentru prima oară la 774 de 
cătră sf. Scaun, faţă de Carol cel Mare. Acesta 
însă, fără să pună la îndoială valoarea actului 
amintit, n’a cedat Papei.

Donatişti, secta schismatică, ivită în seci. IV 
în biserica din Cariagena în Africa. D. afectau 
un rigorism exagerat în viaţa mor-ală şi cercau 
cu ori ce preţ martiriul, iar pe creştinii moderaţi 
îi cuahficau de trădători. Intre aceşti fanatici 
se distingea Donatus din Casae nigrae, dela care 
îşi are secta numele. Schisma s’a ivit Ia 311; 
după moartea episcopului Mensuriu s’a ales epp. 
Cecilian, sectarii au ales contra-episcop pe Ma- 
jorin. Pentru compunei'ea certelor1 s’au ţinut si-
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noade în Roma, Cartagena, Arles şi Milan, dar 
fără resultat, abia Sf. Augustin i-a succes a re
aduce o parte din D. în sinul bisericei (411), iar 
restul s’a stins pe încetul. [Dr. Ts. Marcu.]

Donaţiune, un act de liberalitate, prin care 
donatorele dă ii^evocabil un lucru donatarului, 
care îl primosce. In general D. trebue să cu
prindă în sine din partea donatorului dispunere 
in mod gratuit de avutul seu propriu, şi nu s. e. 
întrelăsarea unui câştig în favorul donatorului; 
iar din partea donatarului înavuţire efectivă 
şi nu s. e. liberarea de sub vr’un obligament. 
Obiectul D. poate fi ori ce lucru de valoare. D. e 
perfectă când donatarul acceptează lucrai donat. 
Pentru ca D. să fie validă, trebue făcută în forma 
prescrisă de lege. Se distinge D. între vii şi D. 
cu pricină de moarte (morţiş causa), când dona
torul dispune în mod gratuit de un lucru sub 
condiţiunea morţii sale, în favorul donatarului 
care acceptă. Prin acceptarea donatarului se 
deosebesce D. morţiş causa mai cu samă de tes
tament (v. ac.).

Donator, cel ce face donaţiune.
Donatus, Aelius, gramatic latin din seci. IV. 

El a compus o gramatică (Ars graminatica) şi a 
comentat pe Terenţiu şi Virgil. D. a fost pre- 
ceptoral Sf. Gerom (340—420), oare a tradus 
biblia din grecesce în latinesce.

Donaustauf, localitate în Pfalzul super, bavarez, 
lângă Dunăre, cu 1015 loc. (1895); castelul prin
cipilor Thurn şi Taxis; în apropiere ruinele for- 
tăreţelor de odinioară Stauf şi Walhalla.

Donauworth, oraş în cercul guvernial bavarez 
Şvabia, cu 4083 loc. (1895); castelul principelui 
de "Wallerstein. Odinioară oraş liber imperial, 
1607 fu cucerit de cătră Maximilian de Bavaria 
şi catolisat. 2 Iulie 1704 aci au învins imperialii 
pe Francezi şi Bavarezi.

Donawitz, comună rurală în districtul Leoben, 
Stiria, cu 3437 loc. (1890) şi grandioase uzine 
de fier.

Don Benito, oraş în prov. spân. Badajoz, lângă 
Guadiana; 16,287 loc. (1887).

Don Carlos, v. Carlos.
Doncaster, (pron. donchester), oraş în Yorkshire 

(Anglia), lângă Don, 2.o,933 loc., tîrguri de ce
reale, bumbac şi cai, alergări.

Donchery, (pron. donşeri), oraş în Francia, 
arond. Sedan, 2000 loc.; 2 Sept. 1870 întâlnirea 
lui Napoleou III cu Bismarck şi în castelul 
Bellevue cu "Wilhelm I.

Donders, Francisc Corneliu, fisiolog şi oculist, 
u. 1818 în Tilburg (Olanda); 1847 prof. de ana
tomie şi fisiologie la şcoala militară din Utrecht; 
t 1889. S’a distins prin lucrările sale din do
meniul opticei fisiologice (anomaliile acomoda- 
ţiunii şi refracţiunii) şi prin introducerea oche
larilor prismatici şi cilindrici. Opere: Fisiologia 
omului; Anomalii în acomodaţiunea şi refrac- 
ţiunea ochiului; Despre natura vocalelor; Despre 
mişcările ochilor.

Dondukov-Korzakov, Alexandru Michailovid, 
Ijrincipe şi om de stat rus., n. 1822, întră ca 
oficier în un regiment de dragoni, se distinse 
în resboiul din Caucasia şi în resboiul oriental 
din 1854/55, ajunse în curând general şi apoi 
guvernor al Kievului. In 1878 a fost însărcinat 
ca guyernator general cu organisarea principa
tului bulgar. După ce în 1879 însuşi conduse

prima adunare naţională a Bulgariei, nevoind a 
primi propunerea împeratului de a fi ales el 
principe bulgar, din consideraţiuni cătră celelalte 
puteri, propuse pe Alexandru de Battenberg ca 
principe, care şi fu instalat, iar el se întoarse în 
Rusia, unde a fost apoi numit general de ca
valerie, şef al administraţiei civile şi coman
dant suprem al armatei din Caucas. -j* 1893 în 
Petersburg.

Donegal, comitat irlandez, prov. Ulster, lângă 
Oceanul Atlantic (Baia de D.), 4844 kma. cu 
185,211 loc. (1891). Loc principal ÎÂfford.

Doneţ, rîu lateral al Donului din partea dreaptă 
a lui, isvoresce din guvern. Kursk şi se varsă 
la Staniţa în Don, după ce a percurs 1083 km.

Dong, monetă de zinc în Annam şi Cambodşa 
= '/rfioici germ. D.raesură de greutate, = 3,905 gr.

Dongola, ţinut în Nubia, (18 —20° lat. nord. 
19—31 long. est.), dealungiil rîului Nil, la locul 
unde acesta face o întorsătura spre sud-vest. 
Locuitorii se ocupă cu economia de vite şi cu 
lucrarea pământului. In resboiul din 1883 şi 1898 
a jucat rol important. Poporul e cunoscut sub 
numele Dongolani şi din sinul lui a ieşit cu
ceritorul Sudanului din mânile Egiptenilor, nu
mit Mahdi (Mohamed Achmed). D. astăiţi se află 
în posesiuneaMahdiştilor. Capitala: T>. el Urdu, 
cu 10,000 loc., situată deasupra ruinelor capi
talei vechi D. el Adjuzeh, derâmată 1820.

Donici, fam. boierească din Moldova. Membri 
din această familie găsim de pe la începutul 
seci. XVII, s. e. Nicolae D., vel vornic, apoi mare 
logofet (letopiseţ III); Miron D., pârcălabul de 
Soroca (id III, 163); iar în seci. XVIII Const. 
D., spătar (1730) şi Darie D., marele vornic 
1728, la 1736 vel logofet; la 1725 vel serdar 
(letop. II, 285; III. 49, 66), al cărui testament 
datează din 20 Oct. 1750. Andronaki D., mare 
logofet şi vornic 1817; iar într’o suplică a boie
rilor Moldovei cătră Poartă găsim iscăl. pe George 
Aga D. (1824), etc.; Emanuel D , f 16 Sept. 
1894, lasă averea sa destul de însemnată Aca
demiei Române. [O. L.]

Donici Alexandru, fabulist rom., n. 1812 în 
Basarabia, părinţii sei, voind a face din el un 
bun patriot ras, îl trimiseră dela etatea de 12 ani 
la Petersburg. El părăsi plângând locurile iubito 
ale copilăriei sale, înveţâ studiile secundare în- 
tr’un institut particular în capitala Rusiei, apoi, 
prin o concesiune făcută nobilimei basarabene, 
fu primit în şcoala de cădeţi. Insă cariera mi
litară neconvenind caracterului seu, îndată ce 
ajunse oficier, cera congediu şi se întoaise în 
Basarabia. Aci învăţă din nou limba rom., ce 
o uitase, şi dorind a trăi între Români, demi
siona din armata rusească. Mai remânând câtva 
timp în Basarabia ca, după moartea părintelui 
seu, să-şi reguleze afacerile familiei, făcu cu- 
noscinţă cu poetul rus Puşkin, ale cărui poesii 
învăţase a le cunoasce âncă de student împreună 
cu fabulele lui Crilow. Traduse «Căruţa post('i«, 
cântec prin care Puşkin ilustrează unul din obi
ceiurile române, şi cu acesta debutând in ca
riera literai'ă se făcii deodată cunoscut Româ
nilor. La 1834 se căsători, trecu în Moldova şi 
întră în magistratură, ocupându-se în oarele 
libere cu literatura până la sfîr.şitul vieţii sale, 
în 1866, şi în special cu fabula. Mai toate fa
bulele din colecţiunea remasă de el sunt pre-
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lucrate sau traduse după Grilow, unele după 
Lafontaine, însă foarte bine adaptate moravurilor 
lomânesci, la a căror îndreptare nu puţin a 
contribuit. Mai puţin original decât Gr. Alexan- 
drescu, D. are şi limba şi versificaţiunea mai 
greoaie. Dela el ne-a remas şi o traducere din 
rusesce a satirelor lui A. Cantemir, făcută îm
preună cu C. Negruzzi.

Doniţa, găleată, vas în care se mulg oile.
Donizetti, Gaetano, compositor ital., n. 27 Nov. 

1797 la Bergam. Făcu studii musicale cu Simon 
Mayr în Bergam, apoi cu Pilotti şi Mattei în 
Bologna, şi debuta la Veneţia în 1818 cu opera 
»Enrico conte di Borgogna*. D. e unul din cei 
mai iluştri măiestri ai şcoalei ital. din prima 
jumetate a seci. XIX. A scris un mare numer 
de opere şi opere comice, dintre cari unele se 
menţin ancă in repertoml teatrelor europene 
prin bogăţia şi farmecul neîntrecut al melodiilor 
lor. Principalele lui opere sunt: Lucia di La- 
mermoor (Milan, 1835); la Favorite (Paris, 1840); 
Lucrezia Borgia (Milan, 1833); Linda di Cha- 
mounix (Viena, 1842); la Fille du Regiment 
(Paris, 1840); Don Pasquale (Paris, 1843); l’Elisire 
d’Amore (Milan, 1832), ş. a. D. muri, în urma 
unei paralisii generale, la 8 Apr. 1848 în oraşul 
seu natal. [T. C.]

Donjon, mai de mult turn de fortificaţie; partea 
cea mai interioară a unui uvragiu. Astă(Ji se dă 
acest nume unui turnuleţ sau pavilon pe case 
de locuit.

Don Juan, erou al legendelor spaniole şi su
biectul mai multor opere poetice: drame, poeme 
epice, romane, opere, în diverse literaturi.. Per
sonificarea corupţiunii morale, mai ales a des- 
frâului sexual şi a impietăţii religioase. Originea 
lui sunt doue legende spaniole. După una D. J. din 
ilustra familie Tenorio, a răpit pe fica coman- 
domlui din Sevilla, a ucis în duel pe tatăl ei şi 
i-a profanat mormentul. După alta, un D. J. de 
Marana, din o veche familie cavalerească din 
Castilia, renumită prin nobleţă şi religiositatea 
ei, s’a dat diavolului pe care îl învinsese capul 
familiei sale cu 3 veacuri înainte. Tirso de Mo- 
lina pare a fi pus cel dintâiu aceste doue tipuri 
legendare în drama sa »Seducetorul din Sevilla«. 
Dela Spanioli, începând din seci. XVII, D. J. 
a trecut pe rând în toate literaturile europene 
sub deosebite forme. Giea mai însemnată din 
toate operele cu acest subiect e celebra epopee 
a lui Byron. D. J. e tipul omului imoral, ire- 
ligios şi fără principii, pe care Byion îl pune 
în relaţiuni cu societatea timpului seu, tot aşa 
de coruptă, ca prin această piatră de probă să-i 
smulgă velul şi exteriorul strălucit, sub care îşi 
ascunde viţiile sale, şi s’o arete aşa cum este. 
Epopee satirică, plină de umor, de meditaţiuni 
filosofice şi de poesie fermecătoare, de burlesc 
şi de sublim. D. J., arma de luptă a lui Byron 
în contra societăţii, mai ales în contra forma
lităţilor şi ipocrisiei engleze, e considerat ca 
prin)ul seu cap de operă. E tradus românesce 
îu prosă de Eliade.

Donna, (Hal.) doamnă, v. Don.
Donner, G!eor^ei?a/’aei,sculptor, n. 1692, •}* 1741 

în Viena. Opere princ: Fântâna de pe Neumarkt 
şi statua lui Carol VI în galeria imp. din Viena.

Donniges, Wilhelm, cavaler, diplomat bavarez, 
n. 1814 la Oolbatz 1. Stettin, 1841 prof. la Berlin,

1842—45 instnictoral prinţului Max (rege al Ba- 
variei), dela 1851 încoace delegat la »Bundestag«, 
în Italia şi Elveţia. A descoperit la Torino co
dicele împăratului Heinrich VII »Acta HenricL 
2 voi, 1839, folosindu-lo pentru «Geschichle des 
deutschen Kaisertums im 14 Jahrh.«, 2 voi., 
1841—42 (necomplet), f 1872. Fică-sa Helene a 
causat moartea lui Lassalle (v. ac.). [W. RJ

Donoso Cortes, Juan Francisco Maria, Mar- 
quesde Valdegamas, publicist şi diplomat spaniol, 
n. 1809 în El-Valle; 1829 prof. de sciinţele 
umane în Caceres. Prin un memorand a cercat 
să dovedească dreptul de succesiune al Isa- 
bellei II. 1840—43 emigrant; 1849 amba.sador 
în Berlin, apoi în Paris, f 1853. Opere: Con- 
sideraciones sobre la diplomacia, 1834; Lec- 
ciones de derecho politico, 1837.

Don Quixote, fQuijote, pron. Chihote, forma 
franc. Quichotte, pron. chişot), celebrul roman 
satiric al lui Cervantes (v. ac.), al cărui erou e 
un amestec de sublim şi ridicol până la nebunie. 
Prin el autorul dete lovitura de graţie cavale
rismului decăzut. D. Q. e şi titlul mai multor 
opere comice.

Dont, afacere de D., afacere de premii (v. ac.), 
la care cumpărătorul îşi reservă dreptul, ca la 
terminul de finalisare să poată desfiinţa con
tractul, având a plăti eventual un vadiu (premiu 
de D.J.

Doppia, monetă veche de aur în mai multe state 
italiene. 1 D. din Sardinia = 20 fr. aur = 8 fi. aur.

Doppier, Christian, matematic şi fisician ger
man, n. 30 Nov. 1803 în Salzburg, f 1853 în 
Veneţia. A fost prof. de geometrie în Praga, 
apoi de fisică la academia dm Scbemnitz, pe urmă 
de geometrie şi apoi de fisică la politecbnicul din 
Viena. In acustică şi-a etemisat numele prin aşa 
numitul ^principiu al lui D.*, prin care se ex
plică pentru ce cresce înălţimea sunetului, dacă 
ne apropiem de centrul sonor, şi scade dacă ne 
depărtăm de el, anume fiind-că apropiindu-ne de 
centrul sonor, în acelaşi timp ajung mai multe un- 
dulaţiuni la urechia noa.strâ, ca dacă stăm în loc, 
iar când ne depărtăm mai puţine. A scris: »Drei 
Abhandlungen aus dem Gebiete der Wellenlehre®, 
1846, «Beitrăge zur Fixsternkunde®, 1846, ş. c. 1,

Dor, dorinţă amestecată cu durere (v. ac.).
Dor, (BongoJ, poporde Negri în centrul Africei, 

între 6 şi 8" lat. nord., ca. 100,000 capete.
Dora Baltea, alluent (din stâuga) al Padului 

în Piemont, isvoresce pe Montblanc, se revarsă 
lângă Crescentino, 148 km.

Dorada, (Orysophris aurataj, un pesce din 
ordinul Acantbopterilor, fam. Sparidelor, este ar- 
ginţiu, cu dungi aurii. Trăiesce în Marea Me- 
diteraiiă. Carnea e gustoasă.

Dora d’lstria, pseudonimul literar al Elenei 
Ghica, fica banului Mihalacbe Ghica, n. 3 Febr. 
1828 în Bucuresci, căsătorită 1849 cu principele 
rus Kolzoff-Massalsky, cu care trăiesce în Rusia 
cinci sau şese ani, se desparte apoi de el, între
prinde lungi călătorii, se opresce pentru câtva 
timp în Elveţia şi definitiv îu Florenţa, unde 
f 17 Nov. 1888, lăsând mare parte din avere 
primăriei Bucuresci. D. a scris foarte mult, dar 
mai nici odată în limba română, ci franţuzesce 
sau grecesce; a colaborat la numeroase reviste 
şi despre fel de fel de subiecte. In volumul seu: 
Gli Albanesi in Rumeuia-Storiades principi Ghika,
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Firenze, 1873, trad. din franc, de câtră Bart. 
Cecchetti, trădu cetorul a făcut o clasificare a ope
relor scriitoarei; aceste opere s’ar împărţi astfel: 
Poesia populară a peninsulei orientale, Poesia po
pulară a Finno-Mongolilor, Studii asupra epo
peilor, Portrete literare, Chestiuni religioase. Che
stiuni sociale, s. e. Des femmes par iine femme; 
studii de economie politică şi agricultură, arti
cole de politică şi istorie. Să cităm câteva titluri: 
Vasililria, scene din haremul albanez; La vie mo- 
nastique dans Teglise orientale, 1855; La Suisse 
allemande et l’ascension du Monch, 1856; La 
nationalite roumaine d’apres Ies chants popu- 
laires; La nationalite serbe d’apres Ies chants po- 
pulaires, etc. Se înţelege că scriind despre aşa 
de multe şi aşa de variate lucruri, D. n’a putut 
să creeze ceva original şi durabil, ci mai mult 
a contribuit să ne facă cunoscuţi Apusului pe 
noi Românii şi pe celelalte popoare mai mici din 
Orient. Afai'ă de această activitate literară D. 
scia să picteze, să cânte şi să compună. Cf. lon- 
nescu Gion, Portrete istorice; biografia şi lista 
tuturor celor ce au scris despre D., cum şi su
mara apreciare a activităţii sale.

Dora Riparia, afluent (din stânga) al Padului 
în Piemont, isvoresce în Alpii cottici, se re
varsă lângă Turin, 110 km.

Dorat, Claude Joseph, literat francez, n. 1734 
la Paris, t 1780. A scris epistole, idile şi un 
roman: »Les sacrifices de l’Amour«.

Dorchester, capitala comitatului engl. Dorset, 
lângă Frome, cu 7946 loc. (1891); renumite fa
brici de bere (»Ale«). In apropiere resturile unui 
mare amfiteatru roman.

Dordogne, (pron. dordonî), rîu în Francia 
centrală, isvoresce în dep. Puy de Dome, din 
jos de Bourg se unesce cu Garonne, care de 
aici încolo ia numele de Gironde; 490 km. lung. 
Dela el îşi trage numele depart. D., 9223 km1*, 
şi 478,471 loc. (1891). Constă din 5 arondismente. 
Capitala Perigueux.

Dordrecht, (sau DortrechtJ, oraş în prov. olan
deză Olanda de sud, lângă Merwede, cu 32,934 loc. 
(1891); catedrală gotică, port, şantier, comerciu 
însemnat. In sinodul dela D. (13 Nov. 1618 până 
19 Maiu 1619) s’a primit dogma despre predesti- 
naţiuuea absolută.

Dore, Gustave, desemnator şi pictor franc., 
11. 1833 în Strassburg, f 1883; dela 1847 a trăit 
în Paris, uude s’a angajat ca desemnator la 
»Journal pour rtre«. D. a făcut ilusti-aţiile pentru 
operele lui Rabelais, Infernul lui Dante, Fabulele 
lui Lafontaiue, Don Quixote şi pentin Biblie, 
2 volume. Mai grandioase sunt ilustraţiile din 
Biblie şi Infern. Pe lângă activitatea sa ca de
semnator s’a ocupat şi cu pictura, dar cu mai 
puţiu succes; tablourile sale au fost apreţiate 
mai mult în Englitera şi America de nord.

Do, re, mi, fa, sol, la, si, serie de silabe în
trebuinţate în musică pentru a denumi cele şepte 
grade ale scării naturale. Origina lor e în seci. XI 
(sunt atribuite călugărului Guido d’Arezzo, de 
uude ancă numele de silabe aretiue ce li-se dă); 
de pe atunci a început a se întrebuinţa seria 
de 6 silabe: Ut, re, mi, fa, sol, la, pentni sol- 
misare în sistemul exacordal, cu mutaţiimi. 
Aceste silabe au fost luate dintr’un imn cătră 
sf. loan, foarte i-espândit, în a cărui musică, la 
silabele iniţiale ale diferitelor versuri cores

pundeau tocmai cele 6 grade ale exacordului 
natural. Mai târziu, când vechiul sistem de sol- 
misare trecu din favoare, după diferite alte în
cercări, s’a adoptat silaba si, pentru al şeptelea 
grad al scării naturale (în seci. XVII). Tot în 
acel timp s’a înlocuit prima silabă ut, prin do, 
ca mult mai sonoră. [T. C.|

Dorla, familie nobilă din Genua, din care mai 
însemnaţi au fost: Oberto D., care distruge 
puterea maritimă a Pisei 1284, şi întemeiază pe 
a patriei sale. Andreas D., n. 30 ,Nov. 1468, 
supune Corsica revoltată, alungă pe Francezi din 
golful genovez, dar în luptele dintre Francisc I 
şi Carol V luptă mai ântâiu contra lui Carol, cau- 
sându-i mari pierderi, însă Francisc se purtă j'eu 
cu el şi îl sili să treacă în partea împăratului, 
care lăsa independenţa Genevei. AndreiuD. alungă 
pe Francezi din Genova, din Neapol, şi dete 
o constituţie nouă patiiei sale, restabilind pe dogi 
şi făcendu-i ehgibili numai dintre senatorii bo
gaţi şi membrii consiliului în vîrstă de cel puţin 
50 ani. Capul flotei imperiale, A. ,D., câştigă 1532 
o mare victorie asupra flotei turcesci, apoi su
pune Tunisul şi ţine piept lui Chaireddin Bar- 
barossa. -|* 1560.

Doric, stil architectonic, caracterisat prin co
lumna masivă şi canelată, avend drept capitel 
un abac neted cu echinul în formă de perină 
dedesubt. Columna, lipsită de basă, supoartă un 
grindiş de asemenea masiv. Această structură 
greoaie o găsim la temple măestre precum al 
lui Teseu, al Pallas-Atenei sau Partenon, ş. a. 
(V. Columna.)

Dorleni, unul din principalele triburi grecesci, 
care din Tesalia trece în Pelopones preste golful 
corintic după ce se opresce câtva timp în Dorida. 
După legendă ar fi fost conduşi de urmaşii lui He- 
racles (Inturnarea Heraclidilor), cari şi-ar fi 
împărţit între ei (Aristodemos, Kresphonthes şi 
Temenos) ţerile cucerite ale lonienilor şi Ahailor. 
Cele mai însemnate erau Laconia, Mesenia, Ar- 
golis, Corint şi Megara, dar dintre toate cel mai 
curat stat dorian era Laconia. Vechii locuitori 
fură reduşi în sclăvie (Hiloţi în Sparta), sau lă
saţi să se ocupe cu comerciul şi munca, pe când 
D. formau o clasă resboinicâ, trăind din jnunca 
celorlalţi. Prin colonisare s’au întins apoi în Creta, 
în Rodos, în Asia mică (Cos, Cnidos, Halikar- 
nassos), Megara a întemeiat Byzanţiul, Coi'intul 
a Colonisat în Marea Adriatică, sudul Italiei şi 
Sicilia erau plihe ou cetăţi doriene (Tarentum, 
Crotona, Siracusa, Messana, Panormus), Cyreue 
în Africa. Contrar lonienilor D. erau serioşi, 
iubiau mai mult ordinea decât libertatea, mai 
mult disciplina decât originalitatea, mai mult 
simplitatea decât comfortul, mai mult gimnastica 
decât instrucţiunea, mai mult arta resboiului 
decât a păcii. Erau aristocraţi, pămentul im- 
părţit egal fără drept de a-1 vinde, aveau fjeu 
naţional pe (jeul luminii şi curăţeniei, Apollon.

Dorinţa, poftă (v. ac.).
Dormitiv, medicament care înlesnesce sau pro

voacă somnul.
Dormitor, (Durmitor), şir de munţi în partea 

noidică a Muntenegrului, format din colţuri şi 
piramide; înalt de 2400 m.

Dormitor, cameră de dormit, să fie sjiaţioasă 
şi aerată, cu fereşti! cari dau direct în gră
dină, în curte, în stradă şi nu într’un coridor.
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In internate D. să aibă plafondul înalt, paturile 
să fie depărtate unul de altul cu cel puţin un 
metru şi jumetate, în timpul iernii dormitorul 
Hă fie moderat încălzit, astfel ca tejiiperatura să 
uu treacă preste 18° C. In timpul (Jilei să re- 
iiiâuă ferestrile deschise timp de mai multe oare.

Dorn, Heinrich, musicaut, n. 14 Nov. 1804 
în Kouigsberg, înveţătorul lui Rob. Schumann, 
1849—69 şef al orchestrei de curte în Berlin; 
Ţ 10 Ian. 1892 acolo. A compus mai multe opere, 
a fost teoretician şi critic bun.

Dorna, 1) H., corn. rur. în Rom., j. Suceava, 
situată la frontieră cătră Bucovina; se compune 
din 7 căt, cu 1932 loc. (Dicţ. geogr. 1894); are 
4 biserici şi 2 şcoale (una de băieţi şi alta de 
fete). Teritorul corn. fiind muntos, loc. se ocupă 
numai cu plutăria şi prăsirea vitelor. Pe teri
torul corn. se găsesc mai multe isvoare cu apă 
minerală. înainte de 1777 D. forma o comună 
eu orăşelul Vatra-Domei din Bucovina. [—]

2) Vatra Dormi, tîrg în Bucovina, căp. Câmpu
lung, j. Vatra D., staţiune balneară de apă feru- 
ginoasă, parochie cu atenenţele: Argestrul, Bă- 
licenii, Căliuescii, Chilia, D. pe Giumălâu, Ghior- 
ghiţenii. Gura Negrii, Miriştea, Moroşenii, Pie
troasa, Popenii, Roşul, Rusca şi Şarul Dornei, 
cu moşie mănăstirească; are 4590 loc. (3019 ort., 
040 rom.-cat., 192 protestanţi şi 739 mos.) cu 
o şcoală primară de băieţi de 5 cl., şi cu alta 
de fetiţe de 4 cl., şi cu câte o şcoală primară 
de 1 cl. în Argestrn, în Rusca şi în Şarul Dornei. 
Cabinet de lectură, poştă, telegraf.

3) Dorna Gândreni, comună rurală, v. Cân-
dreni. [Dr. I. G. Sbiera.]

Valea Dornei are mai multe isvoare minerale, 
dintre cari unele se află pe teritonil Bucovinei 
altele pe al Moldovei. In Bucovina mai cunoscută 
ca loc de cură balneară este Vatra Dornei, loc 
muntos acoperit cu păduri. Isvoarele sunt fei'u- 
ginoase-bicarbonate calcice din cele mai concen
trate. AnaJisa făcută de prof. Pfibram. Stabili
mentul balnear bine aranjat, provecjut cu medic 
in timpul sesonului, este cu deosebire mult visitat 
de femei, cari sufer de lipsa de sânge sau de 
afecţiimi uterine. Frecuenţa mereu cresce. In 
apropiere se află în satul D. Cândreni isvoare 
asemenea celor din D. Vatra.

Şaru Dorna în România, districtul Suceava. 
Isvorul mineral arsenic*, prin care Ş. D. a ajuns 
a fi cunoscut în toată ţeara, se găsesce pe ţermul 
drept al gârlei Sărişoara, într’una din cele mai 
pitoresci posiţii ce ofer Carpaţii. Poporul de un 
lung şir de ani folosesce acest isvor ca leac în 
deosebite boale, dar mai vîrtos la afecţii sifili
tice. Gustul apei e acrişor înţepător, cu puţină 
nuanţă metalică, limpede, fără miros, degajând 
din când în când beşici cu acid carbonic. Âna- 
lisată a fost la anul 1833 de Abrahamfi, la 1856 
de Dr. Stenner, iar la 1885 de prof. Pfibram 
din Cernăuţ. O analisă bacteriologică mai nouă 
a prof. V. Babeş constată lipsa absolută a bac
teriilor în apă dela Ş. D. Această apă acră al
calină arsenioasă, numită de popor »hurcuU, 
inainte cu câţiva ani a început a fi exploatată 
şi adusă în comerciu sub numirea de »Dorna, 
isvorul Carmen Sylva — Vichy românesc*. Se 
recomandă în contra anemiei, clorosei, scrofu- 
losei, ecţemei, etc. Cu uu spirit şi capital de 
întreprindere, avend şi protecţia statului, apa

aceasta ar pute lua avent. Cf. Dr. An. Fetu, 
»Apele minerale din România® Iaşi, 1874; Şaru 
Dorna, »Schmiedt’s Jahrbiicher d. ges. Medicin®, 
1886; »Badezeitung«, 1888; «Spitalul®, 1889. (V. şi 
art. Ape minerale.) [Dr. Vuia.]

Dornberg, Wilhelm Kaspar Ferdinand, Baron, 
n. 14 Apr. 1768, colonel în armata vestfalică, 
în 22 Apr. 1809 a încercat fără succes o resooală 
contra domniei lui Jeiomes, 1812—14 luptă în 
armata rusească, 1815 general în Hanovera, 1842 
ambasador în Petersburg; i* 19 Martie 1850 în 
Miinster,

Dornor, Isac Aug., teolog protestant, unul dintre 
capii direcţiunii mijlocitoare (înti e Strauss[v. ac.] 
şi oi-todoxie), n. 1809 la Neuhauseu, Wurt., prof., 
dela 1861 încoace la Berlin. A scris: »Die Lehre 
von der Person Ghristi®, 2 voi. retip. 1845—56; 
«Geschichte der protest. Theologie®, 1867; «System 
der christlichen Glaubenslehre®, 2 voi. 1879—81. 
f 1884 în Wiesbaden. [R.]

Dorneşti sau Hadicfalva, comună rurală şi 
parochie romano-catolică, colonie maghiară pe 
moşie mănăstirească in Bucovina, căp. şi j. Ră- 
dăuţului, are 3539 loc. (41 ort., 3322 rom.-cat. şi 
176 mos.), cu şcoală primară, cale ferată, poştă, 
telegraf. I). atinenţă la Andraşfalva..

[Dr. I. G. Sbiera.]
Dornic, numele românesc al plantei Falcaria 

Rivini Host. (Falcaria vulgaris Bernhardi). (v. ac.)
Dorobanţ, 1)D. lecte Darabanih loan, canonic 

on. gr.-cat. rom. de Oradea mare n. 20 Iulie 1809, 
în S.-Georgiu-Abrani, cott. Sabolciu, a studiat în 
Careii mari, filosofia şi dreptul în Oradea mare, 
iar teologia în Ungvâr, 1831 paroch în Vetiş, 
cott. Satumare, unde păstori. 66 ani ca paroch, 
protopop (1853), şi canonic onor. (1865). A lăsat 
o fundaţiune internatului Pavelean din Beiuş. 
-j- 1 Ian. 1894. [—]

2) D., recte Darabant, Dionisiu, secretarul 
lui lancu în 1848/9, n. 1826 în Bisria, cott. 
Turda-Aileş, fiu do preot gr.-cat., a-absolvat teo
logia în Blaj. In 1848 a luat parte la mai multe 
bătălii; a fost secretan.rl lui lancu; ca atare a 
fost arestat şi el în timpul când lancu era prins 
în Alba-Iulia; t ca notar comunal 1874. Un 
frate al seu loan, a servit în legiunea lui Butean 
ca tribun ; iar- al doilea frate Alexandru, un di
stins jude reg., acum în retragere, trăiesce în 
Bistra. [I. St. Ş.]^

Dorobanţi sau Dărăbani, se numiau atât în 
Moldova cât şi în Mrmtenia oştenii pedestri. Ei 
sunt adese amintiţi în cronicile Moldovei, iar 
încât pentru Muntenia în raportul rnisionanrlui 
catolic din 1688. Pe timpul lui Ştefan Tomşa 
(1611—1615) ei erau osebiţi prin un fel de uni
formă din postav de Flandra. Pe vremile Fana
rioţilor se spune, că ei erau plătiţi, scutiţi de dare 
şi purtau armele din tată în fiu. D. se recrutau 
din ţeranii neliberi. Barbu Stirbeiu (1849—1856) 
pentru siguranţa internă a ţerii înfiinţa o gen- 
darmerie sub numele de D., toţi călări şi înar
maţi cu o carabină şi o sabie. In fiecare din 
cele 17 districte ale Munteniei înfiinţa câte un 
escadron de D., constătătoi1 din 200—3()0 oameni, 
puşi sub un oficier şi mai Jiiulţi caporali şi aceştia 
făceau slujbe alternative de câte 2 septemâni. 
In timpurile mai noue, punendu-se temeiul ar
matei românesci, în corpul D.-lor nu s’a făcut 
decât a clădi mai departe pe temelia vechei con-
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stituiri a armatei române, a căreia primă des- 
gropare este datorită lui Stirbeiu. (Cf. Ist. Xenop., 
tom. II, pag. 433 şi VI, p. 425). Cele 16 regi
mente de D., cari au luat parte activă în lup
tele Românilor în resboiul din 1877—78, au 
făcut minunî de vitejie, v. România, armata.

Dorobanţul, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, 
situată pe valea Călmăţuiului, cu 128!) loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor; are 1 biserică şi 1 şcoală.

Dorohoiu, lac în Rom., j. cu acelaşi nume, 
din sus de oraşul D.; are pesce mult şi raci de o 
mărime însemnată; lacul e străbătut de rîul Jijia.

Dorohoiu, corn. urb. şi capitala judeţului cu 
acelaşi nume, situată pe ţormul drept al .Tijiei, 
la sudul lacului D. Este im oraş foarte vechiu, 
şi niunirea lui ne indică origine slavă. Aspectul 
oraşului e puţin plăcut, din causa neregularităţii 
construcţiimilor şi direcţiunii stradelor. Pe timpul 
lui (jr. Sturdza Vodă, capitala judeţului a fost 
Mihăileni, dar a fost readusă la D. de Gr. Al. 
Ghica Vv. Poporaţiunea după statistica din 1885 
e de 14,500 loc., dintre cari 7000 sunt de dife
rite rituri şi naţionalităţi, majoritatea Ovrei, iar 
ceealaltă parte sunt Români. Cre.ştinii au doue 
biserici; Bis. Adorm. Maicii Domnului, făcută 
1779 sub domnia lui Coust. Dim. Moruz, Bis. 
cu patronul sf. Nicolae, care servesce de ca
tedrală, şi pe al cărei frontispiciu se găsesce in
scripţia, care tradusă sună astfel: »Blagocestivul 
şi de Christos iubitoml Io Ştefan Voievod (cel 
Mare) cu mila lui Dumne4eu Domn Ţerii Mol
dovei, ftu al lui Bogdan Vv. am zidit această bi
serică cu hramul marelui lerarch şi făcetoml de 
minuni Nicolae, şi s’a săvîrşit în anul dela zi
direa lumii 7003 (1495) luna Oct. în 15 (J'le, iar 
al Domniei noastre al 30-lea cuigetor*. D. este 
residenţa prefecturii j -lui, a unui tribunal şi a 
altor autorităţi secundare; are un gimnasiu real 
şi câte 2 şcoale prim. urb. de băieţi şi de fete.

Dorohoiu, judeţ în Rom., situat in partea cea 
mai nord. a Moldovei, avend o întindere de 
2821*90 km1, şi 135,248 loc., între cari 116,774 
Rom., 16,207 Ovrei, iar restul de alte naţionalităţi; 
după confes. 116,935 sunt ort., 16.207 mos., ş. a. 
Numirea şi-o are dela lacul I)., bogat în răci şi 
de aici şi marca j.-lui e un rac. J.-ul D. se măr- 
ginesce la est şi nord cu Basarabia, de care îl 
desparte rîul Pi*ut, la vest cu Bucovina şi la 
sud cu j.-ul Botoşani. Pămentul acestui judeţ e 
mai ridicat spre nord-vest şi înălţimea sa merge 
descrescend spre sud. J.-ul e întretăiat de o mul
ţime de şiruri de dealuri, ramificări ale Carpaţilor, 
cari despart între ele diferitele ape ale lui. 
Văile j.-lui sunt largi, ele se transformă mai pe 
urmă în şesuri, dintre cari mai deschis este 
şesul Jijiei. Apele principale ale j.-lui sunt: Şi
retul, care formează hotarul j.-lui cătră Bu
covina începând aproape dela oraşul Şiret până 
la Cândesci; Jijia cu afluentul seu pe stânga, 
Ibăneasa; Başeul cu afluentul seu pe stânga, 
Bodeasa, şi Pmtul cu afluenţii sei, Mamorniţa 
şi Volovăţul. D. este singurul lac al j.-lui. Clima 
j.-lui e sănătoasă. In privinţa administrativă j.-ul 
D. se împarte în 5 plăşi; Başeul, Berhometele, 
Coşula, Hei*ţa şi Prutul. Capitala j.-lui este corn. 
urb. D.; afai*ă de capitală localităţi mai însem
nate sunt com. urb.: Herţa şi Mihăileni, apoi 
tîrgurile: Darabani, Rădăuţi, Săveni şi Mamor

niţa. In ordinea eclesiastică j.-ul D. face parte 
din eparchia sf. Mitropolii a Moldovei şi Sucevei, 
cu residenţa în laşi, numerând 4 parochii urb. 
şi 62 rur. cu 146 biserici, deservite de 108 preoţi. 
Instrucţiunea publică numeră 1 gimnasiu real, 
câte 4 şcoale prim. urb. de băieţi şi de fete, 12 
şcoale prim. rur. de băieţi, 5 de fete şi 47 mixte. 
In privinţa politică j.-ul D. dă 3 senatori şi 4 
deputaţi. Loc. acestui judeţ se ocupă cu agri
cultura şi prăsirea vitelor; pămentul j.-lui pro
duce diferite cereale: grâu, ponimbj orz, oves, 
secară, meiu; plante industriale: m, cânepă, 
rapiţă, ş. a.; plantele alimentare, ca: cartofii, 
bobul, mazerea, fasolea, lintea, se cultivă mai 
mult decât în ori care judeţ al Rom. Păduri 
sunt puţine; păşunile şi fenaţele j.-lui hrănesc 
diferite animale domestice şi în deosebi vite cor
nute şi oi. Industria numeră mai multe mori, 
fabrici de spirt şi altele prin tîrgurile j.-lui; 
altcum ea e domestică. Comerciul constă în ex
portul cerealelor, animalelor şi productelor ani
male şi în importul diferitelor obiecte de manu
factură, coloniale, ş. a. Tîrgul principal e capitala 
j.-lui, iar vama cea mai însemnată e Mihăileni. 
Căile de comunicaţie sunt: liniile ferate Leorda-D. 
şi D.-Iaşi pe valea Jijiei; şoseaua naţ. Cocorani-D. 
şi căile judeţene: D.-Săveni, D.-Darabani-Rădăuţi, 
D.-Herţa-Mamorniţa, D.-Mihăileni, ş. a. Cf. N. 
Mihăilescu, Geogr., Bucuresci, 1893. [nt.]

Doronicum L., sm. Aronicum, (botan.) gen de 
plante erbacee perenale din fam. Compositelor, 
trib. Senecioideae, cu bracteele involucrului er
bacee, 1—2 seriale, latacuminate şi receptacol 
emisferic. Cuprinde vr’o 12 specii respândite în 
Europa şi Asia temperată; ele cresc mai ales în 
regiuni muntoase şi alpine pe locuri adumbrite 
şi umede; aşa s. e. la noi D. austriacum Jacq., 
D. cordatum Wulf., D. glaciale Wulf., ş. a., 
numai D. hungaricum Rchb. se află în pădurile 
regiunii inferioare. Din causa capitohlor specioşi, 
galbeni, lungpedunculaţi, a foilor basilare cordate 
de obiceiu lungpeţiolate se cultivă unele specii 
ca plante ornamentale rastice. [A. Pr.]

Doroşenko, hatman al Cazacilor, a stat sub 
protecţia Polonilor până la 1668, când ofere su
punerea întregei Ukraioe sub stăpânirea Forţei, 
care primesce ofertul (Capijtulaţiile lui D. din 
10 Aug. 1668); din această causă se recesc re
laţiile Turcilor cu Polonia, iar duşmăniile ies hi 
iveală în 1672.

Doroşouţ, comimă rurală şi parochie cu Ho- 
rodiştea, cu moşie boiereasca în Bucovina, cap. 
Coţman şi j. Zastavna, are 2306 Joc. (2125 ort., 
46 rom.-cat. şi 135 mos.), cu şcoală piimară 
de 3 cl. [Dr. I. G. Sbiera.J

Dorostorum, vechiul nume al oraşului Silistria 
de aiji, situat pe malul drept al Dunării (Bul
garia); D. era în veacurile prime ale erei cre
ştine scaunul unei episcopii romane; dintre epis
copii acestei cetăţi se face amintire de lacob, 
carele a luat parte la al 111 sinod ecomenic, ţinut 
la Efes în 431, şi de MonofU, subscris latinesce 
în epistola sinodului Mesiei dela 458, îndreptată 
cătră împăratul Leon. Mircea cel Mare, domnul 
Munteniei (1386—1418) între altele se întitulează 
în 1387 următor suirii sale în scaun »şi cetăţei 
Durostorului stăpânitor*, semn că âncă prede
cesorii lui Mircea îşi întinseră stăpânirea şi pc 
malul drept al Dunării.
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Dorothea, 1) D., venerată de popor ca patrona 
Prusiei, n. 1336; 2) D. sfântă, o fecioară din 
Capadochia, moartă ca martiră sub Diocleţian; 
(Jiua comemorativă 6 Febr.

Dorow, Wilh., scriitor germ., n. 1790 în Konigs- 
berg, architect, negustor, 1812 la Paris, luă 
parte activă la mişcările din 1813. După ce îm
plinise misiuni diplomatice 1818, se dedică ar- 
cheologiei, 1820 fundă la Bonn nmseul pentru 
antichităţi, 1822 fu chiemat la Berlin şi 1827 
trimis în Italia, unde a adunat colecţiunea de 
antichităţi etrurice din Berlin, f 1846 în Halle. 
A scris multe despre filosofie, literatură şi artă.

[W. R.]
Dorozsma, comună mare în Ung., cott.Ciongrad, 

cu 12,335 loc. Magh.; pretiu'ă, herghelie de stat.
Dorpat, district în partea nordică a guvern, 

nisesc Livlandia, se mărginesce la est cu lacul 
Peipus, are 7143 km9, şi 184,596 loc. Oraşul D., 
(dela 1893 Iurjew), are 42,421 loc. (mulţi Ger- 
]iiani), universitate (fundată 1632 de Gustav Adolf, 
1710 închisă, 1802 redeschisă) cu o bibliotecă 
de 250,000 voi., observateriu. Comerciu viu. La 
început ora§ hanseatic, 1580 cade sub domnia Po
loniei, 1625 sub a Svediei, 1704 cucerit de Petru 
cel Mare.

Dorsal, ce se ţine de spate.
Dorsale, pănură, tapet, care atîrnă în cor la 

spatele clericilor spre împedecarea curentului; or
nament al altarului (cf. Macri, Hierolexicon s. acc.).

Dorset, comitat în Anglia de sud, lângă Canal, 
2538 km9., cu 194,487 loc. (1891); Va păment 
arător; capitala Dorchester.

Dorsifix, (botan.) care e fixat, inserat de ceva 
prin partea sa dorsală; s. e. antera inserată D. 
pe filamentul ei, etc.

Dortmund, oraş în cercul de guvern. Arnsberg, 
punct de încrucişare a 5 linii ferate, cu 89,663 loc. 
(1890); oficiu montan superior; cameră de co
merciu, filială a băncii imperiale. Însemnate usine 
de fier («Uniunea de D.«), fabrici de maşine, 30 
fabrici de bere. In apropiere se află însemnate 
mine de cărbuni; judecătoria ţerii; gimnasiu, 
^mnasiu real, şcoală industrială. Odinioară oraş 
liber imperial, aparţinând Hansei germane. Canal 
spre porturile Emsei.

Dorycnium Vili., (botan.) gen de plante erbacee 
sufrutescente din fam. Leguminoaselor, trib. Lo- 
teae, foarte înrudit cu -f^otus, de care se distinge 
numai prin caiina obtusă. Cuprinde vr’o 6 specii 
respândite în mediterana, sporadic până în Eu
ropa centrală; cea mai comună la noi e: D. her- 
h(Keum WUld., prin fenaţele şi păşunile din re
giunea inferioară. [A. Pr]

Doryiaeum, oraş vechiu în Asia mică, vilaietul 
Codavendicjâr, acum Eski-Şeher, cu 15,000 loc. 
Renumit prin terme şi prin învingerea Crucia
ţilor (1097) asupra Turcilor.

Dos, (lat.J dotă, zestre.
Dosa, cantitate de medicamente, care se ia 

dintr’odată.
Doşa, căpitanul Curuţilor, v. Dozsa.
Dos ă dos, (franc., pron. dosado), spate cătră 

spate (la danţ).
Dosar, convolutul actelor referitoare la o afacere.
Dqşel, ramură de munţi, ce se întinde per

pendicular pe ramura munţilor Tarcău, în di
recţiune dela apus spre resărit, pe teriterul corn. 
Calu-Iapa, printre pereul Calu, despre nord şi

Iapa despre sud. Posede în formaţiunea păturilor 
marne salifere, calcar şi deposite mai vechi eoce- 
nice, cum sunt depositele greziuriloi1 de Sztrolka. 
Aici sunt multe vărării, dar prea puţiu îngrijite; 
varul scos din bolovanii de calcar compact (dur) 
şi curat, de coloare cenuşie, este superior celui 
făcut din bancurile de calcar argilos, ce vin aşe
zate mai cătră basa muntelui. Asemenea din 
această şiră de munţi se scot pietri pentru con- 
stnicţiuui. [O. U. Gheorghiu.]

Dositeiu, Botoşeneanu, archiereu, n. 1838 în 
Perieţii, j. Ialomiţa. Cursul semin. de grad. I şi 
II l-a făcut în seminarul Socola din Iaşi, curs. 
de teolog, la facultatea din Atena, de unde a luat 
diploma de licenţiat în teologie. 1862 a primit 
tunderea monachală în mănăstirea Căldăruşani, 
unde îşi are şi metania. 1870 hirot. diacon şi luat 
la Mitropolia din Bucuresci; 1874 hirot. preot şi 
numit predicator tot la Mitrop. din Bucuresci. 
1886 permutat în aceeaşi calitate la Mitrop. din 
Iaşi, unde s!a hirot. şi archimandrit. In acelaşi an 
ales şi hirot. archiereu cu titlu de Botoşeneanu; 
mai tar4iu vicar al Mitropoliei din Iaşi şi Egumen 
la biser. Sf. Spiridon de acolo.

Dositeiu, episcop în Maramureş, v. Circa.
Dositeiu, mitropolitul Munteniei, v. Dosoftei.
Dosoftei, l) D., mitropolitul Moldovei (1671 

până 1673, 1675—86). Despre onginea lui nu 
se scie nimic; de abia în 1649 îl găsim ca că
lugăr în măn. Probota, unde se ocupa cu limba 
latină, română, grecă şi polonă. In 1658 de
vine episcop de Huşi, preste un an este trans
ferat la Roman, iar în 1671 este mitropolit. Tul
burările vremilor acelora îl făcură de fugi după 
2 ani cu Petriceicu-Vodă în Polonia, din care 
causă Dum. Cantacuzin-Vodă numi mitropolit 
pe un Teodosie. D. insă reuşi să-l îmblânzească 
şi astfel fu reaşezat în scaun în 1675, şi de acum 
încolo nu se mai ocupă cu politica. Acum în
cepe şi vremea de aur în viaţa lui. Întocmi la 
Iaşi o tipografie cu ajutorai patriarchului loachim 
din Moscva, şi tipări astfel căi^ţile sale nume
roase. In 1684 merse la Kiev în fruntea unei 
solii moldovene pentru a cere protecţiunea Ţa
rului, care devenia din (ji în (ji mai puternic. 
Prin acest pas însă el se amestecă iarăşi în po
litică, spre marea pagubă a literaturii române; 
căci deja după 2 ani se retrase pentru totdeuna 
din ţeară, plecând cu Sobieski în Polonia şi de 
aci la Moscva. Amicul seu patriarchul loachim 
stărui pe lângă Petra cel Mare să-l numească 
episcop al nou cuceritului oraş Azov în 1703. 
Se vede însă că D. nu primi acest post şi muri 
după câţiva ani la Moscva. Pe lângă mai multe 
opere scrise în limbi străine, avem dela D. cărţi 
liturgice românesci: Acatistul (1673), Liturgia 
(1679), Psaltirea (1680), Molitvenic 1681), şi ca 
compilaţiuni originale Parimiile (1682) şi Vieţile 
sfinţilor (1682). Opera lui de frunte este însă 
Psaltirea în versuri, la care a lucrat mai mulţi 
ani, folosindu-se de comentarele părinţilor bi
sericii, după cari a inserat la margine note expli
cative, iar la unii psalmi premiţend chiar exegese 
complete. El a fost îndemnat la această lucrare 
prin curentul, ce exista atunci în toate ţerile, 
de a versifica psalmii, partea cea mai populară 
a bibliei; ca model i-a servit psaltirea polonă a 
lui I. Kochanowski, pe care a imitat-o întra atât, 
încât sacrifică adesea chiar şi accentul românesc
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pentru a scoate o rimă de doue silabe, ca şi cea 
polonă; cu toate acestea, psaltirea lui D. nu e 
o traducere a celei lui Kochanowski, ci o lucrare 
originală întocmită după un text slavon. Lu
crarea s’a făcut între 1660—67 iar tipărirea în 
1673. Ea a avut o influenţă puternică asupra litera
turii române posterioare. Ca operă istorică avem 
dela dînsul numai im scuri poem despre succe
siunea Domnilor Moldovei, publicat în Molitvenic. 
(Xenopol, Ist. Kom. IV, 598—600; S. Dinulescu, 
Viaţa şi scrierile luiD., în Candela. Cernăuţi, 1885 
nr. 1; I. Bianu, Psaltirea în vei'suri de D., Bu- 
curesci, 1887.)

2) Dosoftei sau Dositei, mitropolitul Mun
teniei (1793—1810). El era grec originar din 
Janina, dar eminent păstor şi înfocat iubitor de 
ţeară. La 1787 se alese episcop de Buzeu, unde în
tocmi condica acelei episcopii, trecend într’însa 
hrisoavele şi cărţile de moşie aflate până la dînsul. 
La 1793 se numi mitropolit şi avu o situaţiune 
din cele mai dificile, din causa cotropirilor de tot 
soiul, la cari erau supuse ţerile române. Astfel 
în 1802 fu nevoit să fugă cu mulţi boieri la 
Braşov, unde stete aproape un an, până la nu
mirea de Domn a lui C. Ipsilant. In 1806 Ruşii 
ocupă principatele şi caută să intrudă în locul lui 
D. pe exmitropolitul Moldovei Gavril, o unealtă 
rusească şi membru sinodului din Petersburg. 
După 4 ani de re.sistenţă D. ceda în fine şi sub 
cuvent de bătrâneţe se retrase definitiv la Braşov, 
unde muri în 1826. D. are şi merit în liteiatură, 
din causă că tipări mai multe cărţi cu cheltuiala 
sa, şi încuragiă traducerea căi’ţilor în limba ro
mână; astfel avem Kyriacodromiul tradus sub în
demnul lui de monahii Grigore şi Gheronte. Ple
când din ţeai'ă, el lăsă averea sa în parte destul 
de însemnată ca fond de burse pentru tineri 
doritori de a se instrui în străinătate. (Dicţ. jud. 
Buzău de B. lorgulescu, art. Buzău episcopie. 
Cronica lui Zilot Românul, ed. Hasdeu, Buc., 1884, 
pag. 88—90; Xenopol, Ist. Rom. V, pag. 727. 
Iaşi, 1892; Lesviodax, Ist. Bis. Buc., 1845, pag. 
407—8.)

Dossi, Dosso, pictor ital. din şcoala florentină, 
n. 1479, t i 542 în Ferrara. A lucrat numeroase 
tablouri de colorit splendid şi farmec poetic: 
Icoane de altar în Ferrai'a şi Modona, cei 4 
părinţi ai bisericii (Dresda), Kirke în pădure 
(Roma), etc.

Dost Muhammad Chan, principe afganic, n. pe 
la 1770; după detronarea dinastiei Durranice s’a 
proclamat 1823 domn preste Cabul, menţinen- 
du-se în luptă contra Englezilor şi Perşilor. 1839 
a fos prins de Englezi, dar 1842 pus în liber
tate; în restimpul acesta a purtat domnia fiul 
său Acbar. 1855 a încheiat contract cu Englezii, 
cari l-au recunoscut emir al Afganistanului, 
-j- 1863. Pe tron i-a urmat fiul său Şer-Ali-Chan.

Dostojewsky, Fedor Miehailovici, novelist rus, 
n. 11 Rov. 1821 în Moscva, 1837 veni la Pe
tersburg în şcoala de inginerie, întră apoi ca 
sublocotenent în armată şi la 1844 se retrase şi se 
dedică literaturii. El publicâ la 1846 prima novelă; 
»Oameni săraci», apoi »0 inimă slabă». In 1849 
a fost judecat la moarte, fiind amestecat în con
juraţia Petrajevsky, dar a fost graţiat şi deportat 
la Siberia pe 10 ani, iar în 1854 a întrat în 
armată ca soldat ordinar. După ce a ajuns pe 
tron Alexandru II, el a fost graţiat, şi apoi des-

voltâ o activitate mare literară, f 1881. Roma
nele sale sunt: »Cei înjosiţi şi îmbolnăviţi», apoi 
Memoriile din o casă moartă (Siberia), «Idiotul», 
«Fraţii Caramasow», etc.

Dota, averea ce se aduce bărbatului din partea 
sau în numele femeii, spre a-1 ajuta să susţină 
sarcinele căsătoriei.

Dotai, tot aceea ce femeea îşi constitue drept 
dotă. Este de asemenea dotai, în lipsă de decla
rare contrară, tot ceea ce se dă femeii în con
tractul său de căsătorie, sau de un al treilea, 
sau de viitorul ei bărbat.

Dotaţiune, înzestrare.
Doteni, Arvanitovlahi, adecă Arămâni din Al

bania, cari din causa întrebuinţării particulului 
«dot» (cuvent albanez, care însemnează «de loc») 
au căpătat acest nume. (v. Amuneni.)

Dottore, figură comică în comedia italiană, un 
învăţat pedant.

Dou, (Dow), Ger ard, pictor olandez, n. 1613 
în Leida, discipolul lui Rembi'andt, f 1675. Nu
meroase tablouri mici «genre», executate cu multă 
gingăşie.

Douai, (pron. due), capitala unui arondisment 
în dep. franc. Nord, lângă Scarpe şi canalul 
Sensee, cu 24,472 loc. (1891); universitate (cu 
două facultăţi), şcoală de artilerie, turnătorie de 
tunuri, fabrici numeroase.

Douarnenez, oraş cu port în depart. franc. 
Finistere, 11,465 loc., pescării de sardele.

Douay, (pron. Due), Felix Charles, general 
franc., n. 1816; 1859 rănit greu la Solferino, 
1861—65 comandantul unei divisiuni în Mexico, 
1870 al corpului 7 de armată, cade în captivi
tate 2 Sept. la Sedan, 1871 comandantul cen
trului contra comunei, întră în Paris 22 Maiu 
prin poai’ta S. Cloud, 1873 comand, corp. 5 în 
Fontainebleau. fdMaiu 1879. Fratele lui, Charles 
Ahel D., n. 1809, -f- 4 Aug. 1870 în lupta dola 
Weissenburg.

Double, monetă franceză de argint, ieşită din 
curs dela 1200; = 2 Deniers. D. Tournois era o 
monetă de argint bătută în Tours, a ieşit din 
curs la finea seci. XVII. D. Henri e o monetă 
bătută sub domnia lui Henric III şi Henric IV, 
= doi Louis d’or.

Doubs, (pron. du), afluent pe stânga al rîuhii 
Saone în Francia, isvoresce în munţii Jura, for
mând în cantonul Neuchâtel cascada Sânt du D. 
şi .se revarsă lângă Verdun sur le D., avend o 
lungime de 430 km. După rîul D. se numcsco 
departamentul D., 5315 km2, cu 303,081 loc. 
(1891), cu 4 arondismente. Capitala Besangon.

Doucet, Charles Camille, dramaturg francez, 
n. 1812 în Paris; advocat, dar mai târf)iii so 
dedică cu totul aiiei poetice. 1865 membiu al 
Academiei franc., dela 1876 secretar al acesteia, 
t 1895. Cele mai cunoscute piese ale sale siint: 
L’avocat de sa cause, 1842; Le fruit defendn, 
1857; La consideration, 1860; La barque d’An- 
tonio, 1849.

Douche, V. Duş.
Doue, (D. laFontaineJ, orăşel în depart. franc. 

Maiue-et-Loire; 3194 loc. (1887); resturile unei 
biserici din seci. XIII; cărbuni de piatră. Iu 
antichitate Doadum sau Theoduadum, fuse.se 
după vremuri o residenţâ a regilor Aquitauioi.

Douglas, 1) D., oraş pe ţermuml sud-estic al 
insulei Mau, în Marea Irică, cel mai marc oraş
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de pe insulă, cu 19,440 loc. (1891), cari se ocupă 
cu pescuitul şi cu conierciul; residenţă episco- 
])ească; castel frumos (Mora Castle) al ducilor de 
Atbol; port întărit. 2) D , oraş în Lanarkshire 
(Scoţia), cu 1262 loc. (1881); obârşia familiei cu 
acelaşi nume; castel nou minunat şi ruinele ve- 
cbiului castel (Dangerous Castle al lui Sir Walter 
Scott).

Douglas, una din cele mai vechi şi mai re
numite familii ale Scoţiei. Dintre membrii ei mai 
marcanţi amintim: 1) William III, a aperatoraşul 
Berwick în contra regelui Eduard I. f 1302. 2) 
James, fiul celui anterior, amio şi tovareş al re
gelui Robert Bruce, a făcut acestuia mari ser
vicii în luptele contra Engliterei. Mai târziu a 
trecut în serviciile lui Alfons XI de Castilia, 
t 1330 la Sevilla în luptă cu Maurii. 3) Archi- 
bald, fratele celui anterior; regentul Scoţiei pe 
timpul minorităţii regelui David Bruce, al cărui 
tron il aperâ. t 1333. 4) William VI, conte de, 
fiul lui Arcliibald, a reînceput luptele în contra 
Englezilor, a participat 1356 cu Francezii în lupta 
dela Poitiers; 1357 conte; a sporit averea fa
miliei prin căsătorii, f 1384. 5) Archibald III, 
a luat şi el parte în luptele Francezilor coutra 
Englezilor; de repeţite ori în captivitate engleză; 
regele Carol VII de Fi'ancia i-a dat ca feud du
catul Touraine; t în lupta dela Vemeuil (1424) 
ca comandant al armatei franceze. 6) William, 
ca favorit al lui lacob II fu numit locţiitor ge
neral al Scoţiei; că4end în disgraţie se retrase 
la moşiile sale întinse, unde domnia după plac, 
neascuttând de rege. Ucis 1452. 7) James, fra
tele lui AVilliam, voind să resbune moartea fra
telui seu fu prins şi dus la mănăstirea Lindores, 
unde t 1488 ca călugăr. Cu el s’a stins linia 
mai betrânâ a familiei D. Moşiile ei au fost parte 
confiscate, parte date la o linie mai tineră a fa
miliei, care dela 1389 purta titlul cenţilor de 
Angus. 8) Gavin, unul din cei mai vechi poeţi 
scoţieni; j 1522 ca episcop de Dunkeld. Op. 
princ. »Tbe palace of honour«, (1553); »Xing Haid;*, 
ambele poesii alegorice, etc.; »Poetical works«, 
(1874). 9) Archibald, al şeselea conte de Angus, 
s'a căsătorit 1514 cu Margareta de Anglia, vă
duva regelui lacob IV. Abusând de puterea sa 
ca legent fu părăsit de soţie; t 1557. Fiica sa 
Margareta fir soţia contelui Leunox şi mama lui 
Daruley, soţul Măriei ^Rrart. 10) James D. de 
Piitendrich, cancelar sub Maria Stuart, a par
ticipat la conjuraţiile contra acesteia; moariea 
lui Darnley, căsătoria reginei cu Botbwell în 
mare parte au fost operele lui. 1572 fu ales 
regent. Cu tot sprijinul Elisabetei de Anglia fu 
osândit şi decapitat-1581. 11) Robert, n. 1611, 
ajuns în serviciile Svediei a servit sub Gustav 
Adolf, a luat parte foarte activă în luptele din 
Oermania şi din Rusia; guvernator general al 
Livlandei; ţ- 1662 în Stockholm.

Dove, Heinrich Wiihelm, fisician german, n. 
6 Oct. 1803 în Liegnitz, -f 4 Apr. 1879. A fost 
profesor de fisică în Berlin, şi şi-a eternisat nu
mele prin cercetările şi lucrările sale meteoro
logice, descoperind legea rotaţiunii venturilor, etc. 
A scris: »Meteoj-ologische Untersucbungen«, 1837, 
»Gesetz der Stiirme», 1874 şi o mulţime de 
alte opuri.

Dover, (pron. dov’r), 1) oraş fortificat în cott. 
engl, Kent, între munţi de cretă, lângă pasul de

Enciclopedia română. Voi. II.

Calais, cu 33,418 loc. (1891). Valoarea importului 
la 1890: 128 mii. mărci, a exportului de pro
ducte engl. 20 mii. mărci; au intrat în port 
3869 bastimente cu 897,958 tone. Băi de mare; 
loc de trecere la Calais; 2) oraş în statul New 
Hampshire (America de nord), 12,790 loc. (1890) ; 
3) capitala statului Delaware (America de nord) 
cu 3061 loc. (1890).

Dovleac, numele popular al plantelor cultivate: 
Cucurbita verrucosa L. şi (Ducurbita Pepo L. 
(v. ac.).

Dower, praful lui D., Pulvis Ipecacuanhae 
opiatus, un amestec de o parte opiu, o parte praf 
de Ipecacuana şi opt păi’ţi zahăr. Remediu contra 
diareei.

Down, (pron. daun), comitat irlandez, prov. 
Dlster, 2478 kma. cu 266,893 loc. (1891). Ca
pitala Downpatrick^ 3419 loc.

Doxale, grilagiu intre corul şi naia principală 
a unei biserici.

Doxastar, carte biser. care cuprinde doxo- 
logiile.

Doxologia, (grec.) cântare liturgică de laudă 
şi de preamărire a sf. Treime. Se deosebesce 
*D. mare*, care se începe cu salutarea ân- 
gerească »Mărire intra cei de sus lui Dumnezeu*, 
şi apoi se continuă în felurite variaţiuni întru 
lăudarea sf. Treime, in urmă se înoheiă cu trei- 
sagiul «Sfinte Dumnezeule®. »D. mică*, de regulă 
se numesce preamărirea sf. Treime în «Mărire 
Tatălui şi Fiului şi Spiritului sfânt* premise la 
cântări ori ragăciuni. Originea D.-ei este foarte 
veche, ancă în constituţiunile apostolice se face 
amintire despre ea.

Doyen, (franc., pr. doaîen), decan, apoi în ge
neral cel mai betiân dintr’o categone de am
ploiaţi, cu deosebire între diplomaţii acreditaţi la 
o curte.

Dozescl, corn. rar. în Rom., j. Vâlcea, situată 
pe valea Geamăna; e formată din 7 căt. cu 2104 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893), cari se ocupă cu agricultura; 
are 7 biserici şi 1 şcoală.

Dâzsa, (Doja, Dogea, inagh. Dozsa), George, 
căpitanul Curaţilor. Vladislav II, regele Ungariei, 
în faţa pericolului ce ameninţa ţeara din partea 
Turcilor s’a adresat cătră papa Leo X pentru 
ajutor, care însă nu i-l-a putut da, ci a împu
ternicit pe Toma Bacici, archiepiscopul Stri- 
gouului, ca să publice cruciată contra păgânilor, 
ceea ce în Apr. 1514 s’a şi întemplat. Vestea 
aceasta a produs mare mişcare în popor; mul
ţime de ţerani s’a adunat din toate părţile şi a 
ridicat crucea, de unde (crax) apoi şi dînşii s’au 
numit Curuţi. In fruntea lor a fost pus George 
D., un om deştept şi viteaz, care pe atunci a 
ucis în duel pe un vizir turc lângă Belgrad. 
Poporul avend căpitan pe acest bărbat popular, 
s’a adunat în masse atât de mari în jurul seu 
încât nobilimea se spăriase şi de frică, să nu 
remână fără lucrători iobagi, oprea cu puterea 
pe oameni să nu plece la oaste, iar pe cei ce 
nu ascultau, îi tracta cu mare cracjime. D. atunci 
provocat de popa Leorinţ (Meszâros Lorincz) din 
Ţegled şi-a întors armele contra nemeşilor şi 
ţerănimea înverşunată a început a măcelări, a 
sparge cetăţi şi a arde pe unde trecea. Regele 
aucţind de aceste craZimi a trimis pe ioan 
Zâpolya, voievodul Ardealului, spre sufocarea 
reseoalei. D. şi Leorinţ îşi întăriră tabera la
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Cenad, unde s’au încăerat la luptă cu episcopul 
Nicolau Csâki şi cu Ştefan Bâtliori, contele Ti
mişoarei, pe cari după o luptă crâncenă îi bătură. 
Bâthori scapă cu fuga la Timişoara, iar pe epis
copul Csaki în ornat l-au tras în ţeapă. D. a 
plecat apoi contra Timişoarei. Bâthori era să 
piardă cetatea, când sosi Zâpolya cu oastea sa 
întru ajutor. La sosirea neaşteptată a lui Zâpolya, 
D. în grabă îşi adună oastea, dar pe lângă toată 
vitejia ţeranilor, D. a fost înfrânt şi prins, rănit 
de un anumit Petru Petrovici. Zâpolya l-a dus 
pe D. şi pe ceialalţi prinşi, între cari moşnegi, 
muieri şi copii, la Timişoara, unde i-a omorît 
cu sabie şi cu foame. Pe D. şi 40 soţi ai sei 
i-au lăsat doue septemâni fără hrană; numai 9 
din ei mai remaseră vii, pe cari i-au scos apoi 
afară de oraş, aci au pus pe D. pe un tron de 
fier, roşit în foc, i-au pus coroană în cap şi 
i-au dat sceptru, şi mer în mâni, toate roşii de 
foc, au rupt bucăţi din carnea lui şi au silit pe 
soţii sei să mănânce. Corpul lui D. a fost tăiat 
în patru şi expus în spânzurători în Pesta, Buda, 
Alba regată şi în Oradea mare. [Tr.]

Draba L., (botan.) gen din fam. Cruciferelor, 
trib. Alyssineae, cuprinde mici plante erbacee 
anuale sau vivace, cespitoase şi acoperite cu peri 
stelaţi; frunzele lineare, oblonge sau ovale, în
tregi sau dinţate, cele radicale formează rosetă; 
florile mici albe sau galbene mai rar rosee sau 
purpurii sunt dispuse în raceme terminale, pe
talele scurte, întregi sau emarginate; fructul 
este o siliculă eliptică, oblongă, comprimată, 
polispermă sau oligospermă, nici odată aripată. 
Acest gen are vr’o 80 specii bine distincte, ce 
sunt distribuite prin regiunile temperate şi reci 
ale emisferei boreale şi prin America austro- 
occidentală. In părţile noastre cresc mai multe 
specii, dintre cari menţionăm pe: D. verna L., prin 
locuri năsipoase cultivate şi inculte, D. aizoon 
Wahlnb., prin locuri stâncoase şi calcare din 
regiunea montană, apoi D. compacta Schott., D. 
Haynaldi Stur., D. carinthiaca Hoppe, şi D. 
Kotschyi Stur., cari toate cresc prin locurile 
stâncoase din regiunea alpină. Unele specii din 
genul Draba se cultivă prin grădini pentru de
corarea stâncăriilor. fZ. C. P.]

Drabik, Nicolae, un fanatic din Moravia, de 
confesiune frate morav; după 1620 a trăit în 
Ungaria. Visiunile sale politice-religioase au aflat 
credinţă şi la I. A. Comenius, care le-a şi tipărit 
(»Lux in tenebris* 1657); al^ îl ţineau de şar
latan . A fost executat în Pi'e&burg 1671 ca trădător 
de patrie. (,Cf. Bayle, »Drobicius«; A. Gindely in 
Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissenschaften in 
Wien, 1855; I. Kvacsala în lucrarea »I. A. Co- 
menius, sein Leben und seine Schriften«. I.ipsca, 
1892.)

Drac, la Români o fiinţă din mitologia creştină, 
identică cu diabolus (diavol) la Greci, satana la 
Evrei. D. e o personificaţiune a întune-recului şi 
a principiului reu, în oposiţie cu Christos, perso- 
nificaţiunealuminei şi a principiului bun. In mitol. 
persică, dualismul a fost exprimat prin Ormuzd 
(lumina) şi Ahriman (întunerecul). Precum fiin
ţele bune şi rele din mitologiile vechi au intrat 
în basmele popoarelor, aşa şi D. din mitologia 
creştină. D. în basmele române nu are rol de 
dracon, adecă de bălaur, dai’ din greşeala pove
stitorilor adeseori se confundă cu smeii. (Urmă-

Galbenă repuse pe smeu, stăpânul curţii, şi apoi 
cu tovareşii intrând, află pe tata dracului, care 
bea sânge de om.) [Atm.]

Dracaena L., (botan.) gen de plante fruticoase, 
uneori arbori din fam. Liliaceelor, tribul Dra- 
ceneae, ce se distinge de alte LiUacee lignoase 
înrudite prin ovariul uniloculid şi uniovulai’. Spe
ciile de D., ca 35 la numer, au foi coriacee, 
membranacee, paralelvenoase, sesile sau peţio- 
late, ovale; ele sunt respândite pretutiudenea 
în ţerile calde. De foi şi habit foarte decorativ 
şi variu, multe se cultivă la noi mai ales în flo
răria caldă, s. e. D. fragrans Gawl., D. flori- 
bunda Bak., D. umbraculifera Jacq., ş. a. D. 
Draco L., un arbore endemic pe ins. Canare 
excelează prin o grosime excepţională, mai ales 
în raport cu o înălţime relativ inconsiderabilâ: 
celebml exemplar din Orotava, distrus 1867, avea
15 metri circumferinţă la 20 înălţime. [A. Pr.]

Dracea, corn. rur. în Rom., j. Teleorman, si
tuată pe valea Călmăţuiului, cu 1890 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura; are 
2 biserici şi 1 şcoală. Pe la extremitatea de vest 
a moşiei I). trece vechiul drum al lui Traian; 
în timpul resboiului din 1877 împăratul Rusiei 
îşi stabilise cartierul în această corn.

Drachma, monetă grec. veche de argint, în di
ferite timpuri şi locuri de diferită valoare. Astă()i 
se numesce D. unitatea monetară din Grecia 
1 D. = 1 franc. Ca greutate 1 D. = 1 gram, 1 D. 
veche = '/^oo Oca = 8-208 grame.

Drachmann, Holger, poet (mai înainte pictor) 
danez, n. 9 Oct. 1846 la Copenhaga. S’a distins prin 
descrierea mării: »Digte« (poesii) 1862, »Sange vod 
Havet« (cântece de mare), 1877, »Ranker ogRoser* 
(Crenguţe şi rose), 1879. A scris şi povestiri »De- 
rovre fraGrănsen* (Dincolo degraniţâ) adese retip., 
şi romane »En Overcomplet« (Om de prisos), 1876.

[W. R.]
Dracilă, numele românesc al arbustului Bei- 

beris vulgaris L., (v. ac.).
Dracineţ, comună rurală şi parochie, cu moşie 

boierească în Bucovina, căp. Storojineţ, j. Stă- 
neşti, are 3071 loc. (2749 ort., 104 rom.-cat.,
16 protestanţi şi 202 mos.) cu şcoală primară
de 2 ol., poştă. Pr. I. G. Sbiera]

Dracocephalum L., (botan.) gen din fam. La- 
biatelor, trib. Nepeteae, cuprinde plante erbacee 
anuale sau vivace cu frunzele opuse, întregi, 
dinţate sau palmatifide; florile albastre cerulii 
sau purpurascente, mai rar albicioase, siiut dis
puse în veiticile multiflore, fructele sunt nucule 
ovoide netede. D. are vr’o 30 specii, respândite 
în Europa prin regiunea mediteraniană şi în Asia 
extratropicală. In părţile noastre cresce spon- 
taneu prin păduri şi uneori cultivat D. Mol- 
davica L., numit de popor: Mătăciune, Mă
tăcină. Multe specii din genul Dracoce^/ta/M?w 
se cultivă prin grădini ca plante decorative, aşa 
sunt; D. argunense Fisch., D. austriacim L., 
D. grandiflorum L., D. Moldavica L , D. Ruy- 
schiana L., etc. [Z. C. P.]

Draco Kiriţa Ruset, numele dinainte de domnie 
al lui Antonie Ruset (v. ac.) al Moldovei (1675 
până 1678).

Dracon, în mitol. grec., începend dela llomer; 
şerpe, bălaur, monstru de apă, de mare; în 
forma feminină: drakaina (drakena). D. în mi
turi s’a închipuit ca un animal fabulos, de niă-
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rime grozavă şi cu mai multe capete, balaur 
(V. ac.). Uin D- a remas şi la Români cuventul 
drac (v. ac.), dar creştinismul i-a dat înţelesul 
de diavol, satană.

Dracontius, Blossius Aemilius, poet decadent 
latin din seci. V d. Chr. Dela D. ne-au remas 
mai multe epitalamuri şi un tratat în trei cărţi 
asupra lui Dumne(jeu. In această poemă se gă
sesc drăgălaşe pasaje, inspirate de o caldă şi 
curată credinţă. Cele din urmă poeme ale lui D. 
au un caracter profan. [Caion.]

Dracşani, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, for
mată din sat. Cerchejeni, D., Dracşini, Suliţoaia 
şi Zlătunoaia mică, cu il880 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; are .3 biserici şi 2 şcoale. Pe teritorul 
corn. se află lacul D. avend o suprafaţă de 13(30 ha. 
■şi o lungime de preste 5 km., prin care curge 
[lăi'cul Sicna; e bogat în stuh, papură, pesce şi 
în paseri aquatice.

Dracşini, sat în Rom., j. Botoşani; face parte 
din corn. rur. Dracşani, avend 1000 loc. (Dicţ. 
geogr. J895), cari se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor; are 1 biserică şi 1 şcoală.

Dracul de mare, (Lophius piscatoriusj, un 
pesce din ordinul Acanthoptei'igiilor, fam. Pe- 
diculati, are un cap foarte lat, gura foai'te mare, 
|)rovccJutâ cu dinţi puternici şi ascuţiţi. Coloarea 
castanie. Trăiesce prin fundul tutvu'or mărilor 
(Hii'opene. Înfăţişarea lui este îngrozitoare.

Draculescii sau Vlădescii, se numesc urmaşii 
lui Vlad Dracul (fiu natural al lui Mircea 1), în 
oposiţie cu Dănescii, urmaşii lui Dan I. In cer
tele pentru domnie între aceste doue linii ale 
Basarabilor, cari au sfâşiat timp îndelungat Ţeara 
Românească, Dănescii erau Basarabii legi
timi, pe când Drăculescii linia bastardă a 
dinastiei.

Drag, în a doua jumătate a seci. XIV voevod 
român de Maramureş. D. e străbunul familiei 
nobiliare Drăgfi. (v. ac. şi art. Bale, Chioruşi 
Dragoş.)

Draga, (marină, dela franc, bateau-dragueur), 
un bastiment ordinar, pe care s’a montat o ma
şină eu aburi, cu ajutoiml căreia se pune în 
mişcare un lanţ de găleţi găurite (pentm scur
gerea apei), făcute de fier, foarte solide, ca să 
poată resbi fundul, chiar relativ resistent, al 
i'îului sau al vr’unui basilf, port, etc., ce trebue 
săpat sau numai adâncit. Lanţul de găleţi e in
stalat pe covertă, într’unul din cele 2 borduri 
ale bastimentului, cu o inehnare care se poate 
varia ad libitum, până la maximum de lungime 
ce are lanţul, după adâncimea la care trebue să 
lucreze D. Nomolul dragat e golit automatic într’o 
mahoană (franc, marie-salope), un fel de ceam 
de servitudine acostat lângă D., care, când s’a 
încărcat în destul cu uomol, e remorcată şi golită 
automatic la locul destinat. Cele mai noui D. au 
lanţul de găleţi instalat la mijlocul bastimentului; 
atunci nomolul se varsă din găleţi într’un sghiab 
inclinat, de unde curge în mahoană. Există ac
tualmente D. perfecţionate, cari au costat până 
la 1.500,000 lei una.

Drăgaica, tîrg renumit în marginea de sud a 
oraşului Buzău (Rom.); începe la 18 şi ţine până 
24 [un.; cu înfiinţarea căilor ferate a început 
să decadă din ce în ce.

Drăgaica, 1) numele popular al plantei Galiuin 
venim L., (v. ac.); 2) obiceiu ce seamănă cu 
Paparuda.

Drăgan, rîul principal lateral al Crişului re
pede, isvoresoe din isvorul «Fântâna rece®, situat 
în coasta nordică a muntelui «Cornul munţilor®, 
aproape de vîrf Ia 1586 m. înălţime; cresce prin 
apele adunate din nenumerate isvoare de pe pla
toul «Onceasa®, cari mai toate adunându-se sub 
poalele sudice ale muntelui «Boţeasa®, unde for
mând un cataract admirabil de 25 metri, printre 
stânci şi bolovani se varsă în Drăgan, apoi prin 
părăul ce isvoresce la poalele vestice ale mun
telui «Briţei® la 1685'5 m. înălţime. Drăganul 
curge dela sud spre nord prin Ungaria şi într’un 
loc formând hotar între cott. Bihor şi Cluj, între 
comunele Ciucia şi Şibişel se varsă în hnia! dreaptă 
a Crişului. Valea acestui rîu, «Valea D.-lui«, e 
romantică, dar de tot selbatecă. [f]

Drăgănesci, numire topogr. în Rom., 1) D., 
corn. rur. în j. Suceava, compusă din 10 căi, 
cu 3614 loc. (Dicţ. geogr. 1894); are 8 biserici 
şi 3 şcoale. Ocupaţiunea loc. e agricultura şi pră
sirea vitelor. 2) D., corn. rur. în j. Vlaşca, si
tuată pe valea Călniştea; are 1815 loc. (Dicţ. geogr. 
1890); 2 biserici şi 1 şcoală; 1 moară cu aburi 
şi 1 fabrică de spirt; se fac 3 bâlciuri la an; 
prin corn. trece drumul Bucuresci-Alexandria şi 
dmmul Giurgiu-Pitesci. 3) D., corn. rur. în Rom., 
j. P r ah o V a, situată pe malul stâng al Prahovei; 
se compune din 3 căt. cu 1672 loc. (Dicţ. geogr. 
1897); are trei biserici, dintre cari una s’a zidit 
la 1667 de Şerban Cantacuzino, şi 1 şcoală. Loc. 
se ocupă cu agricultura. Aici e residenţa plăşii 
Câm pu. 4) D., corn. rur. în Rom., j.Teleorman, 
cu 1184 loc. (Dicţ. geogr. 1897); formează corn. 
cu căt. Ţigănia şi Adunaţi; are 1 biserică şi 1 
şcoală; ocupaţiunea loc. este agricultura şi pră
sirea vitelor. împrejurul acestei corn. s’au găsit 
obiecte archeol.: săgeţi, topoare şi produse de 
ceramică veche.

Drăgăşani, corn. urb. în Rom., j. Vâlcea, si
tuată pe ţermul drept al Oltului; se compune 
din 5 căt.: D., Griviţa, Bărsanu, Panduri şi Mo- 
motesci, avend 3930 loc. (Dicţ. geogr. 1893), cari 
pe lângă agricultură şi viticultură se mai ocupă 
cu industria şi comerciul, mai ales de vinuri. 
Aici se fac anual 5 bâlciuri, iar tîrg septemânal 
se face în toată Joia. In eoni. sunt 5 biserici, 
1 şcoală de băieţi cu 4 institutori şi 1 şcoală de 
fete cu 2 institutoare; mai este 1 şcoală de do- 
gărie; din fondul de 100,000 lei, lăsat comunei de 
Costache Niculescu, se întreţine pe lângă şcoala 
primară un dormitor cu 10 elevi; tot aici e un 
birou telegrafo-poştal, 1 spital întreţinut de judeţ, 
1 farmacie, 1 judecătorie de ocol, residenţa plă- 
şilor Oltu, Olteţu de jos şi a unei companii de 
dorobanţi. Corn. e travei-sată de şoseaua naţio
nală «Traian®. La D. s’a dat lupta dintre eteriştii 
Greci şi Turci 7 Iunie 1821, pierdută de Greci, 
deşi erau de trei ori mai numeroşi ca Turcii, 
mai ales din pricina atacului neregulat şi a co
mandantului Alexandra Ipsilante. Acesta remă- 
sese înderetul ai’matei cale de trei oare, iar a 
doua (ji dă o proclamaţie, care începe astfel: 
«Soldaţi!... Nu, nu voiu întina acest nume atât 
de frumos, atât de onorabil, dându-vi-1 voue.
Turme nemernice de sclavi.......am pe fimdul
sufletului meu ruşinea, că v’am comandat pe
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voi... Mergeţi, alergaţi înaintea Turcilor, singurii 
amici demni de sentimeotele voastret şi trece 
în Transilvania. Vinul de D. se produce în pod
goriile dela D., situate pe dealiui, cari au înăl
ţime de 200—600 m.; podgoriile ocupă o supra
faţă de 6653 ha. şi siint foarte vechi; ele produc 
vin bim şi renumit, ce se poate păstra 4ecimi 
de ani. Un pogon de vie produce până la 100 
decalitri vin; mijlocia venitului net anual pe ha. 
este ca lă 300 lei. Cea mai mare parte din vinul 
de D. se transpoartă la Bucuresci, Craiova, Ca
racal, etc. (Cf. C. Alexandrescu, Dicţ. geogr. al 
j.-lni Vâlcea. Bucuresci, 1893.) [—]

Drăgă^ani,podgorie vestită în j. R.-Vaicea, 
avend o întindere de 466 ha. (D. propriu (}işi). 
Vinul acestor vii era mai înainte cunoscut de 
străini sub numele de »Vin de Piatră» (Odart, 
Hamm). Vinul vechiu are un houquet special, 
şi după încercările făcute în Germania e propriu 
pentru fabricarea unui cognac fine champagne. Din 
analisele Dr.-lui Drutzu reiesă pentru vinurile din 
D. o bogăţie alcoolică de 10’50/0—12-70/o volum.

[D. G. lonoscu.]
Dragavei, numele vulgar al plantei Rumex 

palustris Smith. (v. ac.).
Drăgescu, loan 6., poet şi scriitor român; 

a publicat »Amor şi Patria». Turin, 1870; Dis
curs funebru pentru Alexandrina Haralamb. 
Craiova, 1877; Maternologia. Constanţa, 1881; 
Un pericol naţional. Ploiesci, 1883; Cartea ţe- 
ranului, 1886; Publiu Ovidiu Nasone. Constanţa, 
1887; Regule de sănătate generală şi individuală în 
vederea unei epidemii. Constanţa, 1892; Instruc
ţiuni relative la farmaciile rurale. Craiova, 1896.

Drăgfi, (Brâgffy), familie nobilă ung. de ori
gine rom., din care mulţi membri avură rol în
semnat în istoria Trans. şi Ung. De ântâiul D. 
şi anume de Nicolae JD., se face amintire Ia 
1367; pe acesta Ludovic I îl numesce voievod 
al Trans.; după el au remas trei fii: loan, Pavel 
şi Drag, dintre cari cei doi din urmă ancă au 
fost voievo(Ji ai Trans. Bartolomeu D., pe timpul 
regilor Mateiu I şi Vladislau II, era mare pa
harnic, iar mai apoi voievod «il Trans.; el fu 
trimis de regele Vladislau cu 12,000 oameni în 
Moldova avend ordin expres să împace pe Ştefan 
cel Mare cu regele polon Albert. Caspar D., ca 
corniţele suprem al Crasnei şi Solnocului de 
mijloc pe timpul lui Ferdinand I, fu unul dintre 
cei mai zeloşi sprijinitori ai confesiunii reform. 
loan D.t fiul lui Bart. D., sub Vladislau II şi 
Ludovic II, purta înalte dignităţi, în lupta dela 
Mohacs (1526) că(ju şi el ca stegar al regelui. 
Mateiu sub Mateiu I, fu presidentul tablei 
reg., mare şi vestit orator al timpului seu.

Drăghiceanu, Maihei Mi, geolog român, n. 
1844 în Tîrgovişte, 1864—1866 prof. a lliceului 
sf. Sava. 1867—1872 a studiat la şcoala de mine 
din Paris. Ataşat în serviciul salinelor statului 
a devenit inginer-inspector 1875. A emis idea 
înfiinţării unei marine comerciale române întriun 
memoriu presentat ministeriuluide finanţe asupra 
comerciului sării române şi austro-ungare, în 
concurenţă. (Cf. Buletinul soc. geogr. rom. 1876). 
Scrieri princ.: Studii asupra salinelor române, 
1874; Mehedinţii, cu o hartă geologică; Harta 
geologică a României, cea dintâin hartă geo
logică a României publicată de inst. imper. geol. 
din Viena cu o descriere în limba germană.

(Jahrbuch der k. k. geolog. R.-Anstalt, 1880); 
Studii asupra Idrologiei subteiune a României, 
1895; Coup d’oeil soramaire sur l’hydrologie 
souterraine de Ia playue roumaine, 1895; Les 
tremblements de terre de Ia Rouraanie et des 
pays enviromiants, 1896; Rusia contimporană, 
2 voi., 1898; im studiu important comparativ 
economic, sciinţific şi geologic.

Drăghicescu,.Âl. G., locotenent, a publicat Tratat 
de literatură. Bucuresci, 1887 şi Bătălia dela 
Călugăreai, poemă istorică, 1892, ambele neîn
semnate. '

Drăghiciu, Radu, grămătic, devotat familiei 
hii Petraşcu cel Bim (1554—1558), fugi după 
moaitea acestuia în sat la Novăiceni în Bulgaria, 
imde »a scris multe sf. dumne(Jeesci căi’ţi, 4ise 
Tetravangelii, şi sf. Psaltiri, şi Pentecostare, şi 
Mineie, şi Octoiburi, şi Trioduri, şi Metafraste, 
şi Canoane, şi Comentarii şi sf. Apostoli»; dar 
nu se arată că în ce hmbă. De aici se duse Ia 
Rodos, unde a scris un Tetravanghel pentru 
Petra Cercel, care ancă se afla acolo. (Cf. Dr. 
I. G. Sbiera, «Mişcări cult. şi lit., etc.« Cernăuţ, 
1897.)

Drăghiciu, corn. rur. în Rom., j. Muscel, cu 
1001 loc. (Dicţ. geogr. 1893), are 1 bis. deservită 
de 2 preoţi şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura, fabricarea varului şi a ţuicei.

Drăghiescu, Dimitrie, Dr., medic român, n. 
6 Oct. 1841 în Severin. 1857 întră în şcoala 
de med. din Bucuresci, terminând cursurile şi 
complectându-şi studiile la Paris, de unde se 
reîntoarce în ţeară la 1867, fiind numit medic 
secundar Ia instit. Maternitatea, mai târ4iu pro
fesor de teorie obstetricală şi medic primar al 
aceliu institut, prof. de clinică la şcoala de moaşe, 
prof. la facult. de med. din Bucuresci, membru 
in Consil. sanit. superior, demnităţi pe cari Ie 
ocupă dela 1886 până în present. In timpul res- 
boiului independenţei D. oferi gratuit serviciile 
sale pentru căutarea răniţilor. Scrieri: «Conside- 
raţiuni asupra Keratitelor», (1867); «Câteva con- 
sideraţiuni asupra aboriurilor», (1870); «Câteva 
consideraţiuni asupra polypilor uterini», (1870); 
«Arta moşitului», etc.

Dragobete, cjiua de 1 Mart., când se face «apa 
de dragoste».

DrăgoescI, corn. rur. în Rom., j. Gorj, con.stâ 
din 3 cătune, cu 720 loc., (Dicţ. geogr. 1892). 
Şcoala e frecuentată de 40 elevi. Are 3 biserici 
şi I schit, Crasna, fundat de Dimitrie Filişiann- 
Bi-Vel-Pitar, în(jilele lui Mateiu Basarab-Voevod 
la a. 1637. In această corn. e residenţa unei com
panii de dorobanţi.

Drăgoiesci, comună rurală şi parochie cu Vor- 
nicenii sau Tolova mică (loseffalva), cu moşie 
mănăstirească şi boierească în Bucoriua, căp. 
şi j. Gura Homorului, are 3110 loc. (2454 ort., 
593 rom.-cat., 17 protest, şi 46 mos.), cu 2 şcoale 
primare, una în D. de 2 cl. şi alta în V. de I cl.

Dragoţa, v. Frumosul, şi Vatra Moldoviţii,
Dragoaanca şi Drăgoaeni, v. Sânt-Onofrein.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Drăgolu, pârcălab, ale cărui curţi se aflau odi

nioară pe partea despre resărit a satului de astăcji 
Drăgoie.sci în Bucovina, pe locul ce se numesce 
acum Mitoc, unde şi până în (jiua de astădise 
mai pot vede ruine. D., după tradiţie, a împru
mutat lui Vodă Ştefan, când acesta plecă dela
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cetatea sa din Suceava la bătaie în preajma Un
gurilor şi era în lipsă de bani, o pătrare de 
galbini.

Dragoman, tălmaciu oficial. Mulţi din domnii 
fanarioţi impuşi ţerii fuseseră D.-i ai Porţii la 
Constautinopole. Pentru că Turcii erau opriţi 
prin legea lor de a înveţa limbi străine, şi cum 
rclaţiunile politice cereau imperios resolvarea 
afacerilor externe, se institui slujba de D. Grecii 
fiind foai'te numeroşi la Cou.stantinopole şi sciind 
limbi mai multe, mai ales italienesco, .pe atunci 
limba diplomatică, pe de alta fiind apţi pentru 
afaceri, fură ocupatorii acestei sarcini. Impor
tanţa D.-lui crescu din ce în ce, şi astfel ajunse 
o funcţie do mare importanţă: »mare dragoman 
al Porţiio, la care aspirau mulţi Greci. Ei fură- 
consideraţi cu timpul ca nisce principi, şi deci 
le era uşor să fie trimişi vodă in Ţeara Româ
nească. Această funcţie făcu în acelaşi timp, ca 
puterea Grecilor să crească fenomenal în Con- 
stantinopole. In general cele mai importante 
afaceri politico erau greu de resolvat fără aju
torul D.-lui, care de obiceiu profita totdeuna. 
Totuşi mulţi D. fură decapitaţi pentru greşelile 
lor. Astă(Ji se numesc D. agenţi oficiali ataşaţi 
în Orient la o misiune pentru serviciul inter
pretării limbei turce sau arabe, precum şi a celei 
persane, pentru ţerile ce au relaţii eu această 
ţ(;ară. D. în Francia ca şi la noi sunt de 3 clase. 
Ei tiaduc hârtiile oficiale în şi din limba ţerii 
unde se află. Dacă sunt mai mulţi D., primul D. 
e i’espun^etor ca şef şi e sub ordinele directe 
file şefului de misiune. Pe lângă consulate sunt 
interpreţi şi în Rusia. Rom. are prim D. numai 
la Constantinopole; iar alţi D. pe lângă consu
latele din Turcia. [0. L.]

Dragomanov, Mihail, sciîitor rus., n. 18 Sept. 
1841 în Hadiacî, guv. Poltava; 1876 prof. de 
istorie în Kiev, destituit fiind, pentru că a cri
ticat sistemul de înveţăment. A trecut apoi în 
Geneva şi dela 1888 e profesor de istorie la uni
versitatea bulgară din Sofia. A editat foi popo
rale în Geneva, revista »Hromada« (Comuna); 
a scris apoi: »Le tyrannicide eu Russie«, (1881); 
»La Pologne historique et la democraţie mos
covite».

Dragomirean, Rafail, ieromonach în mănă
stirea Dragomimei din Bucovina, a scris la 1661 
un Paraclis cu text slov^esc şi românesc. (Cf. 
Dr. I. G. Sbiera, Mişcări cult. şi lit. la Români. 
Cernăuţ, 1897.)

DragotnIrescI, (magh. Dragomerfalva), comună 
în Maramureş (diecesa Gherlei), cu 1531 loc. 
Români gr.-cat. şi 260 Ovrei. Situată lângă rîul 
Iza. Poştă, oficiu protopretorial, biserică şi şcoală 
gr.-cat. con fes., şcoală de stat. Poporul se ocupă 
cu prăsirea rttelor şi cu industria de lemn.

V. şi Dragomirna.
Dragomiresci, 1) D., corn. mr. în Rom., j. Dâm- 

Ijoviţa; constă din 2 cătune tot cu numele Dra
gomiresci, avend o populaţie de 980 loc. (Dicţ. 
gcogr. 1890). Are 1 biserică şi 1 şcoală. Cea mai 
mare parte a locuitorilor se ocupă eu olăria şi 
cil fabricarea coşurilor de răchită, cari se tians- 
poartă la diferite tîrguri ale ţerii. Aici sunt 
ruine din marea fabrică a reposat. Băleanu, unde 
se fabrica spirt, luminări de stearin, tăbăcărie 
ri săpun, 2) D.t corn. rur. in Rom., j. Neamţu; 
coastă din satele: Dragomiresci, Unghiu, Tâm-

pesci, Mastacănul, Bomişul, Arămoaia şi Ne- 
goesci, cu 1419 loc. (Dicţ. geogr. 1895), din cari 
sciu carte 151. Are 4 biserici, 1 şcoală cu 2 în- 
veţători şi 83 şcolari.

Dragomirna, mănăstire în Bucovina, lângă oraşul 
Suceava, zidită 1602, ancă pe timpul călugăriei sale 
inferioare, de episcopul de Roman (1606—1609) 
şi apoi mitropolitul Moldovei (1609—1617 şi 
1620—1630) Anastasiu Crimca, împreună cu pă
rinţii sei loan şi Cristina, şi cu marele ctitor 
Lupul şi lonaşcu Stroiciu. Ea fu încungiurată cu 
'un zid de Miron Movilă Bărnovschi (1626—1629), 
apoi prădată în Maiu 1653 de Căzacii lui Timuş 
Hmîelniţchi, dar reînzestrată de domnitorul 
Giorgiu Ştefan (1653—1658). Intre 1830 şi 1840 
i-s’au restaurat chiliile dărăpănate.

Mitocul Dragomimei sau Dragomirescii, co
mună rurală şi parochie, cu moşie mănăstirească, 
în Bucovina, căp. şi j. Suceava, are 3382 loc. 
(2460 ori, 450 rom.-cat., 295 protestanţi şi 
175 mos.), şcoală primară de 4 cl. şi cabinet de 
lectură «Silvestru». (Cf. Melchisedec, Cronica 
Romanului, pag. 238—239 şi Analele Academ. 
Române, ser. 2, i VII, secţ. 2, pag. 282—290; 
Erbiceanul C., Istoria mitrop. Moldovei, pag. LVII; 
Onciul Isid., Fondul rehgionar, pag. 31; Sche- 
matismusderBuc. gr.-or. Archiepiscopal Diocese.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Dragomirov, Michail, general rus, n. 1B30, a 

cercetat academia de resboiu în Petersbui’g şi a 
fost apoi acolo profesor de tactică. In 1866 luă 
parte ca colonel şi ataşat militar la resboiul 
Prusiei cu Austria; numit apoi general şi co
mandant, în 1877 conduse avantgarda rusească. 
S’a distins când cu trecerea preste Dunăre şi e 
unul din cei mai distinşi militari ruşi. A scris: Îm
barcarea trupelor preste Dunăre, Prelegeri despre 
tactică. Schiţe din resboiul Prusian-german, etc..

Dragon, soldat ce face parte din cavalerie 
(v. ac.), armat cu carabină şi sabie, al cănii rol 
este acela al cavaleriei uşoare; la început D. au 
fost creaţi pentni a se lupta şi pe jos ca in
fanterie, şi era un fel de infanterie călare. Nu
mele de D. provine de acolo, că aveau pe dra
pelul lor un bălaur (dragon) brodat. Cel dintaiu 
regiment de D. datează din 1645. Dela 1784 D. 
au fost asimilaţi complet cu cavaleria.

Dragonade, nume ce s’a dat crudimilor săvîrşite 
de cătră dragonii întrebuinţaţi de Ludovic al 
XIV pentru a converti cu forţa pe nenorociţii 
protestanţi din Cevennes.

Dragoş, descălecătoml ţerii Moldovei şi cel 
dintâiu voevod al ei, cunoscut ca atare numai 
din cronicele moldovenesci. Acestea spun că 
D., venând un zimbru, a venit din Mai-a- 
mureş la apa Moldovei, şi plăcendu-i locul, 
s’a aşezat acolo şi a descălecat ţeara cu Ro
mâni din Maramureş. După tradiţia păstrată în 
cronica anonimă a Moldovei, apoi în unele copii 
ale cronicei lui Ureche cu părţi inteipolate, 
cum şi la Miron Costin, D. a ieşit cu oamenii 
sei din Maramureş şi a descălecat ţeara Mol
dovei »în (jilele lui Vladislav (sau Laslău) craiul 
unguresc, care cu ajutorul Românilor a scos pe 
Tatari din Moldova, gonindu-i preste Nistru». 
Tatarii, aşezaţi dela 1241 în Moldova, de unde 
nelinişteau hotarele Ungariei, au fost bătuţi în 
Moldova de oştile regelui Ungariei, Ludovic I 
(1342—82), în cei dintâi ani ai domniei acestuia.

r .VGOGÎC
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sub couducerea voevodului Ardealului, Andreiu 
Latzk, şi siliţi a se retrage din ţeară preste Nistni 
şi spre Marea Neagră. Această învingere cu succes 
atât de extraordinar a fost atribuită apoi, în o 
legendă ungurească (inteipolată în cronica de 
Dubnitz la acel resboiu) lui Ladislau cel Sfânt 
(rege al Ungariei la 1077—95, venerat ca patron 
al Ardealului), care s’ar fi sculat din morment 
spre a veni în ajutor creştinilor în resboiul cu 
Tatarii. Aşa a întrat în tradiţia moldovenească 
Vladislav sau Laslău (ung. Lâszlo) craiul ungu
resc, (adecă Ladislau cel Sfânt), în a cărui vreme 
s’a descălecat de D.-Voevod ţeara Moldovei. Res
boiul acestui craiu cu Tatarii ce sunt goniţi din 
Moldova, nu este altul decât expediţiunea făcută 
sub Ludovic I, singurul resboiu care a avut un 
asemenea succes. Această expediţiune, pusă în 
cronicele unguresci ca una din cele dintâi fapte 
ale tinerului rege şi înainte de expediţiunea în 
Croaţia (1344—45), s’a făcut pe la 1343, când 
Andreiu Latzk, conducătorul expediţiunii, este 
constatat ca voevod al Ardealului. Chiar în 1343 
a urmat, după calculul anilor de domnie din 
cronicele moldovenesci, şi descălecatul lui D. 
(pus greşit la 1359).

După cronicele moldovenesci, cei dintâi voe- 
vo(Ji ai Moldovei sunt; Dragoş, 2 ani; Sas, fiul 
lui D., 4 ani; Bogdan (nu se spune al cui fiu) 
fi (recte Ifi) ani. Bogdan e cunoscut din docu
mente şi din cronicele unguresci ca fost voevod 
al Românilor de Maramureş, care în 1349 a trecut 
în Moldova, unde a întemeiat un stat independent 
(v. Bogdan). Sas este constatat ca voevod în Mol
dova în dependenţă de Ungaria înainte de Bogdan. 
Scoţând cei 6 ani care cronicele moldovenesci 
dau lui D. şi Sas, predecesorilor lui Bogdan, dela 
1349, data trecerii lui Bogdan în Moldova, că- 

, pătăm anul 1343 pentru descălecatul lui D. Pe 
la a. 6850 ( = 1342) pune şi cronica Ardeleanului 
George Brancovici (seci. XVII), în deosebire de 
cronicele moldovenesci, descălecatul ţerii Mol
dovei prin Românii din Maramureş. Iar după 
tradiţie, descălecatul lui D. a urmat pe timpul 
resboiuiui cu Tatarii din Moldova, întemplat pe 
la 1343. Această concordanţă de date este cea 
mai puternică confirmare a tradiţiei de altmintrea 
neadeverite prin alte sciri. Aşa fiind, descălecă
torul D. al tradiţiei trebue considerat ca pei- 
soană istorică. După toată probabilitatea, el este 
identic cu D. tatăl lui Gyula, constatat ca cnez 
(kenez) român în Maramureş înainte de 1342 sub 
regele Carol Robert. Fiii acestui Gyula sunt nu
miţi, în o diplomă a regelui Ludovic I, ca »fraţi 
uterini« ai lui Bale, fiitl lui Sas. Dacă admitem 
că terminiil fratres uterini (= fraţi vitregi) 
are aci înţelesul de veri (slav. dvojorodnye 
braty = fraţi de al doilea), atimci D. tatăl lui 
Gyula din documentele ungiu'esci urmează să 
fie identic cu D. tatăl lui Sas din cronicele mol
dovenesci. In acest cas, geneologia Dragoşeştilor 
ar fi următoarea:

Dragoş,
cnez roinfta în Maramureş descălecătorul ţerii Moldovei.

Sas,
voevod în Moldova.

Gyula.
cnez în Maramureş.

Bale, Dragoş, Dragomir, Ştefan, Tatar, 
voevoiji do Mai'amureş Costea, Mirislav. 

după Bogdan.

D. ocupând ţeara Moldovei (= partea de ţeară 
pe rîul Moldova) ca cnez din Maramureş, ea era 
considerată ca aparţinând de drept la voevodatul 
maramureşean şi ca deasemenea supusă coroanei 
unguresci. In urmă Bogdan, voevodul Românilor 
de Maramureş, vexând crescerea şi importanţa 
ţerii Moldovei, o luă el în posesiune, reclamându-o 
oarecum ca parte a voevodatului seu. De aci ur
mară lupte cu urmaşii lui D., scoşi din moşte
nirea lor, şi cu regele Ungariei, care considera 
ocupaţiunea din proprie autoritate a lui Bogdan 
ca rebeliune. In expediţiunile trimise de Ludovic 
în contra lui Bogdan în Moldova, luptă pe partea 
regelui şi urmaşii lui D., anume Bale. fiul lui 
Sas, şi Dragoş, fiul lui Gyula, împreună cu fraţii 
lor. Bogdan remânând învingător. Bale este ne
cesitat să părăsească Moldovă, aşezându-se în 
Maramureş, unde regele Ludovic îi conferi lui şi 
»fratelui seu uteiin® Dragoş (fiul lui Gyula) po
sesiunile lui Bogdan cu titlul de voevo^i de Ma
ramureş (13fi5). Ei sunt ultimii voevoiji români 
de Maramureş. Descendenţii lor sunt membrii 
familiei nobile Drăgf,.

In cronicele moldovenesci, descălecatul lui D. 
e pus în 1359, dată care se dovedesce greşită. 
Ea este împrumutată probabil din cronicele po
lone, care sub 1359 fac cea dintâiu menţiune 
despre principatul Moldovei, dar fără a spune 
că el a fost întemeiat în acest an. Deşi D. este 
în adevăr descălecătorul ţerii Moldovei, cum 
spun cronicele indigene, totuşi Bogdan, minut 
în pomelnicul dela mănăstirea Bistriţa ca cel 
dintâiu domn al ţerii şi după care Moldova a 
fost numită şi Bogdania, trebue considerat ca 
adevăratul întemeietor al principatului Moldovei 
ca stat de sine stătător. D. ca descălecător al 
ţerii în dependenţă de Ungaria este începătorul, 
Bogdan, care cuprinde aproape toată Moldova de 
apoi şi o organisează ca stat independent, înde- 
pliuitorul întemeierii. [D. On.]

Dragoş eel TinSr, fiul lui Gyula, voevod al 
Românilor de Maramureş (v. mai sus), numit in 
documente; Dragus, Drag şi NSpa^oc.

Dragoş, loan, deputat rom., n. 5 Mart. IHJO 
în Oradea mare. Tatăl său Todor, a fost pro
prietar nobil de Topliţa. A studiat în Oradea 
mare drepturile, cari însă nu le-a terminat. A 
fost jurat comitatens. Ca om politic aparţinea 
partidului conseiurator până la 1848. In primă
vara acestui an Românii din cercul Beiuşului 
l-au ales deputat în dieta din Pesta, unde a de
venit nu numai un aderent al principiilor lui 
Kossuth, ci unul dm cei mai intijni ai acestuia. 
In primăvara anului 1849 Kossuth încredinţează 
lui D. misiunea de a împăca pe Români şi de 
a-i îndupleca să depimă armele. Pertraetările de 
împăciuire, precum şi călcarea armistiţiului ga
rantat de Kossuth, apoi jafurile şi omorurile 
comise de armata lui Hatvany, au provocat res- 
bunarea «Moţilor* şi catastrofa Abrudului (v. ac.). 
Poporal înfuriat, crezând că Hatvany în înţe
legere cu D. a călcat armistiţiul şi a sâvîrşit 
barbariile descrise, în 10 Maiu 1849 iiuiieiid 
mâna pe D., l-au tăiat în lănci. (Cf. Biografia 
lui D. de I. St. Şuluţiu, «Transilvania*, 1898-)

ll.S.Ş.],
Dragoşi, Moise, ântâiul episcop roman unit in 

Oradea mare, ueatîrnător de episcopul latin dc; 
acolo; n. în Turda (Trans.), trecu în Ungaria şi
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funcţiona ca paroch şi protopop în Oradea mare. 
Id 5 Nov. 177.5 împ. M. Terezia îl numi, iar în 
26 Iulie 1776 Papa Piu VI îl întărî episcop al 
Românilor uniţi din diecesa latină a Oră4ii mari 
La stărainţa lui D. şi a împerătesei, Piu VI în- 
fiinţii pentru Românii uniţi diecesa Orădii mari, 
independentă de episcopul latin, care se întindea 
la început preste comitatele Bihor, Arad, Bichiş, 
Cenad, Ciongrad, Timiş, Torontal şi Caraş, dar 
avea foarte puţine comune bisericesc! unite cu 
Roma. Deodată cu episcopia aceasta s’a înfiinţat 
şi un Capitul cu 5 canonici. D. fii sfinţit episcop 
în Oj'ade de episcopul din Blaj, Gr. Maior, la 
0 Nov. 1777. EI obţinu dela M. Terezia 9750 fi., 
cu cari i'estaurâ residenţa de astăzi a episcopilor 
uniţi din Orade, iar dela îrnp. losif II, pentru 
sine şi succesorii sei, dominiul din Beinş (16 Febr. 
1781). Tot dela curte obţinu dotaţiuni pentru 
preoţi şi înveţători. Sub păstorirea lui s’au zidit 
8 biserici noue, şi s’a sporit numerul comunelor 
unite cu 19. A cerut dela curte, ca preoţii uniţi 
să aibă aceleaşi scutiri şi favoiuii ca şi preoţii la
tini şi să nu mai fie batjocoriţi în acte oficioase 
cu numirea de »popa«. A scris tractatul; »De 
ortu, progressu, conversiune Valacborum, Epis- 
copis item Arcbiepiscopis et Metropolitis eorum«, 
în care vedesce iubire de neam şi erudiţiune şi 
pledează pentru reactivarea mitropoliei din Alba- 
lulia. f 16 Apr. 1787. (Cf. Cipariu, Acte şi frag- 
jiiente; Dr. loan Ardelean, Istoria diecesei Oră4ii 
mari, şi Şematismele acelei diecese.)

[Dr. Aug. Bunea.]
Dragoşinul, un păreu în Cai’paţii bucovineni, 

ce curge pe lângă muntele Piciorul fi Dealul- 
D.-lui şi se revarsă în Suceviţa. Poartă numele 
dela Vodă Dragoş, care, după tradiţie, căutân- 
du-şi o patiie nouă în părţile spre resărit, ar fi 
trecut şi pe acolo. [Dr. loan Paşcan ]

Dragoslavele, corn. rur. în Rom., j. Muscel, cu 
1104 loc. (Dicţ. geogr. 1893), 2 bis., una zidită 
de Gi'igoro-Vodă Ghica la 1660, deservită de 
3 preoţi, şi 1 şcoală. Dragoslovenii simt de ori
gine dm Haţeg. Loc. se ocupă cu scândurăria 
şi lucrarea de plocade fmmoase.

Dragosloveni, corn. rur. în Rom., j. Râmnicul- 
S^at, compusă din căt. D. şi Tercbescii, cu 
1(171 loc. (Dicţ. geogr. 1896), are 2 biserici şi 
2 şcoale mixte.

Dragostea, o formă deosebită a instinctului 
reproducţiei consistând fhtr’o stare afectivă şi 
mintală cu totul specială (Dauville). Studiul na- 
turei şi evoluţiei instinctului sexual în scara 
animală şi mai ales a multiplelor lui manifestări 
la omul civilisat dovedesce până la evidenţă, 
ca D. îşi are genesa şi natura ei intimă în 
puternicul instinct sexual. Teoriile asupra D. 
sunt numeroase şi variază mai ales în felul lor 
de a înfăţişa rolul instiuctului sexual. Bain con
sideră ca elemente constitutive ale D. sexuale 
»a[)etitul şi farmecul pei-sonal«; după Spencer D. 
este un agregat de sentimente şi cel mai com
plex din toate. După Sergi D. este un senti
ment individuo-social, avend ca stimuli »in- 
stiuctul de reproducere şi simţul pipăitului, unit 
cu acela al temperaturii*. Pentru Scbopenhauer 
D. este impulsiunea ii’esistibilă a instinctului se
xual, avend ca ţintă întruparea idealului speciei 
şi perpetuarea ei. Teoria lui Scbopenhauer a 
fost desvoltată mai în urmă do Hartmann, care

atribue inconscientului rolul preponderant, ţinta 
pe care o urmăresc îndrăgostiţii fără să scie, 
fiind ])erpetuarea speciei şi reproducerea. Man- 
tegazza dă un rol însemnat în D. gustului estetic, 
«dragostea e legătura care ne face să dorim frumu
seţea*. Delboeuf precisează în chip mai sciinţific 
genesa D.; după el «simţementul D. este ale
gerea inteligentă, dictată de spermatozoid şi ovul*, 
cercetările lui Pfeiffer asupra spermatozoizilor 
îndrituesc întru câtva concepţia savantului bel
gian, care reduce D. în fond la un fenomen de 
cbimiotaxie. Alţi autori caută factorii D. în însăşi 
structura mintală şi genesa acestui simţement 
ar fi după ei o entitate morbidă, o nevrosă, o 
idee fixa sau o intoxicaţie; mare parte din lu
crările acestor autori explică aproape numai co- 
mitanţii psichologici ai D. fără însă a-i explica 
genesa. (j. Dauville în lucrarea; »La psycbologie 
de l’amour* (Alean. 94 Bibi. de Phil. contemp.), 
ajunge la definiţia dela început; concepţia lui 
pare cea mai completă. [N. Vaschide.]

Drăgşenei, corn. rui1. în Rom., j. Teleorman, for
mată din 4 căt., cu 1856 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
cari se ocupă mai ales cu agricultura; are 3 bi
serici şi 1 şcoală.

Dragii, C. George, profesor rom., n. 1866 în 
Coroiesci (Tutova), licenţiat în lit. şi filos. şi ab
solvent al şc. norm. sup.; prof. la lic. Lazar. 
Scrieri; Metafisica şi sciinţa; Cât putem scî despre 
lume; Din obiceiurile şi viaţa sufl.. a animalelor; 
Teoria evoluţiunii; Sciinţa şi morala, etc.

Drăgugeşti, corn. rur. în Rom., j. Bacău, com
pusă din 3 căt., cu 2445 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
are 3 bis. şi 1 şcoală mixtă. Teritorul comunei 
de 2000 ha.

Draguignan, (franc., pron. draghinîan), capitala 
depart. franc. Var; 8645 loc.

Drăgulici, artist dramatic rom., n. 1825,1 1874. 
După ce-şi termină serviciul militar, întră în 
teatrul Slătineanu, sub direcţiunea lui Costacbe 
Carageale, unde scrise role şi figură la început, 
în diferite piese. Mai în urmă se des voltă şi 
ajunse un comic de frunte, care a lăsat amintiri 
neuitate în piesele; Adam şi Eva (dracul), în 
Meşterul Manoli (Manoli), în Doi Orfelini, în Roşa 
magică, în Lumpatius Vagabondus (Aţă), în Jean 
le Cocher, în Prăpăstiile Bucurescilor, etc. Ta
lentul seu fu înăscut, real, fără nici o şcoală.

Drăguşeni, 1) P., com. rar. în Rom., j. Su
ceava, compusă din 4 sate cu 2575 loc. (Dicţ. 
geogr. 1894), cari se ocupă cu agricultura. In 
com. sunt 4 biserici cu 3 preoţi şi o şcoală. 2) 
D., com. rur. în Rom., j. Vasluiu, formată din 
4 sate şi 3 cătune, avend 1528 loc. (Dicţ. geogr. 
1889), cari se ocupă cu agricultura şi crescerea 
vitelor. In com. se află 2 biserici, deservite de
2 preoţi, şi o şcoală; 2 mori de aburi. 3) D., 
com. rur. în Rom., j. Covurluiu, formată din
3 cătune, cu 1557 loc. (Dicţ. geogr. 1892), cari 
se ocupă cu agricultura, iar în Tîrgul-D. şi cu 
comerciul şi meseriile; 4 mori cu abur. In această 
comună sunt 2 biserici şi 2 şcoale.

Drăguţesci-Săpunari, com. rur. în Rom., j. 
Argeş, compusă din 7 cătune şi avend 1250 loc. 
(Dicţ. geogi’. 1888). In D. sunt 3 biserici, dintre 
cari una, mănăstirea Cotmeaua, fundată de Mircea- 
Vodă la 1385; 1 şcoală.

Drai —, v. Dre —.
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Drajna de Jos, corn. rur. în Rom., j. Prahova, 
situată pe ambele maluri ale păreului cu acelaşi 
nume şi pe malul stâng al Teleajenului; se com
pune din 4 căt. cu 2‘:177 loc. (Dicţ. geogr. 1897); 
are 2 biserici şi 1 şcoală. Pe teritonil corn. se 
găsesc isvoare de petroleu şi sare. Loc. se ocupă 
cu pomăritul, fabricarea vamlui şi a ţuicei şi 
puţin cu agricultura, fiind terenul muntos. Tîrg 
la Inălţ. D.-lui.

Drajna de sus, corn. rur. în Rom., j. Prahova, 
cu 1020 loc. (Dicţ. geogr. 1897); are 2 biserici 
şi 1 şcoală. Loc. pe lângă agricultură, pomărit 
şi prăsirea vitelor, se ocupă şi cu fabricarea 
varului, a ţuicei şi cu meseriile. Bâlciu la 6 -Ian. 
In centrul corn., pe coama dealului Grădiştea, 
se găsesc urme din ruinele unui castru roman. 
1632 a fost aici luptă între Rom. şi Tătari.

Drake, (pron. Drek), Sir Francis, marinar 
celebru englez, n. pe la 1540, i" 1595. Comandă 
o navă în expediţia căpitanului Hawkins în 
Mexico (1567). Apoi devenî corsar şi operă în 
contra Spaniolilor pe mare. In 1572 dobândind 
dela regina Elisaveta scrisori patente de repre
salii, organisă o expediţie în Noua-Grenada, unde 
captură mai multe nave de prin porturi şi de- 
vastă diferite stabilimente spaniole. In 1575 plecă 
din nou cu 5 nave, devastă stabilimentele spaniole 
din Peni şi Chili şi puse mâna pe California. 
După ce făcuse încungiurul lumii, reveni în 1580 
în Englitera, unde primi titlul de cavaler. Când 
regina Elisaveta declară resboiu regelui Filip II, 
D. luă Caiiagena şi mai multe alte oraşe spaniole 
de pe coastele Americei, pe cari le prădă; apoi 
incendiă forturile San-Antonio şi San-Augustino. 
In fruntea a 30 de nave numai, distrase, în 1587, 
100 bastimente în portul Cadix şi puse mâna pe 
nisce dociunente preţioase conţinând relaţiuni 
asupra comerciului Indiilor orientale. In 1588 
D. comandă cu gradul de vice-amiral, o escadră 
din flota care în anul următor învinse faimoasa 
Armada; apoi devastă coastele Spaniei. In 1592 
fu numit membru în parlament. In 1595 plecă 
în fruntea a 26 nave, împreună cu amiralul 
Hawkins să atace Indiile occidentale. După ce 
ame: Santa-Martha, Ranclieria, Nombre de Dios 
şi Rio-de-la-Hacha, muri la Porto-Bello de friguri 
lente, causate de superarea celor doue înfrângeri, 
ce suferise la Porto-Rico şi la Panama. Biografia 
lui D. a fost scrisă de Samuel Johnson.

Drake, Frideric, sculptor, n. 1805 în Pyrmont, 
elev al lui Rauch, dela 1844 prof. în Berlin, 
f 1882. A lucrat multe statue excelente: Frid. 
Wnhelm în Berlin (grădina zoologică) şi Stettin, 
"iVilfielm I în Colonia, Humboldt în Philadelphia, 
Columna Victoriei în Berlin, etc.

Drakon, archon în Atena, 620 a. Chi-. a pus 
la cale o reformă a constituţiunii şi codificarea 
dreptului penal de o severitate excesivă (de unde: 
Draconian, sever).

Drakon, (draco), însemna la Greci şi la Romani 
ori ce fel de şerpe şi nu numai un monstru 
fabulos cu corpul acoperit de solzi şi cu suflare 
de flacără ca la creştinii din evul mediu. Po
poarele orientale, cari suferiau în ţeara lor de 
reul şerpilor, au ve(Jut în ei mai mult calităţile 
vătemătoare omului, şi de aceea în religiunile 
Egiptenilor, Chaldeienilor, Ovreilor, Perşilor şer- 
pele este geniul reului, inimicul (Set, Tianat, 
Ophion) (Jeilor buni (Horus, Bel-Marduk, Crouos)

şi al oamenilor. Această credinţă orientală s’a 
întrodus şi în Grecia, unde găsim şerpele alături 
cu (Jeii, cari pedepsesc (Medusa, Gorgonele, Hera 
contra Alcmenei şi Latonei) sau conti-a (Joilor lu
minoşi şi antropomorfici (Apollon, Heracle..,.). 
Afară do această credinţă, în Europa unde este 
mai puţin periciilos şerpele, şi mai înainte de 
influenţa orientală a fost socotit între 4ei Pro
tectori, păzitori ai caselor, altarului, bogăţiilor 
(grădina Hespei'idelor, tesaurul din Colchida, 
Erichthonios, Cocrops ...), între (ţeii htonici şi 
subterani. Acest atribut se accentuata Romani, 
cari îl represintă pe monumente funebre şi vod 
în el imagina nemuririi, cari ved în el un pro
tector, iar femeile îl pun la gât în chip de salbă 
(Jicend că le ţine recoare. Cu legenda biblică 
despre căderea în pecat, şei’pele deveni animal 
reu şi Constantius II ni se presintă pe monete 
călare călcând un şerpe «preparând astfel ima
ginile sf. Gheorge şi sf. Mihail«, însă în poporal 
nostru tot se păstrează vechia credinţă, că şerpele 
este păzitorul casei. Daremberg et Saglio.

[I. S. F.]
Dram, v. Dirhem.
Drama, (grec. = acţiune), in general ori ce 

piesă de teatru în care găsim representată o 
parte din viaţa omenească. Corespundetor ca
racterului întemplărilor cari formează subiectul 
unei creaţiuni poetice de acest gen, D. se îm
parte în doue subdivisiuni principale: tragedia şi 
comedia. Această împărţire a poesiei dramatice 
în doue genuri principale bine deosebite a fo.st 
făcută âncă din antichitate, când se fixase în 
acelaşi timp pentru ori ce composiţiune drama
tică legea unităţii de acţiune, pe lângă care s’a 
adăugat mai târcjiu şi unitatea de loc şi de timp, 
după care acţiunea trebuia să se petreacă, în 
ori ce composiţiune dramatică, numai într’iin 
singur loc şi într’un interval de cel mult 24 oare. 
Aceste trei unităţi au fost cu stricteţă observate 
de şcoala clasică franceză din seci. XVII—XVIII. 
Romanticii au exclus unitatea de loc şi de tini]), 
arătând că singui'ă unitatea de acţiune este ne
cesară şi că ea trebue să se impimă ori eiiriii 
dramaturg. In acelaşi timp romanticii an dat o 
mai mare desvoltare genului de poesie dramatică 
cunoscut sub numele de D. modernă sau T). 
•propriu disă. Clasicii din antichitate împăiţiseră 
poesia dramatică în două genuri prea distincte, 
cari corespundeau la două extremităţi ale vieţii 
omenesci: tragedia representa numai partea tristă 
a vieţii, comedia numai partea veselă. Modernii 
au combinat aceste două genuri dramatice în- 
tr’unul singur şi astfel au creat D. propriu cjisă. 
Găsim câte odată şi Ia scriitorii din antichitate 
amestec de element tragic şi comic: D. satirică, 
dar aceasta într’o măsură foarte slabă şi nici 
decum cu intenţia de a representa viaţa aşa cnni 
este ea, ca un amestec de umbre şi de lumină, 
după cum se vede în D. modernă. Shakespearo 
şi Calderon siint aceia, cari au pus basele D.-ci 
moderne. După ei, şcoala romantică germ. şi frc. 
a dat âncă un mai mare avent acestui gen dra
matic atât de mult cultivat şi gustat astăili. l’i'in- 
cipiile dramei moderne au fost formulate de V. 
Hugo în celebra prefaţă a dramei Cromwell. f.a 
Români, D. propriu (ji'îă s’a întrodus prin in
fluenţa literaturei franceze. (Cf. Lessing, Jlain- 
burgische Dramaturgie», [1768]; Schlegol, »Vor-
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lesimgen iiber dramatische Kunst u. Litteratur*, 
[1809]; Fiiejrtag, »Die Technik des D.«, 1868; 
Klein, »Geschiclite des D.«, 1865—1876; Prdlss, 
»Geschichte des neueru D.«, 1880—1883.)

Drama musicală, (ital. Dramma per mustea), 
cel dintâiu nume dat în Italia acţiunilor tea
trale însoţite de inusică, înlocuit în urmă prin 
acel de operă (v. ac.). Astăzi numele de D. mus. 
se dă ancă la lucrări în cari autorii caută a pre- 
()ice prin titlu că textul şi acţiunea dramatică 
ţin rangul principal şi că musica, departe de a 
împiedeca şi a strica efectul acestora, concură 
la expi’esiunea dramatică, la efectul general.

[T. C.]
Dramatic, ceea ce se rapoartă la dramă (gen 

dramatic, artă dramatică, etc.), şi în înţeles mai 
larg, calificativul unui lucru care ne emoţionează, 
ue mişcă. Genul dramatic cuprinde toate crea- 
ţiimile poetice. în cari găsim pusă pe scenă viaţa 
omenească sub toate aspectele ei. Din punct de 
vedere al cuprinsului, genul D. se împarte în 
trei subdivisiuni principale: tragedia, comedia 
şi drama. Fiecare din acestea se subdivid la 
rândul lor în alte ramuri secundare. Genul 
tragic cuprinde tragedia propriu cjisă şi opera; 
în subdivisiunea a doua întră pe lângă comedia 
înaltă, opereta, vodevilul, farsa, etc.; în grupul 
al treilea se pune drama propriu (jisă şi melo
drama. Doue ramuri isolate ale genului D., pan- 
tomima şi baletul, nu pot fi puse în nici una din 
subdivisiunile amintite.

Dramaturg, autor de piese de teatru. Cei mai 
insemnaţi D.-i la Români sunt: G. Asachi, C. Ne- 
gruzzi, V. Alexandri, M. Millo, I. L. Caragiale.

Dramaturgia, (grec.) la Greci arta de a com
pune o dramă. Dela Lessing, în urma publicării 
cărţii sale, »Hamburgische Dramaturgie», terminul 
D. SG aplică la tot ce se rapoaiiă la studiul critic al 
dramei (compunerea şi represeutarea ei). Asupra 
difei'itolor clie.stiuni privitoare la dramaturgie au 
scris cu deosebire: Aristotel, Horaţ,Lope de Vega, 
Boileau, Gottsched, Lessing, Tieck, Schlegel.

Drâmba, instrument musical, se compune din- 
tr’un cerc mic de fiej', care se termină prin doue 
capete paralele, avend în centrul lor o limbu- 
şoaiă de oţel, care se pune în vibraţiune cu 
degetul cel mare al inânei drepte, ţinendu-1 cu 
mâua stângă lipit de dinţi; suneteie ei sunt surde 
şi fără intensitate. ^

Dramma per musica, (ital.) v. Drama musicală.
Drammen, cetate cu port la coasta sudică a 

Norvegiei, 20,441 loc. (1890); export însemnat 
de lemne (1888: 267,470 m. cub.).

Dramolet, (franc.) dramă scurtă.
Dramura, v. Dirhem.
Drânceni, corn. rur. în Rom., j. Fălciu, for- 

niată din tîrguşorul D. şi 5 sate. In tîrguşorul D. 
sunt 2 şcoale; aci e residenţa corn., subprefec- 
bii’a, judecătorie do ocol, oficiu telegrafo-postal; 
birou vamal, fiind aci un punct de trecere în 
Basarabia; sediul unei companii de dorobanţi 
pentru paza frontierei şi carantină pentru vite; 
an mic port la Prut, prin care se transpoartă 
cereale la Galaţi.

Drangiane, ţinut în Asia; astărji Seistan.
Drănicu, corn. rur. in Rom., j. Dolj, avend 

bi28 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu 
agricultura şi crescerea vitelor. Iu corn. se află 
0 biserică şi o şcoală.

Dranov, 1) D., haltă sau lac însemnat în Rom., 
jud. Tulcea. Este încungiurat de toate părţile cu 
stuf. Are o întindere de preste 800 hect.; pro
duce pesce de cea mai bună calitate şi în mare 
cantitate, al cărui venit apai*ţine statului. 2) D., 
gârlă însemnată prin care lacul D. se scurge 
în iezeral Razelm. 3) D., kerhana sau pescărie 
însemnată în plasa Tulcea pe teritorul corn. rur. 
Morughiol. 4) D., punct trigonometric de obser
vaţie de rangul prim în plasa Tulcea, corn. Mo- 
rughiol. 5) D., alt punct trigonometric de ob
servaţie în plasa Sulina, corn. Sf. Gheorghe.

Dranovâţ, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, for
mată din satele D., Şegarcea, Isvorui şi Gră
diştea, cu 1985 loc. (Dicţ. geogr. 1889). Loc. se 
ocupă cu agricultura. In apropiere de D. apare 
drumul roman care ducea dela Roniulala Apulum.

Dranse, aflueut al rîului Rhone, în cantonul 
elv. “Wallis; se revarsă la Martigny.

Drap, coloare cafenie deschisă.
Drapel, stindard, steag (v. ac.), termin între

buinţat de pe la sfîrşitul seci. XVI; în organi- 
saţia militară el e semn distinctiv al comandamen
tului, sub care se întrunesce un numer oarecare 
de unităţi ale aceluiaşi regiment. In corpurile 
de tmpă D. au înscrise pe ele numele bătăliilor 
glorioase, la cari regimentul a luat parte.

„Drapelul“, (Jiar politic liberal, apare dela 1897 
în Bucuresci; organ al grupului condus de P. 
S. Aurelian.

Draperie, (franc, drap = postav), aranjamentul 
stofelor în cute mari, destinat pentru decora- 
ţiunea apartamentelor la ferestri, portiere, ş. a., 
în formă de perdele artistic prinse în cute bo
gate. In artă se numesce a drapa forma îm
brăcămintei, care cade preste corpul unei figuri, 
în cute uşoare şi graţios aranjate; una dintre 
cele mai anevoioase lucrări în pictură şi sculptură.

Drapeyron, Ludovic, profesor, istoric şi geo
graf franc., n. 1839 în Limoges. A colaborat la 
»Revue des deux Mondes«, la »Revue bleue«, şi e 
director la »Revue geographique®. S:a încercat, 
mai ales, să aplice studiul geografiei la istorie 
şi politică.

Drasch, Aloisiu, medic, u. în Austria, 1850 
s’a stabilit în România şi a întemeiat aici tra
tamentul de hidroterapie pentru boale interne. 
Mare filantrop, t 1894 în Bucuresci.

Draskovic, veche familie croată, dela 1567 cu 
titlul de baron. 1) D., George, n. 5 B"ebr. 1515; 
1557 episcop în Cincibiserici; legat regal la con- 
ciliul tridentin, apoi episcop în Zagrabia şi ban 
al Croaţiei şi Slavoniei. 1585 cardinal, f 11 Ian. 
1587. 2) D., Ivan, om politic, cu episcopul Stross- 
mayer şi baronul Zsivkovifi înfiinţează un nou 
liartid oposiţional şi întemeiază (Jiarul «Agi’amer 
Zeitung». 3) D., loan, n. 1550, f •6|3. S’a di
stins în luptele contra Turcilor. 1596—1608 ban 
al Croaţiei. 4) Z).; loan, n. 1603, ■]■ 1648; 1631 
ridicat la rangul de conte. 1640 ban al Croaţiei, 
1646 dieta din Pojon îl alege palatin al Ungariei. 
5) D., loan, f 1733, comandant suprem al mi
liţiei croate; la 1732 bau al Croaţiei. 6) L., loan, 
conte, om politic, n. 20 Oct. 1770 în Zagrabia. 
Iu anii 1830—40 conducetorul mişcării ilirice. 
A agitat contra Maghiarilor. întemeiază socie
tatea literară: »Matica illirska« şi clubul de lec- 
tuiă »Citaonica«, care a dat fiinţă teatrului şi 
museului naţional croat şi reuniunii agricole



218 Braşov — Drept.

croate, f 14 Ian. în Radkersburg. 7) D., losif 
Casimir, n. 4 Martie 1714, a luptat în resboiul 
de succesiune austriac şi în cel de 7 ani. 1763 
comandant suprem în Sibiiu. t 1705.

Draşov, comună mică în Trans., cott. Alba infe
rioară, cu 868 loc. (1891) Români; fermă model.

Drastic, de efect mare, ce impresionează tare.
Drastica, (med.) medicamente purgative (v. ac.) 

puternice.
Drava, unul din afluenţii mai mari ai Dunării, 

isvoresce în Tirol sub muntele Rohrwald, la înăl
ţime de 1670 m. şi curge spre est, formând una 
din văile longitudinale mai importante în Alpii 
estici; trecând în Carintia face o cotitură spre 
nord, apoi spre sud-est şi din jos de Villach trece 
în şesul Carintiei; la graniţa Stiriei îşi taie drumul 
printre munţi şi ajunge pe şesul dela Pettau; 
la Saurici trece în Ungaria, formând graniţa între 
această ţeară şi Croaţia-Slavouia, până la revăr
sarea sa în Dunăre. Lungimea D.-ei e de 668 km., 
din cari 249 km. navigabilă (dela Legrâd în jos). 
Basinul D.-ei e de 47,191 km*. Afluenţii mai în
semnaţi ai D.-ei sunt din stânga: Isel, Moli, 
Lieser, Gurk, Lavant, Mura, Riuya; din dreapta: 
Gail, Drann, Plitviţa, Bednîa şi Bistra. Drumul 
strategic roman ducea prin valea D.-ei, pe ţermul 
stâng, dela Teutiburgium până la Aquaviva. Bălţile 
de pe lângă cursul infer. al D.-ei au început a fi dre
nate pentru a se usca .şi a câştiga pământ de cultură.

Drawback, (engl., pron. drăbec), rebonificarea 
de vamă la reexpoiiarea mărfurilor vămuite, în 
înţeles mai larg ori ce rebouificare la exportul 
mărfurilor taxate prin imposite. (v. Yania.)

Drawida, popoare, (Dravidi), massa principală 
a poporaţiunii din Decan în India est.; se deo
sebesc de Incjii arici atât după tip, cât şi după 
limbă. (V. Asia, tipuri.)

Drawfng-room, (engl., pron. draing rum), salon 
de primire.

Dreapta şi Stânga, în limbagiu parlamentar 
însemnează partidele politice cari îşi au locurile 
în dreapta sau stânga a salei de şedinţe. Pe partea 
dreaptă se aşează de regulă partidele conserva- 
toai’e, pe cea stângă cele progresiste. Astfel ter- 
miuul »D.« a devenit identic cu «conservator*, 
iar «Stânga* cu «progresist» sau «liberal*.

Drecon, rîu în Ungaria jwmenit de Priscus, în 
descrierea călătoiîei ambasadei lui Maximianus 
la Huni. După o primă audienţă la Atila, am
basada fu invitată chiar de suveranul Hunilor 
să-l urmeze la residenţa sa situată în nordul 
Panoniei. Istoricul Priscus spune că delegaţii 
trecură mai multe ape curgetoare, între cari şi 
D. Nu se scie cu care din apele curgetoare 
existente este a se identifica D. [Caion.]

Dreher, Antoniu, fabricant de bere, n. IblO 
în Viena; 1836 a luat conducerea berăriei din 
Klein-Schwcchat lângă Viena, 1861 a întemeiat 
berăria din Micholup în Boemia şi 1862 pe cea din 
Steinbruch de lângă Budapesta.f 1863. A(jii conduce 
aceste fabrici fiul seu Anton, n. 1849. Berea lui 
D. e cunoscută pretutindenea. Numai berăria din 
Steinbruch a produs în 1892 400,000 hl.

Dreiherrenspitz, vîrf de munte în Alpii Ti- 
rdlului, 3.505 m. înalt.

Drenaj, secarea terenurilor jilave şi mocirloase 
prin punererea de tubuii arse in pământ. D. cu 
tuburi s’a introdus ântâiu îu Anglia pe la 1850 
şi de atunci s’a lăţit şi este cunoscut în toate

statele Europei. Tuburile sunt făcute din pământ 
de oale ori de cărămidă, de formă cilindrică şi tăiate 
neted la cele doue capete pentru a le pute po- 
ti’ivi bine ca să nu petrundă ţerină şi rădăcinile 
plantelor între ele. Ele sunt de 30 cm. lungime 
şi 40—150 mm. lărgime. După serviciul ce-1 fac 
se împărţesc în drenuri sugătoare, cari absorb 
apa din pământ, şi drenuri colectoare sau acu
mulatoare, cari primesc apa dela cele sugetoare 
şi o înlătură. Adâncimea la care se pun dre- 
nurile sugetoare este de 1—1-25 m. iar distanţa 
între seriile lor diferă după teren, cantitatea de 
apă ce este de înlăturat, etc. Un D. bine făcut 
durează şi o sută de ani.

Drencova, colonie aparţinătoare la corn. Ber- 
sasca (v. ac.) în Banat, cott. Caraş-Severin, lângă 
Dunăre; aci se începe defileul Dunării de jos; 
îu împrejurime sunt însemnate mine de cărbuni. 
In vechime a fost o cetate în împrejurimile D.-ei.

Drenţe, numirea populară a plantei aquatice 
Callitriche verna.

Drenteln, Alexandru Romanovits, general ru
sesc, n. 1820 îu Kiev, 1877—78 comandantul ar
matei rus. de reservă din România, 1878—80 
şeful departamentului 3, apoi guvernor gen. în 
Odessa, 1881 în Kiev. f 27 Iul. 1888.

Drenthe, prov. olandeză, 2663 km*., 143,028 loc., 
pământ puţin productiv. Capitala Meppel, resi
denţa autorităţilor publ. în Assen.

Drâpneaua, Lăştunul mare (Gypselus apus), 
pasere căutătoare, cu picioare căţărătoare, din 
fam. Cypselidae, preste tot de coloare întune
cată, umerii cu un lustru negru-ver(jiu, iar la 
gât albă; ciocul şi picioarele sunt negre. Lung. 
totală: 18 cm.; lung. aripelor: 17; lung. cocjii: 
8 cm. Prin regiunile noastre petrece din Apr, 
până în Sept., şi cuibăresce prin munţii stâncoşi 
ori prin ruine, se nutresce cu tot felul de insecte.

Drept, în înţeles obiectiv suma normelor 
obligătoare, prin cari se regulează (în mod oon- 
stringetor) ţinuta oamenilor între sine şi faţa 
cu colectivităţile recunoscute de D., precum şi 
ţinuta acestor colectivităţi între sine; îu înţelo.s 
subiectiv: facultăţile ce resultă pentru per
soane nemijlocit din D. obiectiv (D. legal), ori 
sunt câştigate în conformitate cu D. obiectiv (D. 
câştigate).

D. obiectiv este coordinat moralei (v. ac.) şi 
obiceiului (v. ac.); ori ce D. obiectiv este po- 
sitiv, şi poate fi D. scris (jus scriptum), încât 
e cuprins în legi (v. ac.) sau colecţiuni cu pu
tere obligătoare (s. e. Corpus Juris), ori D. nescris 
(jus nou scriptum), cunoscut numai din o b i cei u.

D. se împarte în doue ramuri principale: 1) 
D. public, care priyesce societatea în interesul 
ei general, considerându-o ca o singură i)er.soanâ, 
deosebită de fiecare din membrii ei, având oou- 
stituţiunea sa proprie; 2) D. privat, caro se 
ocupă cu organisarea şi desvoltarea socială îu 
atât cât e vorba de interesele speciale ale tu
turor şi fiecăruia din membrii cari compun socie
tatea. (Ulpianus: Publicum jus est quod statiini 
rei Romanae spectat, privatum quod ad siugu- 
lorum utilitatem.)

I. Divisiunile D.-lui public sunt:
1) D. public în înţeles restrins, care se 

compune din D. constituţional, adecă I). caro 
tractează despre organisarea societăţii, cousti-
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tuirea suveranităţii şi a puterilor publice, şi din 
B. administrativ, care tractează în special de
spre acţiunea şi competinţa puterii executive, 
despre adininistraţiunile generale şi locale în 
raport cu drepturile sau interesele administra
ţilor şi cu interesul general ai statului;

2) D. internaţional, care cuprinde normele 
destinate a regula raporturile voluntare şi ne
cesare dintre stat şi stat şi între cetăţenii di
feritelor state (Mancinij;

3) D. bisericesc, care se ocupă cu raporturile 
dintre stat şi biserica creştină, cu raporturile di
feritelor biserici între sine, in sinul acestora cu 
raporturile dintre biserică şi membrii ei, şi în 
fine cu normele referitoare la averile bisericesc!;

4) D. penal stabilesce condiţiunile şi normele 
pentru executarea dreptului statului de a pedepsi 
crimele, delictele şi contravenţiunile, iar D. de 
procedură penală cuprinde normele referitoare 
la procedura judecătorească penală şi la orga- 
iiisaţia, competinţa şi instanţele judecătoriilor 
penale. Legile penale în Rom. se compun de Codul 
penal, promulgat în 1864 şi de mai multe legi, 
cum legea din 17 Febi1. 1874, care a corecţionalisat 
mai multe crime, legile din 27 Maiu 1893, din 
11 Febr. 1894, din 29 Apr. 1895, din 20 Iun. 
1895. Aceste legi au căutat să lupte în contra 
.slăbiciunii curţii cu juraţi, care achita cu prea 
mare înlesnire pe aousaţii culpabili de unele 
crime. (v. Cod. penal);

5) D. de procedură civilă se ocupă cu orga- 
nisaţiunea, instanţele şi competinţa judecătoriilor 
civile, şi cu procedura i’eferitoare la deciderea 
căuşelor litigioase civile.

II. D. privat sau civil se împarte în urmă
toarele divisiuni principale:

1) D. familiar, care cuprinde normele refe
ritoare la căsătorie, la raporturile dintre părinţi 
şi fii şi la puterea părinţească;

2) D. de avere, care se ocupă cu D. de proprie
tate, de obligaţiuni, de moştenire, etc. Ca grupe 
separate se deosebesc: B. comercial, cambial, 
maritim, ,etc. Cf. şi art. Cod şi Jurisprudenţă.

Drept de apă. Apele curgătoare sau stătătoare 
folosesc omului în atâtea feluri, şi pot să devină 
aşa de periculoase pentini dînsul, încât foai'te 
de timpuriu s’au alcătuit regule de drept cu pri
vire la ele. Romanii aveau un drept al apelor. 
Popoarele cari au nevoi^de irigaţiuni, cum sunt 
Egiptenii şi Arabii, au regule tradiţionale foarte 
amănunţite. In Rom. condica lui Mateiu Basarab 
are numai patru alineate la glava 309, care 
ca şi disposiţiunile lui Al. Ipsilante se referă 
numai la mori. Condica lui Caragea are 9 articole 
privitoare la ape, iar a lui Calimah (ambele din 
1817) J5. Regulamentul Organic creă o categorie 
de ape navigabile, în care puse Jiul, Oltul, Ar
geşul, Dâmboviţa, Ialomiţa, Sii’etul, Moldova, 
Bistriţa şi Prutul. El porimci desfiinţarea cu des
păgubire a morilor, podurilor pe luntre, zăga
zurilor de pe acele ape. Acelei lucru dispuse 
legea din 1835 pentru phrtirea gârlelor, 
legea moldovenească din 1852, etc. In 1864 o 
inundaţiune devasta capitala; în urma ei se pro- 
fnulgă la 1865 o lege, care pentiu prima dată 
aduse o simţită îndreptare. Codul civil, întrat 
m vigoare la 1 Dec. 1865, are 19 articole pri
vitoare la ape. Constituţiunea din 1866 declară

de domeniu public fluviile şi rîurile navigabile 
sau plutitoare. De domeniu public sunt şi ostroa
vele de aluviune (art. 499 C. civ.). Drepturile 
înărginaşilor sunt în număr de patru: a naviga 
sau pluti (navigare vel velificare), a pescui cu 
unghiţa (hamo piscari), a lua apă cu vase (hau- 
rire), a adăpa vite (adaquare). După art. 582 
C. civ. mărginaşii n’au drept a lua apă dintr’un 
rîu de domeniul public, pentru irigaţii. In practică 
însă Bulgarii, cari vin de cultivă legume in tot 
regatul, aşează totdeuna roate de irigaţie. Legis- 
laţiunea apelor presintă o mulţime de lacune; 
pentru a le împlini, la 1868 P. Donici, Sp. lor- 
ceanu şi D. Giani prelucrară un proiect de lege 
în 79 de articole. La 1874 G. Gr. Cantacuzino 
aduse pe inginerul italian Ed. Gioia, care pre- 
sentaun voluminos memoriu. Unde se va fi aflând 
memoriul nu seim, dar e ou desăvîi’şire dat ui
tării. La 1884 P. Borş lucră un studiu juridic 
în două părţi şi un proiect de lege în 244 ar
ticole, după cererea ministrului lucrărilor pu
blice (gen. N. Dabija). In Maiu 1886 loan Bră- 
tianu înfiinţa sub presidenţia lui Borş o comisiune 
de 5 membri pentru a elabora o legiuire completă. 
In 1891 ministrul Olănescu reluă chestiunea. In 
1898 s’a reluat iarăşi chestiunea. Singurul pas 
serios făcut înainte a fost legea pescuitului (v. ac.) 
elaborată de Antipa şi votată în timpul când era 
Palladi ministrul domenielor. Regimul hidraulic 
al apelor din Rom. curgătoare e foaite rău, toate 
au caiaeter torenţial. Apele stătătoare sunt în 
număr foarte mai’e şi vigoarea poporului ar spori 
enorm, dacă s’ar pune în aplicare un plan me
todic de secare pentni unele, de curalare şi scur
gere pentru altele. Există un singur text, un 
articol, după care se fac de judeţe cu subvenţiuni 
din partea statului unele lucrări de secări sau 
de scurgeri. Relaţiuni despre acele lucrări se 
publică numai în Expunerile anuale ale situa- 
ţiunii judeţelor. Bibliogr. Ciru Economu, Dreptul 
de ape. In Ung. D. de apă este regulat prin ari. 
de 1. XXIII: 1885. [Biron.]

D. canonic, v. Corpus jur. canonici.
Dreptul de rcscumperare este facultatea care 

şi-o reservă ven(jătorul de a relua lucrul vendut, 
restituind preţul principal, spesele contractului şi 
ale repara^unilor. (C. (5. art. 1372 şi ur.). Această 
facultate în Rom. nu poate fi stipulată pentru un 
termin mai lung de 5 aui. Yen()area cu facultate 
de rescumpărare este, după cum se vede, un mod 
de a-şi procura bani fără a pierde proprietatea 
lucrului. Când vânzătorul reia obiectul vendut, 
îl ia liber de sarcinele impuse de cumpărător, 
dar cu îndatorirea de a executa contractul de 
închiriare făcut făiă fraudă.

Drept roman, adunarea legiuirilor cari au 
domnit la Romani în tot timpul ist-oriei lor şi 
mai ales între epoca Decemvirilor şi a lui lu- 
stinian. Acest drept a atins starea cea mai în
florită pe la seci. II şi III. In Dacia aceste legi 
fură introduse în timpul stăpânirii Romanilor, 
când Dacia deveni provincie romană. Ele re- 
maseră în vigoare tot timpul cât domniră aci 
împăraţii Romei şi ai Constantinopolei. Dar după 
năvălirea barbarilor, legile romane fură astfel 
schimbate, încât domnii aduseră în ţeară legile 
imperiale dela Constantinopole cunoscute sub 
numele de Basilici. Dreptul roman, în urma co
dificărilor făcute de domnii români, a remas totuşi



220 Dreptate — Driburg.

(pe lângă dreptul canonic, dreptul obicinuelnic, 
codicele domnilor, codicele străine introduse acum 
30 de ani) temelia neclintită pe care este aşezată 
pănă astă(Ji legislaţiunea română, (v. Corpus juris 
ci vilis.).

Dreptul de vânătoare e poate acela în care 
a fost mai general, mai violent şi mai îndelung 
întreruptă continuitatea între D. roman şi D. 
modern. Cu cât se întăresce caracterul feudal 
al alcătuirii sociale, cu atât venătoarea devine 
mai mult un privilegiu reservat câtorva şi aperat 
printr’un şir de pedepse draconice. Au fost 
vremiu'i când uciderea unui cerb de cătră un 
iobagiu a fost mai grav pedepsită şi cu mai mult 
zel reprimată de autoi'ităţi decât uciderea unui 
om. Cerinţele principale pentru a vena sunt în 
epoca noastră, cu mici diferinţe dela un stat la 
altul, următoarele: 1) A ave o voie dela auto
ritatea administrativă sau politică (legea română 
dela 29 Nov. 1801 nu cere acest lucru). 2) A 
vena, chiar pe proprietatea sa, numai în epocele 
preve(}ute de legi. 3) A vena pe proprietatea 
altuia (particular, comună, stat, aşezămeut) numai 
cu voie, gratuită sau plătită (arendarea venă- 
toarei). Animalele vătemătbare pentru om sau 
pentm producţiunea sa de ori ce fel se pot vena 
ori când. Întrebuinţarea de momeli, otrăvi, căp- 
căni, laţuri e interzisă. In România se poate 
autorisa otrăvirea pentru distrugerea fiarelor cu 
soirea autorităţii judeţene. Administraţiunea Do
meniului Coroanei distruge în fiecare an un numer 
însemnat de lupi şi de vulpi cu stricnină. Legile 
şi regulamentele privitoare la vânătoare au tabele, 
cari arată pentru fiecare specie epoca cândltrebue 
să fie cruţată, care este aceea a reproducerii. 
Epocele variază în diferite ţeri după climă. Abusul 
care se face în Erancia cu acordarea autorisărilor 
de vânătoare (permis de chasse, în Germania 
Jagdschein) şi slaba, aplicare a regulamentelor 
sunt cause, pentru cari vânatul a ajuns foarte rar 
în Francia. In ţerile germane e mai bine aperat 
şi mai abundaut. In România lipsa de aplicare 
a regulamentului vânătoarei a făcut asemenea 
să se rărească mult vânatul. Un reu simţit e, 
că în fiecare an vin la gurile Dunării şi în Do- 
brogea societăţi de vânători străini, cari invocând 
pretextul imor «cercetări sciinţifice« nu numai 
nu sunt oprite de a vâna, oi chiar funcţionarii 
le fac tot felul de înlesniri Societatea vână
torilor din Bucuresci a închiriat dreptul de vâ
nătoare pe mai multe moşii ale statului şi a or- 
ganisat o pază destul de bună a vânatului, (v. ac.)

Dreptate, v. justiţia.
„Dreptatea41, titlul mai multor diare rom., 

dintre cari mai insemnate: 1) D., (j.iar liberal, 
apare în Bucuresci, organul fracţiunii grupate 
în jurul lui N. Fleva. 2) D., (jiar politic, în
fiinţat 1894 la Timişoara de aderenţi bănăţeni 
ai partidului naţional român, în frunte cu Alex. 
Mocsonyi. D. la început a stat sub conducerea 
lui Dr. C. Diaconovich şi Dr. V. Branisce, şi a 
fost cel mai mare şi mai bine redigiat d'ar al 
Românilor din Ungaria. După întemniţarea lui 
Dr. V. Branisce, osândit la 2 ani temniţă pentra 
o serie de articole, I). s’a publicat în întindere 
mai mică, iar la 1897 s’a sistat pe motivul, că 
în vederea atitudine! guvernului ungar a devenit 
cu totul imposibilă susţinerea politicei moderate, 
profesată de D.

Dresda, (Dresden), capitala şi residenţa re
gatului Saxonia, situată pe ambele laturi ale 
rîului Elba, preste care duc 3 poduri, D. are 
336,440 loc. (1895). Edificii mai însemnate 
în D. sunt: palatul regal, cu o colecţiune de 
lucrări de artă; Zwinger, cu museu de istorie 
naturală şi de istorie; Museul, cu renumita 
pinacotecă, colecţiune de lucrări chalcografice 
şi de figuri în gips; Palatul japonez, cu cabinet 
de antichităţi (Augusteum); biblioteca regală (cu 
3—4(X),000 tomuri); colecţiune numismatică şi 
de lucrări de porţelan; teatru de 6urte, etc.; 
numeroase biserici. Institute: Academie de 
arte plastice; politechnic; 4 gimnasii clasice, 
2 gimn. reale, 1 şcoală reală, 1 şcoală de archi- 
tectură; institut de surdo-muţi şi de orbi; câte 
2 şcoale de comerciu, de cădeţi şi de medicină 
veterinară; 2 seminalii de învoţători şi 1 de în- 
veţătoare; numeroase reuniuni sciinţifice; jude
cătoria supremă aţerii; cameră de comerciu şi 
industrie; filiala băncii imper., banca saxonă şi 
mai multe alte bănci. Industria şi comerciul e 
destul de viu. Lângă D. a învins Napoleon armata 
boemă (26 şi 27 Aug. 1813); Pacea de D. (25 Dec. 
1745) puse capăt la al doilea resboiu silesian. 
Gonferenţele de D. (23 Dec. 1850 până 15 Maiu 
1851) au revisuit actele confederaţiunii germane.

Drese, denumirea cea veche a documentelor 
presentate ca dovedi întru hotărîrea pricinilor, 
sub imperiul legislaţiunii române primitive a 
obiceiului pământului.

Dress, fengl.J costumul Jockey-lor la alergări; 
costum do sport.

Dresura, instruirea animalelor, mai ales a 
cailor, cânilor, etc.

Dreux, (pron. dre), capitala unui arondism. 
franc., în dep. Eure et Loir, lângă rîul Blaise, 
9000 loc., castel cu mausoleul casei Orleaus. 
19 Dec. 1562 înfrângerea Hughenoţilor sub Conde.

Drewenz, rîu în Prusia, afluent al rîului 
Vistula, trece prin lacul D., (11 km. lung) şi se 
revarsă la Thorn, 238 km. lung.

Dreyfus, Alfred, căpitan franc. în statul major, 
de origine din o familie de ovrei din Alsaţia, a 
fost judecat 1895 pentru tradare de patrie la 
deportare pe viaţă pe insula diavolului (Cayenne). 
Afacerea D. dela 1895 ţine în neîntreruptă agi
taţie întreaga viaţă publ. a Franciei. In toamna 
1898 s’a ordonat revisiunea procesului. (V. şi 
art. Zola.)

Dreyse, loan Nicolae, technic, n. 20 Nov. 1787 
în Sommerda lângă Erfurt, unde mai târdiu a 
întemeiat o fabrică de fier, s’a ocupat însă mai 
ales cu perfecţionarea armelor; 1824 păşi cu o 
perfecţionare a massei şi a construcţiei tigăei 
de aprins, şi întemeia o fabrică pentru confec
ţionarea acestora., Prin perfecţionare contimin 
a ajuns 1836 să fabrice pusei, ce se încarcă 
dinderet şi cartuşe unitare; aceste arme au fost 
introduse 18401a armata prusiană şi au provocat 
o revoluţie formală pe terenul militar, mai ales 
după experienţele din 1866. D. a inventat şi o 
armă de grauat cu cartuşe explosive, care insa 
nu află aplicare practică în urma hotărîriloi' 
conferenţei din Petersburg (1868). 1864 D. fu 
nobilitat. f 9 Dec. 1867.

Driburg, oraş în districtul prus. Hoxte)-, lângă 
Aa, 2615 loc. (1895); isvoare feruginoase şi sul
furoase. Ruinele Iburg-ului.
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Dric, teleaga carului; se mai numesce D. şi 

o căraţă uşoară, şi carul mortuar.
Dridri, cantatrice parisiană, cântată de V. 

Alexandri în poesia cu acelaşi nume.
Drift, Teoria driftului, teoria unor forma

ţiuni de transport (drift-iill-houlder-clay), con
stituind terenul eratic dela nord sau diluviul 
septentrional, pentru a explica resturile sau ur
mele epocei glaciale, cari se întind mai preste 
tot nordul Europei şi al Americei de nord, avend 
ca limită de .sud o linie foarte ondulată şi plină 
de sinuosităţi. [A.]

Drill sau Drell, pânză des ţesută şi netecjită.
Drimys Forst., (botan.) gen de plante lignoase 

sempervirente din fam. MagnoUaceelor, trib. 
Wintereae, cu cârpele bacate; respândit în Au- 
stralasia, Neoselanda şi America sudică. Dintre 
specii cea mai remarcabilă e D. Winteri Forst. 
din America sudică, a căreia scoabă se folosia 
odinioară în medicină ca antiscorbutic; ea, ca şi D. 
aromatica Dcne., se cultivă la noi ca plante de
corative subrustice sau fără risic de florărie 
temperată. [A. Pr.]

Drin, (DrilonJ, rîu litoral în Albania, se com
pune din D. alb şi D. negru (din lacul Ochrida), 
se revarsă din jos de Alessio.

Drina, afluent pe dreapta al Savei, isvoresce 
în Muntenegiu, formează graniţa între Bosnia 
şi Serbia.

Drincea, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, for
mează corn. cu satul Cearângu, cu 1300 loc. 
(Dicţ. geogr. 1894), are 2 bis.

Drîstor, numele vechiu românesc al Silistriei, 
V. Dorostorum.

Drit, drept, privilegiu.
Droaga, car pentru transportul alimentelor.
Drob, numele popular al plantelor din genul 

Cytisus L. (v. ac.).
Drocia Highiş, grupă de munţi în munţii sudici 

bihoreui, între Crişul alb şi Mureş; se împarte 
în trei părţi mai însemnate; Highiş (800 m.), 
partea apuseană; Drocia (837 m.), partea din 
mijloc; Piatra albă (080 m.) şi Petroasa (695 m.), 
partea dela resărit. Piscurile mai însemnate sunt; 
Cucurbeta (486 m,) la Şiria, Măgura (479 m.) 
la Covasinţi, Ghecichiş (471 ra.) la Cuvin. Văile 
mai însemnate sunt; Cladova, Şoimuş, Milova, 
Conop, Berzava, Căpruţa, Slatina, Soboi’ştn, Petriş 
şi Mădrizeşti. Cale de c(flnunicaţie este numai 
dela Varadie prin Slatina la Gurahonţ. [j*]

Drog, com. rur. în Rom., j. Râmnicu-Sărat, 
comp. din căt. D. şi Andreesci, cu 938 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), are 1 bis. şi 1 şcoală. D. 
are 3510 ha. D., baltă, în apropierea com. D., 
cu o întindere de 350 ha., produce caracudă.

Drogheda, oraş cu port în prov. irland. Leinster; 
12,000 loc. 1690 învingerea lui Wilhelm III 
asupra lui lacob II (Obeli.sk).

Drogheria, v. Drogue.
Drogli, loan, profesor rom., n. 1832 în Suceava, 

a studiat în Suceava şi (teol.) în Cernăuţ, pe
dagogia în Praga. Dela 1862 înveţător şi mai 
pe urmă director la şcoala normală din Cernăuţ, 
inspector şcolar în ţinutul Sucevei şi al Câmpu
lungului, şi în fine profesor la pedagogiul sta- 
tulm din Cernăuţ. A publicat, pentru ântâia dată 
in Bucovina, cu litere latinesci un «Elementar 
pentru clasa primă a şcoalelor poporale». Viena,

1875, ediţ. 2 în 1881 şi a 3 în 1883. t 22 Nov. 
1887. [Dr. I. O. Sbiera.]

Drogue, materii brute din cari se prepară me
dicamente; părţi din vegetale, ca flori, frunze, 
rădăcini, reşine; materii animale, producte chi
mice simple. Drogueria, localul unde se conservă 
şi unde se vend D. Droguist, comerciantul care 
vinde D. cu autorisarea administraţiunii sanitare 
competente, fiind supus controlului acelei admi- 
nistraţiuni.

Drohobycz, oraş în Galiţîa orientală, centm 
al căii ferate Chyrow-Stryj, cu 17,916 loc. (1890) 
şi saline.

Droitwich, (pron. draitici), oraş în comitatul 
engl. Worcester, lângă Salwarpe. 4021 loc. (1891); 
isvoăre sărate renumite.

Drojdia, v. Saccharomyces.
Drojne, afluent pe stânga al rîului Rhone, în 

partea sud-estică a Franciei, isvoresce în Alpii 
Dauphine, se revarsă din jos de Valence; 120 km. 
lung. După acest riu s’a numit departamentul 
D., 6560 km2, cu 306,419 loc. (1891), avend 4 
arondismente.

Dromedar, v. Cămila.
Dromihete, regele Geţilor din nordul Dunării 

(300 a. Chr.), care mai ântâiu prinde pe fiul lui 
Lisimac al Traciei, trimis împotrivă-i, şi nu-1 
liberează până ce nu ia pe sora sa in căsătorie.

Dromones, corăbii iuţi de resboiu, mânate cu 
vesle, folosite de bizantini şi în Italia super. în 
partea primă a evului de mijloc.

Drontheim, (uorveg. TrondhjemJ, oraş forti
ficat în Norvegia, la întrarea rîului Nea-Elv în 
fjordul D., cu 24,746 loc. (1891); port; resi- 
denţă episcopească, catedrală frumoasă; comerciu 
viu; banca norvegiană. înfiinţat 996. In seci. XI 
şi XII residenţa, iar acum oraşul de încoronare 
al regilor norvegian!.

Dropia, Drob, Drobiţă, Drofie, (Otis tardaj, 
gen de pasere din fam. Alexoridae, ce mijlo- 
cesce trecerea dela Găinoase la Băltăreţe, brună- 
ruginie pe spate cu puncte şi linii negre, alburie 
pe foaie; capul şi grumazii cenuşii; preste ari
pile late cu albe făşii curmezişe; virful coejii e 
alb, înaintea căruia se presintă o neagră făşie 
curmezişe; ciocul negru, picioarele biune-suiii. 
La bărbătuşi de laturile guşei atîrnă o bărbie 
compusă din pene scamate. Lung. totală; 100 cm.; 
lung. aripilor; 70 cm.; lung. co()ii; 28 cni. Pe
trece pe câmpii în grupe mai mari sau mai mici, 
nutrindu-se cu iarbă, gi'ăunţe şi insecte. [V. B.]

Drosera L., (botan.) gen de plante herbacee, 
perene, insectivoare, din fam. Droseraceelor, cu 
4—8 stamine, 2—5 stili bipartiţi sau multificji 
şi cu ovar 1 locular, respândit (cu excepţia ins. 
Ocean. Pacific) pe întreagă suprafaţa globului. 
Cea mai cunoscută şi respândită (Europa, Asia 
bor. şi America nord.) specie e; D. rotundifolia L., 
ce cresce în turbării şi în ţerile noastre. Ea are 
flori mici inaparente la vîriul unui scap, iar 
foile basilare în rosetă au forma unui disc lung- 
peţiolat; ele sunt acoperite cu glaudule digestive, 
cari prin secretul neutralviscos mai ântâiu cap
tivează şi apoi încovoindu-se şi executând miş
carea de resorbţiune,,secretul devenit acid disolvă 
păriile moi ale insectei prinse. După ce a urmat 
digestiunea glandulele revin succesiv la posi- 
ţiunea lor originală striciă. In urma acestei par
ticularităţi specia aceasta, precum şi altele, s. o. D.
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longifoUa L. (din Europa), D. binata Labili, (din 
Australia), D. capensis L. (din sudul Africei) 
precum şi alte plante insectivore, toate uşor de 
cultivat, mai ales după publicaţiunile celebre ale 
lui Darwin, au ajuns la modă în florăriile noastre.

[A. Pr.]
Droseraceae, (botan.) fam. de plante dicotyle 

calyciflore, aveud ca şi familiile — după Bentham 
şi Hooker — cele mai înrudite ale Rosaceelor şi 
Saxifrageelor cârpei multiovular, însă de pla- 
centaţie parietală. Toate D. sunt plante tipice 
carnivore, ele cresc în turbării şi pe locuri mlă
ştinoase sau şi arenoase din regiunea tropicală 
până în cea temperată (cu excepţia ins. Ocean. 
Pacific). Dintre genuri mai remarcabile cităm; 
Drosera, Aldrovanda şi Dionaea. [A. Pr.]

Droste-Vischering, Clemens August, n. 1773; 
arcbiepiscop de Colonia din 1837—1845, bărbat 
erudit şi eneigic pentiai aperai’ea doctrinei şi 
drepturilor bisericii, venind în conflîct cu regimul 
protestant al Prusiei, a fostînteinniţat(1837—39), 
fiind-că nu a cedat, în 1842 i-s’a constituit un 
coajutor cum jure successionis.

Drottninghoim, cetâţue, v. Lofo.
Drouet, 1) D., Jean Baptiste, om politic frc., 

u. 1763; fusese dragon, apoi postar în St. Mene- 
bould, unde 21 Iunie 1791 recunoscu pe regele 
Ludovic XVI, când in fuga sa trecea prin acea 
localitate; fiind aderent înfocat al revoluţiunii 
alergă înainte la Vai'ennes, unde niijloci prinderea 
regelui; pentru acest serviciu adunarea naţională 
l-a gratificat cu 30,000 franci; 1792 ajunse de
putat în convent, apai'ţinend clubului iacobinilor; 
1793 cădii prins în mâna Austriacilor; reîntors 
după doi ani fu membru în sfatul celor cinci 
sute; mai tar (Jiu iarăşi deputat. După reîntoar
cerea Bourbonilor exilat, trăi în Germania, apoi 
sub numele’ Merger în Mâcon, unde t 1824. 
2) D., Jean Baptiste, conte d’Erlon, mareşal 
frc., n. 1765 în Reims; a pariicipat în luptele 
din anii 1793—96, 1799 general de brigadă, 1803 
general de divisiune; a luptat în Germania şi 
Spania. După prima restauraţiune comandant al 
divisiiinii 16 de armată; 1815 luând parte la o 
conjuraţiune, fu închis in citadela dela Lille, de 
unde scăpă când se reîntoai'se Napoleon, care îl 
făcu pair şi comandant suprem al primului corp 
de armată; cu acesta a făcut la Waterloo atacul 
principal. După capitularea Parisului se refugia 
in Bavai’ia. In urma aranestiei din 28 Maiu 1825 
se întoarse în Francia, mâi târcjiu ajunse guver
nator general al Algeriei, unde a introdus bi
rourile arabe; 1843 mareşal, f Ian. 1844. 
Scrierea »Viu militaire« a apărut după moartea 
lui. In Reims i-s’a ridicat statuă. 3) D., Louis, 
flautist, n. 1792 în Amsterdam; a studiat în 
conservatorul din Paris; solist de flaută al re
gelui din Olanda, apoi al lui Napoleon I; dela 
1817 a făcut călătorii artistice; f 30 Sept. 1873 
în Berna. Intr’un timp D. a fost secretarul mu- 
sical al reginei Hortensia, ale cărei melodii le 
punea pe note. Ca flautist s’a distins prin tech- 
nică extraordinară. Composiţiuiiile lui pentru 
flaut (vr’o 150) sunt plăcute, dar fără profuncjime.

Drouyn de l’Huys, Edouard, om de stat frc., 
n. 19 Nov. 1805 în Paris; păşind pe cariera di
plomatică mai ântâiu fii ataşat la ambasada din 
Madrid (1830), mai târcjiu însărcinat de afaceri 
la curtea spaniolă; 1842 fii ales în cameră; fă

când oposiţie politicei lui Guizot, îşi pierdu oficiul 
de stat; îndreptă atacuri vehemente în contra 
guvernului şi a majorităţii camerei, combătând 
energic corupţiuuea acelora, şi luă parte activă 
la mişcarea de reforme, care avu drept urmare 
căderea monarchiei din Iulie; după aceea membru 
al constituantei şi al legislativei, 20 Dec. 1848 
ministru de externe în ministeriul lui Ludovic 
Bonaparte, de asemenea în cabinetul de tran- 
siţie din iO—24 Ian. 1850; a conlucrat la pre
gătirea loviturei de stat din 2 Dec. 1851. 28 Iulie 
1852 şi 1862 iarăşi ministm de extdrne. 1866 
s’a retras din viaţa publică şi s’a ocupat cu agri
cultura şi cu încercări de aclimatisare. In scrierea 
sa »Histoire diplomatique de la crise orientale», 
(Bruxelles şi Lipsea 1858), îşi motivă ţinuta sa 
în chestia orientală. 1 Martie 1881.

Droysen, Io an Gustav, istoric germ., n. 1808 
în Treptow, prof. în Berlin, 1848 deputat în 
Pranlifurt, apoi prof. în lena şi iarăşi în Berlin. 
Afară de traduceri din Aeschylos şi Aristofanes 
(retip.) a scris: »Geschichte Alexanders d. Gr.«; 
»Gesch. des Hellenismus»; »Leben des Feld- 
marschalls Grafen York v. Wartenburg«, (retip.); 
«Geschichte der Freiheit.skriege«, 2 voi., 1846; 
»Gesch. der preuss. Politik», 13 voi., 1855 până 
1875, ş. a. ■]• 1884. [W. R.]

Droz, 1) D., Pierre Jacquet, mechanic, n. 
28 Iulie 1721; a studiat teologia, s’a dedicat apoi 
orologieriei, a inventat un orologiu cu pendul, 
care prin unirea a doue metale de dilataţiune 
diferită, umblă fără să fie tras, precum şi un 
automat de scris, f 28 Nov. 1790 în Biel. Fiul 
seu Henry Louis Jacquet, n. 1752, a inventat 
un automat în forma unei fete, ce cântă la pian 
şi care după ce termină piesa se ridică şi salutii 
publicul, t 1791 în Neapole.

2) D., Jean Pierre, medailor, n. 1746; a în- 
trodus mai multe perfecţionări şi îmbunătăţiri în 
procedurile baterii de monete. •}* 1823 în Paris.

3) D., Erangois Xavier losif, filosof frc., n. 
31 Oct. 1773 în Besanijon; 1824 membru al Aca
demiei franceze, 1838 prosident al Academiei 
pentiTi sciinţele morale şi politice; t 5 Nov. 1850. 
A scris numeroase opere, cu preferinţă de do
meniul filosofiei morale.

4) B., Gustave, poet frc., n. 6 Iunie 1832 iu 
Paris; a studiat pictura, dar s’a dedicat 1864 
literaturii, în care a realisat succese neobici- 
nuite, mai ales ca novelist şi romancier. Price
perea sănătoasă a vieţii, descrierea vie, adesea 
glumeaţă, a vieţii de burlac şi a celei faimliaro 
i-au câştigat cei mai mulţi cetitori, deşi scrierile 
lui nu sunt lipsite de picanterii.

5) D., Numa, om de stat elveţian, u. 27 lan. 
1844; după terminarea şcoalei poporale a intrat 
ca învăţăcel la un gravor, în timpul libei' studia 
limbile vechi; 1860 învăţător, 1864 redactor la 
«National Suisse®, 1869 deput în cantonul Neu- 
châtel, 1871 membru al consiliului de stat, 1872 
deputatul cant. Neuchătel în dieta staturilor, 1875 
membiTi în consiliul federal, 1880 vioepresident 
al acestuia, iar 1881 ales president al coufede- 
laţiunii elveţiene.

Drubetis, numire dată de Romani oraşului si
tuat la Turnu-Severin de a(Ji.

Druide, după mitol. celtică au fost preotese. 
Pe lângă ordinul bărbătesc de Druieji (v. ac.) a 
fost şi un ordin femeiesc de D., cari erau in
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deosebi profete sau aşa numite »femei înţelepte*; 
erau nemăritate. Romanii le-au numit Faunae şi 
Fatuae (v. ac.) D. şi mai tarcjiu au fost profete 
aşa de renumite, încât chiar şi împăraţii Aureiia'n 
şi Diocleţian le-au întrebat despre viitonil lor.

[Atm.]
Druicjii, dujpă mitol. celtică au fost preoţii po

poarelor celtice, anume în Britania veche şi în 
Gallia (Francia şi Belgia). D. au format o castă 
cu drept de moştenire la preoţie, un ordin de 
preoţi, care era primul stat al poporului şi liber 
de serviciul militar şi de sarcinile publice, şi 
ca îngrijitorii religiunii şi ai culturii spirituale 
la Celţi, au avut mare autoritate. D. s’au îm
părţit în tjei clase; Drysidi (preoţi), Bardi 
(cântăreţi şi profeţi) şi Baţi (cunoscătorii na- 
turei), iar în fruntea lor era archidruidul ales, 
cai'e în Wales s’a numit Triamur. In ordinul 
D -lor se primiau pruncii D.-lor şi din familiile 
cele mai de frunte, iar cei primiţi trebuiau să 
înveţe uneori 20 ani, ca să fie demni de ordin. 
Învăţăturile erau leligiunea, dreptul, medicina, 
fisica, matematica şi astronomia; pornind D. din 
principiul, că nime — afară din cei chiemaţi — 
nu are să scie secretele şi sciinţele lor, nu au 
.scri.s nici publicat studiilerior, ci toţi numai din 
memorie au trebuit să le înveţe, deşi ei au avut 
litere speciale, cari, după Roiiiani, semănau celor 
grecesci. Din căuşele arătate învăţătura reli
gioasă este învălită în întunerec, dar totuşi se 
scie positiv, că D. au cre4ut într’o provedinţă, ce 
a stat deasupra (Joilor celtici; în nemurirea sufle
telor şi migrarea lor; într’o altă lume, şi într’o 
materie eternă, care prin foc şi apă şi-a stră
mutat formele. Serviciul divin D. l-au făcut când 
pe dealuri şi stânci, (în Francia se arată şi a(Ji 
locurile aceste), câini în păduri dese de cer 
(Quercus) şi în temple druidice, cari după ruinele 
din Anglia au fost edificii gigantice. Altarele erau 
doime, adecă table de piatră aşezate pe stîlpi 
de piatră, dar aşa, că tablele erau mobile. Sacri- 
■iciile se băgau în corfe mari, împletituri de 
salcă, şi se ardeau. D. au sacrificat şi oameni, 
până când Romanii, cucerind pe Celji, au îm
piedecat aceste sacrificii. Trifoiul a fost planta 
sacră religioasă a D.-lor, simbolul trinităţii mistice 
ş( de aci se explică şi secretul, că pentni ce 
cântările lor religioase (mai târejiu şi cele epice) 
erau din strofe de trei vgj'suri, numite triade. 
D. în tot anul au ţinut o judecată mare pe un 
loc sfânt în teritorul Carnuţilor (aeji Chartres în 
Francia). Locuinţa D.-lor a fost pe înălţimi şi 
in păduri la isvoare şi rîuri şi adeseori pe in
sulele Britaniei au avut mănăstiri cu şcoale. In 
Wales în Anglia a fost centrul druidismului şi 
pe insula Avalon (a(Ji Glastney) a fost scaunul 
capital al religiunii, iar insula aceasta se con
sidera ca un Eliseu al Celţilor şi se numia şi 
gi'ădina cu mere a D.-lor. Veştmentul lor a fost 
o haină scurtă cu mâneci ânguste şi preste ea 
on paliu (bardocucullus) cu acoperitoare de cap, 
'ar înaintea altarului purtau haine albe şi cununi 
de cer pe cap. (v. şi Arthur, Bartjii, Hu.)

[Atm.]
Drum, cale de comunicaţie. In Rom. legea 

pentru D. din 30 Mart. 1868 deosebesce; D. sau 
cat naţionale, cari plecând din capitala ţerii, se 
dirig cătră deosebitele capitale de districte, porturi, 
sau trecetori de frontieră şi au caracter de in

teres general; D. judeţiane, cari pun în legă
tură capitala unui judeţ cu capitala altui judeţ, 
sau cu plăşile sale, sau cu un port ori cu fron
tiera; D. vicinale, cari pun în legătură diferitele 
comune între ele; în fine D. comunale (şi strade), 
cari se mărginesc pe teritorul unei comune, fără 
a face parte din celelalte 3 categorii. întreţinerea 
D.-lor naţionale se face din mijloacele statului, 
a celor judeţiane de judeţe şi a celor vicinale 
şi comimale de comune. Locuitorii comunelor 
rurale sunt obligaţi în fiecare an la 3 (Jile de 
lucru pentru Întreţinerea D.-lor (v. Prestaţiuni 
de lucru), iar cei din comune urbane respund 
în bani valoarea acestor 3 (Jile. (Cf. Leg. D.-lor, 
regulamente şi instrucţiuni, publ. de Minist. lucr. 
publ. Buc., 1887.)

In Ungaria art. de lege 1: 1890 distinge: 
D. de stat, întreţinute din mijloacele ţerii şi 
administrate de minist, de comerciu; D. muni
cipale, construite şi întreţinute de municipii 
(comitate); B. la calea ferată, cari pun în le
gătură D. de stat, municipale sau comunale cu 
gările căilor ferate şi se întreţin prin păi'ţile 
interesate (municipiu, comune, întreprinderi, 
calea fer.); D. vicinale, cari interesează mai 
multe comune, şi siint Întreţinute de aceste; 
şi D. comunale, cari interesează numai o sin
gură comună şi sunt Întreţinute de aceasta; în 
fine D. private, adecă D. construite şi întreţinute 
de particulari pentru scopurile comunicaţiunii 
publice. (Ce privesce întreţinerea D.-lor v. art. 
Robot.)

Drummond, Henry, scriitor engl., n. 1851 în 
Stirling (Scoţia), dela 1877 profesor de sciinţele 
naturale la colegiul bisericei libere în Glasgow. 
A călătorit prin Munţii Stâncoşi ai Americei de 
Nord şi prin Africa centrală. A scris: «Tropical 
Africa*, (1888); apoi scrieri de etică religioasă, 
ca «Natural law in the spiritual world«, (1889); 
The ideal life, (1897), etc.

Drummond, (pron. drom’nd), lumina lui D., 
lumina de calce, se produce prin incandescenţa 
unui beţişor de calce, ţinut în flacăra unui amestec 
de oxigen şi idrogen.

Drupa, (botan.) nume pentru fructele ce nu se 
deschid (indehiscente) şi al căror înveliş fPeri- 
carpj în afară e zămos, suculent (zona cjisă exo- 
carv), iar în lăuntin (zona (Jisă endocarpj e dur, 
resistent, lemnos ; în aceasta a doua parte e în
chisă semenţa. In vorbirea obicinuită endocarpul 
cu semenţa formează *simburele*. Exemple de 
D. sunt; Pierseca, Caisa, Pnmele, Vişinele, Zar
zărele, ş. a. Drupeola arată o D. mică. Drupaceu, 
care în aparenţă se aseamenă cu o D., în rea
litate fiind nu un fruct, ci o semenţă.

Drusii, o populaţiune şi o sectă religioasă de 
60—80,000 suflete locuind în Liban şi până la 
Damasc. Ca popor sunt o amestecătură siriaco- 
arabică, guvernaţi de şeici în mod patriarchal şi 
feudal, iar ca sectă religiunea lor e o ameste
cătură de mohamedism, creştinism, gnosticism 
şi magism persan. Dumne(Jeu s’a încarnat de 
mai multe ori: cel din urmă a fost Hakiin, sul
tanul Egiptului (996—1020), care e adorat ca 
întemeietorul religiunii lor, al cărui spirit a fost 
şi in Christos şi în Aii. Sufletele revin din nou, 
nu însă în animale, ci numai în oamenii cari 
se nasc. D. n’au preoţi, se disting numai cei 
cari soiu (Aecal) de cei cari nu sciu (Ciohal),
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coi din tain respectaţi şi supuşi la un fel de 
ascesă, cei de al doilea uu. Recomandă vera
citatea între ei, minciuna faţade străini; sunt 
ospitalieri, ceremonioşi, potoliţi, curaţi, sirguitori 
şi viteji, incapabili de sciinţe, arte şi industrii. 
Supuşi de Turci 1588 mai mult cu numele, s’au 
1‘evoltat adeseori, (1860 au ucis mulţi creştini 
în Damasc).

Drusus, 1) Marcus lAvius, 91 a. Chr. tribun, 
a căutat să împace poporal cu aristocraţia; asa
sinat. 2) Nero Claudius, fiu adoptiv al lui August, 
n. 38 a. Chr. D. a obţinut mai multe victorii în 
Galia, Reţia, Vindelicia şi Germania. De aceea 
dobândi numele de Germanicus. Puse să se con
struiască un canal al Rinului la Tssel, (Fossa 
Drusiana). f 9 a. Chr. A fost tatăl lui Ger- 
mauicus şi al împ. Claudiu.

Druza, (mineralogie) o asociaţiune neregulată 
de cristale.

Dry, (engl. pron. draî), uscat; la vinuri: de 
gust tare, aspru.

Dryade, după mitol. grec. au fost nimfe, adecă 
4ine ale arborilor şi pădurilor. D. s’au născut 
deodată cu arborele, au locuit în el şi au murit, 
când arborele s’a uscat, ori s’a tăiat. [Atm.]

Dryas L., (botan.) gen din fam. Rosaceelor, 
trib. Potentilleae, cuprinde 2 specii de mici ar- 
busculi cu frunze coriace, simple, peţiolate, oblongi 
întregi, crenate sau subpinatifide, pe partea su
perioară vercji lucitoare, pe partea inferioară alb- 
tomentoase; florile mari albe sau galbene sunt 
solitare şi lungpedunculate, caliciul persistent cu 
8—9 lobi, corola rosacee cu 8—9 petale mult 
mai mai'i decât lobii calicinali, stamine nume
roase, carpelele inseiate pe fundul caliciului, 
devin'la matui'itate achene, terminate printr’un 
stil barbato-plumos. Ambele specii ale genului 
D. cresc în regiunile temperate alpine şi arctice 
ale emisferei boreale. In părţile noastre cresce 
pe stâncile calcare din munţi D. octopetala L., 
plantă cunoscută de poporul nostru sub numirea 
de Arginţică sau Cereucel. Uneori se cul
tivă prin grădini penti'u decorarea stâncăriilor 
atât D. octopetala L., cât şi D. Dnimmondii 
Ricliard din America de nord. [Z. C. P.j

Dryburgh Abbey, (pron. draiberg ebi), abaţie 
veche în cott. scoţ. Berwick. Monumentul lui 
Walter Scott.

Dryden, (pron. draidn), Jb/w, poet engl., n. 1631 
la Aldwiuokle, Northamptonshire. A studiat la 
Cambridge, a fost înve^tor; 1668 poet laureat 
(de curte), îşi puse peana în servieiul regelui, 
satirisând uneltirile ducelui de Monmouth în 
»Absolom and Achitopbel« (din vech. Testament), 
1681. Dramele lui cam lascive (1661) sunt uitate, 
poesiile lui strălucesc mai mult prin corectitate 
decât prin inspiraţie, care însă nu-i lipsesce, ex. 
»Oda la (}iwa sf. Cecilii*, 1697, (pusă în musică 
de Hăndell. A mai scris epigrame bune. «Fa
bule vechi şi noue«, 1700, sunt prelucrări din 
Homer şi a novelelor lascive din Boccaccio şi 
Ghaucer; trecend la catolicism cătră finea vieţii 
sale a tradus mult din poeţii latini, f 1700. 
Biogr.; Saintsbury, 1881. [W. R.]

Dryobalanops Gaertn., (botan.) gen de arbori 
reşinoşi din fam. Dipterocarpeelor, cu tubul ca
liciului liber, distinct, avend laciuiile subegale şi 
foi întregi, coriacee, eliptice, cu nervi secundari 
valizi şi paraleli. Cuprinde o unică specie: D. aro

matica Gaertn., originară din Archipelagul indic, 
ea ne dă «camforul de Borneo«, numit şi «de Baros*, 
ce se extrage prin incisiune. [A. Pr.J

Dryocopus, pasere, v. Ciocănitoarea neagră. 
(Picus martius.)

Dryopithecus, maimuţă fosilă din miocenul dela 
S. Gaudens.

Dryops, după mitol. grecă e omul de pădure, 
tata pădurii. D. a avut o fată foarte frumoasă; 
Hermes din Kyllene păstoresce oile lui D. şi fata 
nasce pe Pan (v. ac.). Se aseamănă cu (jeul Sil- 
vanus la Romani. ' [Atm.]

Dryospira serinus, pasere, v. Inăriţa verde.
Dş —, V. Dj —.
Dual, în gramatică unor limbi (ca sanscrita, 

elina şi gotica veche) o formă a substantiveloi' 
şi a verbelor, prin care se exprimă dualismul 
lucruriloi-, sau că o lucrare e săvîrşită de cătră 
două persoane.

Dualism, în politică însemnează raportul între 
două state suverane, cari făi'ă a fi pedente unul 
de altul, în unele privinţe au afaceri comune, 
s. e. Austria cu Ungaria (v. ac.) au domnitor 
comun şi ancă unele afaceri comune. Raportul de 
D. se ţine mai mult de dreptul internaţional decât 
de dreptul public.

Duba, (marină) luntre uşoară, ascuţită şi ri
dicată la provă şi la pupă, ou fundul plat, con
struită anume pentru pescuit, din scânduri de 
brad, însă cu crivace de stejar. Capacitatea D.-ei, 
chiemată în multe localităţi şi lotcă, variază dela 
Va până la 1 tonă şi il%. Ca forme fine, D. amin- 
tesce gondola veneţiană, fără însă a fi de loc 
luxoasă. Se folosesce mai ales de pescarii li- 
povani, pe Dunăre şi prin bălţi.

Dubarry, Mărie Jeanne, Contesă, faimoasa 
metresă a lui Ludovic XV din Francia, n. 19 Aug. 
1746 în Vaucouleurs; curând orfană crescu într’o 
mănăstire din Paris; cu 15 ani se face modistă, 
apoi amanta lui Gourdon, în fine, sub numele 
Mademoiselle Lange, a contelui Jean Dubarry; 
în speranţa unor favorari acesta o presentă i'c- 
gelui, care amoresat după ea o mărită cu fra
tele lui Jean, şi o făcu metresa sa oficiala în 
locul Madamei Pompadour, moartă în 1764. Ea nu 
se prea amesteca în afacerile guvernării, dar 
era unealtă bună în mânile altora; fiind de 
altcum bună de inimă, a ajutat şi multor ne
norociţi. Luxul ei cel mare îl costa pe regole 
sume enorme. După moartea lui Ludovic 1774 
fu închisă într’o mănăstire, mai apoi eliberată. 
In revoluţiune cochetând cu emigranţii, Robes- 
pierre o trimise sub ghilotină, 6 Dec. 1793. »M6- 
moires* apăiaite sub numele ei sunt apocrife.

Du Bartas, Guillaume de Saluste, poet franc., 
n. 1544 în Montfort lângă Auch, ■[ Iul. 159U. 
Autorul poemei despre creaţiune «La semaiue», 
(1579), care a fost tradusă aproape în toate lim
bile europene. Cf. Pellissier (1883).

Dubău, Tudosie, mare logofet al Moldovei, pe 
la 1700. A scris o cronică (pierdută) despre în- 
templările timpului seu, care s’a folosit în cro
nica publicată sub numele lui Nicolae Costin. 
Despre viaţa lui nu se scie nimic.

Dubăuţ, comună rurală şi parochie cu Şoviţa. 
cu moşie boierească în Bucovina, căp. şi j- Coţ- 
manului, are 1203 loc. (1098 ort., 34 rom.-cat., 
5 protest, şi 66 mos.), cu şcoală primară do 1 cl.

[Dr. 1. G. Sbiera.]



Dubea — Duca. 225

Duben, v. Daubensee.
Dubhe, steaua a în constelaţi un ea ursei mari. 
Dubienka, oraş în Polonia, guvern. Lublin, lâugă 

Bug, cu 468b loc. Aci a invius Kosciusko pe 
Ruşi sub Kachowski, la 17 Iulie 1792.

Dubiosa, ca term. comerc. pretensiuni nesigure. 
Dubiu, îndoială (v. ac.).
Dublare (cu aur sau argint), v. Aurire şi Ar- 

gintuire.
Dublet, (franc. Doublet), înseninează, în termin 

de filologie, cuvinte de aceeaşi origine, însă cu 
formă şi înţeles deosebit.

Dublin, capitala Irlandei, precum şi a comi
tatului D., (918 km-2, cu 429,111 loc.) la revăr
sarea rîului Liffey în sinul D. Oraşul D. are 
254,709 loc. (1891); residenţa lordului locotenent, 
a câte unui archiepiscop catolic şi protestant, a 
judecătoriilor supreme pentra Irlanda. Pe lângă 
strade murdare (la vest), D. are şi strade ad
mirabile, s. e. Sackwille Street cu columna lui 
Nelson; pieţe: Stuphens Greeii cu statua equestră 
a lui George II, College Green cu statua equestră 
a lui ’Wilhelm III; parcul Phonix cu obeliscul 
lui Wellington; castel, bursă, bursă de cereale; 
banca Iilandei; universitate protestantă şi cato
lică, politecbnic, academie agricolă; academie re
gală de sciinţe; academie de pictură, societatea 
regală de agricultură; port mare (import 52 mii.); 
fabrici de maşine, şantiere. 1890 au întrat în 
port 7509 năi de 2.054,058 tone. D. a fost fundat 
deNormani; 1170 fu cucerit de contele englez 
Strongbow.

Dublona, (spân. dublon sau doblon), veche mo- 
netă de aur in Spania şi America spaniolă de 
odinioară; în curs şi a(Ji în Mexico = 39'64 fl.

Dubniţa, oraş în Bulgaria, cu 7500 loc., situat 
spre sud-vest de Samakow şi la nord de masivul 
Rilo-dag; este renumit prin minele de fier de 
prin prejurul seu.

Duboc, (dii —), 1) D., Charles Eduard, (pseud. 
R. WaldmullerJ, poetgerm., n. 18221aHamburg; 
la început negustor, apoi literat, trăiesce în Dresda. 
A scris poesii, idile, multe novele şi romane. A 
şi tradus din Tennyson (Enoch Arden), etc. 

t 2) D., Karl lulius, fratele lui Oh. E., n. 1829, 
s’a distins ca scriitor social, filosof şi psicholog.

Dubois, l) D., Guillaume, cardinal şi ministm 
franc, sub regenţa ducelui de Orleans, n. 6 Sept. 
1056; după multe lupte viaţa ajunse educator 
al ducelui Filip de Chartres, mai târziu duce de 
Orleans, a cărui căsătorie cu fîca lui Ludovic XIV 
a fost în parte opera lui. Prin protecţia elevului 
sou ajunse prim-minisiru de stat, cardinal şi ar- 
cliiepiscop; D. a desvoltat activitate multă, dar 
şi-a folosit puterea pentru a-şi aduna averi; 
sgiircit, fără Dumneejeu, imoral, rivalisa cucele 
mai urî te excese dela curtea prinţului-regent. 
t 1723. 2) Z)., Paul Erangois, scriitor franc., 
u. 1795 în Rennes, elev al lui Cousin, 1818—21 
profesor, apoi se dedică presei; dimpreună cu 
Mignet, Tliiers şi Remusat a edat »Tablettes uni- 
vei'selles*; a colaborat la j»Censeur europeen»; 
1824 fundă «Globe» dimpreună cu P. Leroux şi 
Lachevardiere; mai târziu inspector general al 
îuveţămentului, 1831 deputat, profesor de lite
ratura franceză la pohtechnic, 1839 membru în 
consiliul instrucţiunii publice, 1840 director al 
şcoalei normale, 1852 depus. De atunci s’a ocupat 
cu scrieii literai'e şi istorice, "j* 12 Iunie 1874.

Enciclopedia română. Voi. II.

După moarte au apămt »Fragments litteraires 
de P. F. D.« 3) D., Edmond Paulin, hidrograf, 
n. 12 Iulie 1822 în Brest; a călătorit prin Oceanul 
Indic şi Pacific, apoi pe la ţermurii vestici ai 
Africei; dela 1846 s’a dedicat exclusiv sciinţei 
şi 1851 fu numit profesor la şcoala navală din 
Brest. I). a inventat un compas cu ac duplu. A 
scris numeroase opere şi tractate; dela 1871 
a edat »Ephemerides astronomiques». f 11 Nov. 
1891. 4) D., Louis, pictor belgian, n. 1830 în 
Bruxela; a făcut portrete, peisage, marine, 
idile, etc. -j- 1880 în Bruxela.

Dubois-Pigalle, Paul, sculptor franc., n. 18 Iulie 
1829 în Nogent sqr Seine; a lucrat mai mult 
în direcţiune naturalistică influinţat fiind de 
Donatello, Luca della Robbia, etc. Opera sa prin
cipală: mormântul generalului Lamoriciere în 
catedrala din Nantes (1879), se numeră între 
cele mai nobile şi mai perfecte producte ale 
plasticei franceze.

Du Bois-Reymond, (ijron. dii boa-remon), 1) D., 
Emil, fisiolog, n. 7 Nov. 1818 în Berlin, f 26 Dec. 
1897. A fost profesor de fisiologie la IJniv. din 
Berlin şi membru al academiei de sciinţe. A făcut 
cercetări extinse asupra electricităţii animalice. 
A scris: »(Jntersuchungen iiber thierische Elektri- 
citat», 2 tom., 1848—60; »Gesammelte Abhand- 
lungen zur allgemeinen Muskel- und Nerven- 
physik», 2 tom., 1875—77, ş. a. 2) D., Paul, fra
tele lui Emil, matematician, n. 2 Dec. 1831 în 
Berlin, f 7 Apr. 1884. A studiat medicina în 
Ziirich, apoi s’a apucat de matematică. A fost 
profesor de mat. în Freiburg, apoi în Tiibingen, 
iar pe urmă în Paris. A scris: »Die allgemeine 
Functionentheorie». Tiibingen, 1882.

Dubooca, oraş industrial în guvern, rus. Saratow, 
lângă Volga, 17,000 loc.

Dubossari, oraş în guvern, rus. Cherson, lângă 
Nistru, 14,000 loc.

Dubuque, oraş în Jowa (Amer. nord.), lângă 
Mississippi, cu 30,311 loc. Sediul imui episcop.

Duca, 1) D., George, dom nul Moldovei în 3 rân
duri (1665, 1669 — 72, 1678—83) şi al'Munteniei 
(1674—78). Grec de neam, dar crescut în casa 
lui Vasile-Vodă Lupul, pentru ântâia oară vine 
domn în Moldova la moartea lui Dabija-Vodă 
(Sept. 1665), prin stăruinţele soacrei sale Dafina 
Doamna şi ale Cupărescilor. Nu domni mult, căci 
fiiud fals pîrît de hăinire, e mazilit. In 1669, 
după Iliaş-Vodă şi cu mari cheltueli, redobândi 
a doua oară tronul. De astă dată pornesce un şir 
de dăjdii şi jafuri cumplite, ceea ce deslănţue în 
Oct. 1671 rescoalalui Mihalcea Hîncu(»Vodă...da, 
şi Hîncu...ba«), de abia potolită cu ajutor turco- 
tatar (în 1672). In cele din urmă D. nemul- 
ţămind, în chestia Zăhărelelor, pe Sultanul venit 
în persoană în resboiul cu Polonii, la Cameniţa, 
şi aproape să-şi piardă viaţa, e înlocuit în domnie 
cu Petriceicu (1672). Preste 2 ani, prin mijlo
cirile Cantacuzineştilor din Ţeara-Românească, D. 
e numit Domn al Munteniei (1674). La fneeput 
pare a fi cu totul pe plac acestora. Plănuind însă 
jefuirea ţerii şi vrând să aibă pentru aceasta tichnă, 
se pune bine şi cu ceilalţi boieri. Cantacuzineştii 
din ce în ce mai neglijaţi, se recesc de domn 
şi în cele din urmă, fac să fie înlocuit cu Şerban 
Cantacuzin (1678). D. e strămutat a treia oară in 
Moldova (Dec. 1678), în locul lui Antonie Ruset. 
Puidându-se câtva bine, spre a înşela aparentele,
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dă în urmă dnim liber pornirilor sale jefuitoare, 
urcând şi născocind dările, atât de necesare pentru 
acoperirea cheltuelilor nunţii ficei sale şi pentru 
mijlocirile dobândirii domniei Ukrainei căzăcesci, 
de curând luată de Turci. Complotul făcut în 
potriva-i nu reuşesce. In Apr. 1683 mergend la 
Viena să ajute pe Turci la asediul acestei cetăţi, 
se face în lipsa-i, mai ales după nesuccesul Tur
cilor la Viena, o rescoală boierească cu Petri- 
ceicu, şi o invasie de Leşi şi Cazaci. D. este prins 
la întoarcere (25 Dec. 1683), şi dus în Polonia, 
unde moare în închisoare 1685.

2) D., Constantin, fiul lui George D.-Vodă, 
domn al Moldovei în 2 rânduri, 1693—96 şi 
1700—1704. In nntâia domnie apucă tronul cu spri
jinul socrului seu Brâucoveanu-Vodă al Munteniei 
(Iunie 1693). Vine în ţeară cu mulţi creditori 
greci, se încuscresce cu Costinescii, prigonind 
pe Cantemiresci, şi spre a-şi scoate cheltuelile 
domniei, pune dări noue, ca văcăritul, preste 
biata ţeară ocupată deja de Leşi, Tiu-ci şi Tatari. 
Nemulţămind în mai multe rânduri pe Turci şi în 
cele din urmă mai ucigând şi pe capigiul trimis 
după haraciul neplătit, este mazilit (Ian. 1696), 
cu toată intervenţia bănească a lui Brânooveanu. 
A doua oară D. ia domnia (Sept. 1700) după 
Antioch Cantemir, duşmanul lui Brâucoveanu, tot 
cu sprijinul acestuia, deşi moartea soţiei sale 
(1697) recise legătura de rudenie. Şi acum mă- 
resce dăiile (8 sfeilnri în Ioc de 4 la an), res- 
coţend văcăritul legat de fostul domn, şi per
secută pe Cantemiresci. Aceştia emigrând în 
vecini, crează lui D. diferite greutăţi. In cele 
din urmă D. punendu-se reu şi cu Brâncoveanu, 
acesta isbutesce a-1 maziH (Sept. 1704).

[Aguletti.]
Duca, George, distins inginer român, u. 1846 

în Iaşi, fiul unui fost general şi ministm .sub 
Cuza, şi-a făcut studiile la Paris, a lucrat în 
Bomânia la calea ferată Ploiesci-Predeal, a fost 
1888—1898 director general al căilor ferate, mai 
nainte director al şcoalei de poduri şi şosele din 
Bucuresci^i este acum (1898) inginer-inspector al 
lucrărilor portului dela Constanţa. — Fratele seu 
mai tiner, loan, e membru la Cui'tea de ca- 
saţiune.

Du Câmp, Maxime, publicist, romanţier, critic 
de artă şi istoric franc., n. 1822 în Paris. A 
fost colaborator principal la »Revue des deux 
Mondes«. In 1880 fu ales membru al Acad. franc., 
cu toate că scrisese în contra doctului corp critici 
violente. A scris romanele şi novelele: »Les six 
aventures»; »L’homme au bracelet d’or«; »Une 
histoire d’amour», etc. Descrieri de călătorii: 
»Souvenirs etpeysages d’Orient; »Egypte, Nubie, 
Palestine, Syrie»; »En HoUande, lettre â un 
ami«, etc. Scrieri politice: »Souvenirs de l’annee 
1848«; »L’Attentat Fieschi*.

Du Cange, 1) D., Carol du Fresne, erudit frc., 
n. 1610 în Amiens, t 1688. Mare cunoscetor al 
limbilor şi literaturilor antice, al istoriei, ar- 
cheologiei, numismaticei şi al limbilor moderne. 
Cele mai însemnate producte ale erudiţiunii şi 
studiilor sale sunt: Glossarium ad scriptores me- 
diae et infimae latinitatis; ultimele ediţiuni: F. 
Didot. Paris, 1868; L. Favre. Niort, 1882—87,
8 voi.; şi Glossarium ad scriptores mediae et in- 
finae graecitatis. (Paris, 1688, 2 voi.). Prin ex
plicarea terminilor latini şi greci din evul mediu.

aceste 2 scrieri sunt de mare importanţă pentru 
istoria limbilor romanice şi peutru greaca mo
dernă. Du C. a lăsat ancă: Histoire de Tempiro 
de Constantinople sous Ies empereurs franşais, 
destinată a completa Histoire de la conquete de 
ConstantinoplealuiG.de Viile-Hardouin; Historia 
bizantina duplici commentario illustrata, şi alte 
scrieri istorice. 2) D., Victor H. I. Brahain, 
(1783 — 1833), romanţier şi dramaturg francez, 
a(Ji abia cunoscut.

Du Casse, Pierre Edmond Alhert, Baron, 
scriitor militar frc., n. 1815 în Boulges. A pu
blicat: «Memoires pour servir ă l’bistoire de la 
campagne de 1812 en Russie»; »Precis historique 
des operations de l’armee de Lyon en 1814«; 
»Des eri'eurs miUtaires de Mr. de Lamartiue, 
Examen critique de son Histoire de la Restau- 
ration«; »Les Rois freres de Napoleon*; »Sceues 
de la vie militaire*, etc.

Ducat, galben, monetă de aur foarte lăţită. Ori
ginea numirii D. unii o derivă dela împăraţii 
bizantini Constantin X şi Mihail, cari se numiau 
cu numele lor familiar Ducas, iar alţii dela 
moneta de aur bătută mai ântâiu de Roger II, 
ducele Apuliei, la 1140, monetă pe care era im
primat chipul lui Isus Christos şi pe margini 
inscripţia »Sit tibi Christe datus, quem tu regis, 
iste ducatus*. Dela începutul seci. XII cir
culau în Italia D. In seci. XIII se bătură D. 
în Veneţia, unde se numiau Zechini (dela zecea = 
rnonetărie). In seci. XIV se bătură D. mai ân- 
tâiu în Ungaria şi Boemia, unde obţinură nu
mirea de fiorini. Mai târ4iu se bat şi în Ger
mania şi se numesc D. monetele ce erau mai 
mari, spre deosebire de cele mici, numite fiorini 
de aur. Dintre D. ce se bat astăzi mai lăţiţi 
sunt cei olandezi şi cei austriaci. La 1559 D. 
se decretară în Germania monetă imperială (1). 
imperiali) şi se dispuse ca din o marcă de Co
lonia să se bată 67 D. de fineţa 23‘66 carate 
adecă 986Vfl/iooo- Iu Austria s’a adoptat această 
cuotă; 1 D. cântăresce 3-4904 gr. şi conţine 
3'4419 gr. aur curat (fin). Ceva mai fini au fost 
D.-ii bătuţi în Kremnitz, cari conţineau 23-75 
carate aur curat, din care causă erau şi mai 
căutaţi. Astăiji D. se bat numai ca monetă de 
comerciu. In limba de toate (jilele D. se cbiamă 
şi galbeni (imperiali), în scriere semnul lor este ţljl. 
V. şi art. Duce. [D. Raţiu.]

Ducatello, monetă în Egipet, = 1/4 Piaştrii.
Ducato, veche monetă ital.de argint, înNeapole 

= 4-25, în Parma 5'15 Lire.
Duce, titlu de nobleţă din Occident, datând din 

primele timpuri ale evului mediu. Originea cu- 
ventului derivă din latinul »dux« (frc. duc, iţal. 
duca, engl. duke). La Romani cuventul dux în
semna comandant sau conducător de trupe, ca 
şi coines (din care: comte), iar în evul mediu 
desemna pe cei mai puternici seniori feudali. In 
afară de principe, în ierarchia nobiliară me
dievală, D. era titlul cel mai înalt. Uneori găsim 
D. ca seniori independenţi cu statul lor, după 
cum multe mici state italiene. Republica Veneţiei 
avea a tot puternic pe »dogele* (v. ac.), acelaşi 
cu duce. Primii D. germani (Herzog) apar in 
Bavaria (seci. VI), ereditari din fam. Algilofingen. 
Ludovic germanicul numi duce de Turingia pe 
Taschulf. In timpul lui Carol magnul, faimosul 
Tasillon, strămoşul Hohenzollernilor, era D. al
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Bavariei. La 890 Ragiraer era D. de Lorena şi 
Burcliard de Turingia, etc. »Herzog« era o dem
nitate nobil. înaltă şi eligibilă la început. Di
nastia Hohenstaufilor avea ducatul Şvabiei şi la 
919 ducele de Saxa şi Turingia, Henric, fu ales 
împărat al Germ. Tot cu titlul de »Herzog« po- 
menesce Niebelungenlied de ducele român Ro
mane : ».. .da war der Hei’zog Ramunk, aus den 
Walachen Land...« Numirea de »Herzog« s’a pă
strat până adi. Coroana ducală cuprinde dea
supra cercului de aur opt foi de aur dispuse al
ternativ, din cari în desemu se zăresc 3 de faţă 
şi 2 profil, iar între ele colţurile tot de aur.

Ducat se numesce ţeara unui D. [O. L.]
Duce apă în sîtă, proverb român, cu înţeles 

de pedeapsă grea, pentru atare faptă rea. Vesta- 
lina Tuccia a fost acusată că şi-a pierdut fecioria, 
dar ea chieinând pre (Jeii sciutori întru ajutor 
;>a dus apă în sîtă«, adecă a făcut ceva, ce altcum 
era imposibil. [Atm.]

Ducere de mână, termen vechiu pentni ma
nual; s. e. «Ducere de mână cătră Aritmetica 
sau socoteala pentni treaba pruncilor românesci 
celor neuniţilor ce se învaţă în şcoale cele mice. 
Cu dovoirea stăpânilor tipărită în împerăţitoarea 
cetate Beciu la losif de Curţi beci llliricesc de 
curtea Tipograful şi vin(Jător de cărţi în anul 
1777, pag. 151«.

«Ducere de mână cătră fmmoasa scrisoare 
Românească pentm întrebuinţarea şcoalelor celor 
Naţionalnicesci românesci: In Viena la Ştefan 
Novacovics în Slaveno-serbească românească şi 
a limbelor res. privileg. tipografie 1792«.

«Ducere de mână cătră cin.ste şi direptate, adecă, 
la copii românesci cei ce în şcoalele cele mici 
se învăţă spi'e cetanie rânduită carte. Cu în
voirea stăpânitorilor. Buda, 1798, pag. 261«.

[luliu Vuia.]
Duchenne, Guillaume Beniamin, medic franc., 

11. 1806 în Boulogne-sur-Mer, unde a practicat 
medicina dela 1831; la 1842 s’a mutat la Paris, 
t 1875. D. este întemeietorul electroterapiei 
moderne; meritul seu principal e statorirea unui 
metod pentru localisarea curentului electric. A 
scris: De l’electrisation localisee, etc., ed. III 
1872; Physiologie des mouvements, 1867.

Ducis, Jean Frangois, (1733—1816), poet 
dramatic franc., mare admirator al marelui Sba- 
kespeare, pe care îl tradjjpe. Singura sa tragedie 
de valoare e »Abufar«, care înfăţişează virtuţile 
unei familii patriarchale. Distins de Napoleon 1., 
el refuza favonirile împăratului cjicend: că e 
mai demn a purta sdrenţe decât sgardă.

Duclerc, Charles Theodore Eugene, publicist 
şi om politic franc., n. 9 Nov. 1812. După ce 
a redactat şi a colaborat la mai multe foi, a pu
blicat câteva scrieri; 1848 funcţionar la primăria 
din Paris, apoi subsecretar de stat la finanţe, 
membru al adunării naţionale, 10 Maiu până 
28 Iunie ministru de finanţe. După aceea s’a 
retras în viaţa privată şi s’a ocupat cu indu
stria; fiind numit unul din administratorii ca
nalului Ebro. se puse în fruntea creditului mo- 
bilrij- spaniol. 1871 deputat în adunarea naţională, 
1875 vicepresident al ei, 1876 senator pe viaţă; 
^ng. 1882 până lan. 1883 ministru-president. 
t 21 Iulie 1888.

Diicos, 1) D., Roger, conte, om de stat franc., 
n. 1754; la isbucnirea revoluţiunii era advocat,

1791 presideut al tribunalului criminal, 1792 de
putat în adunarea naţională vota pentru moartea 
regelui; 1794 president al clubului Iacobinilor; 
1799 membru al directoriului, mai apoi membru 
al consulatului provisor, vicepresident al senatului. 
Napoleon l-a făcut conte, 1815 Pair. După a doua 
restauraţiune exilat, -f* 1816.2) D., Jean Frangois, 
n. 1765, deputat în convent, a aparţinut Giron- 
diştilor şi fu ghilotinat dimpreună cu capii ace
stora 31 Oct. 1793. Cunoscut prin vorbirea ce 
a ţinut soţilor săi do suferinţă la ultimul lor 
banchet, în noaptea premergătoare executării lor.

Ducrot, Auguste Alexandre, general franc., 
n. 24 Febr. 1817, -f 16 Aug. 1882. Luă parte 
ca general de brigadă în campania din 1859 din 
Italia; în resboiul din 1870 comandă o divisie din 
corpul lui Mac-Mahon. Piisonier la Sedau, reuşi 
a se evada şi venî la Paris, unde i-se dădu co
manda a două corpuri de armată. El fu mereu 
bătut de Prusieni. După resboiu comandă corpul 
al 8-lea dela Bourges până în 1878. Este cunoscut 
ca partisan al ideilor monarchice.

Ductil, corp ce presintă proprietatea ductili
tăţii. Ductilitate, proprietatea unor corpuri ce 
consistă din deplasarea permanentă a molecu
lelor lor sub unele acţiuni mechanice, ca de 
pildă a ciocanului, a laminoarului, a filierei, a 
supunerii lor la torsiune. Sunt corpuri ductile 
aproape toate metalele pure, precum şi o mare 
parte din aliagele lor; sunt neductile metaloidele, 
ca pucioasa, cea mai mare parte a mineralelor 
nemetalice, şi chiar o parte a metalelor, ca anti- 
moniul, bismutul, etc.

Dud, numirea vulgai’ă a plantelor din genul 
Morus L. (v. ac.). D. alb, numele vulgar al ar
borelui cultivat Morus alba L. (v. ac.). D. negru, 
numele popular al arborelui cultivat Morus nigra 
L. (v. ac.).

Dudesci, 1)D. corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, pe 
ţermul stâng al Borcii, cu 1503 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), cari se ocupă cu agricultura şi o mică 
parte din ei cu meseriile şi comerciul; are 1 
biserică şi 2 şcoale, una de băieţi şi alta de fete.

2) D. sat în Rom., j. Ilfov, situat spre est de 
Bucuresci, pe malul stâng al Dâmboviţei; face 
parte din corn. rur. D.-Cioplea, avend 942 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892). Intre D. şi Plumbuita se dete 
la 1632 între Mateiu Basarab şi Radu, fiul lui 
Alexandru Iliaş, lupta pentru tronul ţerii, care 
se termină cu învingerea celui dintâiu.

Dudescu, însemnată familie boierească din Va- 
lachia, pe care docum. şi cronicele ni-o arată 
din mijlocul seci. XVI. Dumitru biv-vel vornic 
ot Dudesci, era vistier sub Alexandru Vodă, 
fiul lui Radu. Acest Dmnitni a avut de fii pe 
Slugerul Radu D. (1650) căsătorit cu Neacşa, 
(document din 1686), al cărui fiu este faimosul 
Radu D. vel căpitan za Marginea, 1686, 1703; 
mare logofăt 1714, etc. El era ginerele lui Gh. 
Băleanu. (Cf. magaz. istoric IV; Şincai III, 185 
până 282). Constantin D., marele Ban 1764; fost 
mare spătar 1731, vel, logofăt la 1735 şi mare 
vornic la 1746. Intr’o scrisoare a sa, din 1718, 
Tige vorbesce despre D. ca «gros comis*. Con
stantin D. a jucat un mare rol în prima jumă
tate a secolului trecut, fiind boienil cel mai cu 
vază şi posedând ^vere imensă. (Cf. Şincai, Xe- 
nopol. Mag. istoric, Dapontes. etc.). Fam. D. 
a continuat a juca un rol însemnat şi în veacul
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nostru, şi pare a se fi stins în linie directă. Ei 
sunt fundatorii bis. Sf. Apostoli din Bucuresci.

Dudevant, Aurore, v. Sand George.
Dudiey, (pron. dodii), oraş (şi comitat) în Engli- 

tera, lângă canalul D., cu 45,740 loc.; mare 
industrie de fier.

Dudu, coiii. mr. în Rom., j. Olt, formată din 
3 căt. cu 1700 lo(î. (Dicţ. geogr. 1895); are 2 bi
serici şi 1 şcoală; ocupaţia locuitorilor e agri
cultura şi prăsirea vitelor.

Dudweiler, comună industrială în Pmsia, j. 
Trier, 14,000 loc., mari mine de cărbuni.

Duel, (lat. Duellum), luptă între doue per
soane, săvîrşită cu arme ucigătoare, după înţe
legere prealabilă şi conform regulelor stabilite. 
D. se basează pe conceptul social, că anumite 
ofense se pot repara numai prin sânge. încer
cările legislaţiunii diferitelor state nu au putut 
extirpa D. Cod. pen. român (art. 258—261) pe- 
depsesce D. cu închisoare deia 15 până la 
6 luni şi cu amendă (200—1000 lei), dacă s’a 
terminat fără omor şi rănire, cu închisoare dela 
15 (Jile până la 4 ani, dacă a resultat moarte 
sau rănire. Dacă D. s’a săvîrşit fără secundanţi 
sau martori şi în contra regulelor stabilite, cul
pabilul se pedepsesce după disposiţiunile refe
ritoare la omor sau alte răniri corporale. Când 
un militar se bate în D. cu un civil, se supune 
la jurisdicţiunea ord. a tribunalelor civile. Legea 
pen. ung. pedepsesce D. cu închisoare de stat 
(custodia honesta) dela 1 (ji până la 5 ani, şi 
anume după următoarele stadii: a) provocarea 
la D. şi primirea provocării, b) ieşirea pe teren, 
c) rănirea contrarului, d) răniri mai grave, e) 
uciderea contranilui. Secundanţii, dacă au în
cercat împăciuirea, nu se pedepsesc. In fine se 
pedepsesc (până la 1 an) aceia, cari îndeamnă 
pe alţii la D., ori defaimă pe alţii pentru că nu 
provoacă la D.

Duena, (spân., pron. Duenîa), Donna, îngri
jitoare.

Duero, (portug. Douro), rîu în peninsula 
pireneică, isvoresce în nord-vestul Soriei, curge 
prin Castilia veche şi Leon, se varsă în Oceanul 
Atlantic din jos de Porto, după o cursă de 780 km. 
Basinul D.-lui cuprinde 95,068 km2. Afluenţi 
din dreapta: Pisuerga, Arlanzon; din stânga: 
Tormes, Agueda, Coa.

Duet, (ital. Duetto, franc. Duo), nume dat 
unei composiţiuni pentni doue voci sau doue 
instrumente, cu sau fără acompaniament. Un 
rol important ţine D. în musica dramatică, unde 
este expresiunea musicală a dialogului vorbit. 
Deşi D. şi Duo sunt unul şi acelaşi lucru, s’a 
stabilit un obiceiu de a se da de preferinţă nu
mele de Duo la composiţiuni pentru doue in
strumente deosebite, şi acel de D. la composi- 
ţiuni vocale sau pentru doue instrumente de 
acelaşi fel. Această diferinţă, stabilită mai cu 
samă în Germania, nu e păzită însă cu riguro- 
sitate. Plin extensiune se dă numele de D. dia
logurilor ce se stabilesc momentan între doue 
instrumente sau chiar între doue grupuri de 
instrumente în musica simfonică. [T. C.J

Dufaure, Jules Armând Stanislas, om de stat 
franc., n. 1798, •}* 1881.1824 advocat în Bordeaux, 
1834 deputat, 1836 consilier de stat sub Thiers, 
dar abcjice şi trece în oposiţiune. In 1839 sub 
Soult, ministru al lucrărilor publ., apoi iarăşi

trece în oposiţiune şi 1844 în o partidă mode- 
i'ată al cărei şef devine. In 1848 e ministm de 
interne sub Cavaignac. După lovitura de stat 
din 2 Dec. 1851 se retrage în viaţa privată; 
1863 membru al acad. franc. După revoiuţiunea 
din Sept. 1871 e ales membru al adunării naţio
nale ; sub Thiers ministm de justiţie; 1876 se
nator pe viaţă iar mai târziu ministru president, 
ab4ice însă 1879.

Dufay, (pron. dîufe), Guillaume, componist, n. 
pe la 1400, f 27 Nov. 1474 în Cambrai. D. e 
întemeietorul musicei olandeze.

Dufferin şi Awa, Marchisul de, om politic şi 
unul din cei mai ageri diplomaţi englezi, o. 21 Iunie 
1826. La 1860 a fost trimis de lord Palmerston 
ca comisar în Siria pentru a face o anchetă 
asupra atrocităţilor comise de Turci asupra cre
ştinilor. A făcut parte din cabinetul lordului Pal
merston ca subsecretar de stat la dep. Indiilor 
şi la resboiu. Mai târ4iu a ocupat în primul 
cabinet al lui Gladstone postul de ministru can
celar al ducatului de Lancaster. Dela 1872—79 
a fost guvernor general al Canadei; dela 1879—81 
ambasador la St. Petersburg; dela 1881—83 am
basador la Constantinopole; la 1884 vice-rege al 
Indiilor. Numit ambasador la Roma la 1888, D. 
a fost transferat la 1891 în aceeaşi calitate la 
Paris, unde a funcţionat până la 1896, coutii- 
burnd în mare mesură la îmbunătăţirea lela- 
ţiunilor dintre Francia şi Anglia, devenite cam 
încordate în timpul din urmă din causa Egiptului.

Dufile, oraş în provincia equatorială a Su
danului pe malul stâng al rîului Nil (Bahr-el 
Djebel), fortăreaţă însemnată a guveinorului 
Emin paşa în contra atacurilor din partea Mali- 
diştilor.

Dufour, Guillaume Henry, general elveţian, 
n. 15 Sept. 1787, f 14 Iulie 1875. Intrat îu 
şcoala dela Metz ieşi ofîcier în geniu, deveni un 
măiestru în arta foriificaţiei. După "Wateiioo, 
Burbonii îl puseră în disponibilitate ; atunci el se 
întoarse la Geneva şi ocupă funcţiunea de pro- 
fe.sor de matematică la Academie, apoi şef de 
geniu cantonai şi inginer civil. Fu însărcinat cu 
ridicarea harţei Elveţiei; aceasta lucrare durii 
32 anî (1833—1865). Harta D. este un model 
adesea citat. Mai târ4iu ajunse să comande trupele 
federale în calitate de general.

Dufresny, Charles de la Riviere, scriitor dra
matic franc., n. pe la 1654 la Paris, f 1724. 
Camerier al lui Ludovic XIV, câştigă multe fa
voruri prin spiritul seu glumeţ. E autorul unor 
comedii hazlii: »le Double Veuvage«, »rEsprit 
de contradiction«, »le Chevalier joueur«, piesă 
ce fîi causa unor certuri cu Regnard pe care 
îl acusă de plagiat (le Joueur).

Dugoiu, trimisul lui Petru Muşat, domnul Mol
dovei, care împreună cu solii lui Mircea cel 
Betrân al Munteniei merge în 1389 îu Polonia 
la regele Vladislav lagello, ca să încheie o ali
anţă de prietenie între acesta şi voievodul muu- 
tean, atât contra Ungariei, cât şi a altor duşmani, 
alianţa cuprin4end în secret şi pe domnitorul 
Moldovei.

Dugong, (Halicore D.), vacă de maie, mamifer 
din ord. Chiţilor (v. Cetacea), 3—5 m. luug., 
trăiesce în Marea Indică şi Roşie, la revărsarea 
rîurilor; se vânează pentru came, piele, fildeş 
şi grăsimea sa.
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Dugonics, Andreiu, poet maghiar, n. 17 Oct. 

1740 mSeghedin, a fost profesor (^piarist) în Mediaş 
şi Nitra; 1774 prof. la univ. din Tirnavia (Nagy- 
szombat), strămutată apoi (1777) la Buda, unde 
remase prof. până la 1808. f 25 Iulie 1818 în 
Seghedin. El e iniţiatorul şcoalei populai’e (nepies, 
magyaros iskola), cai’e ţinea să nutrească simţul 
şi mândria naţională prin limbă şi versificaţiune 
populară, prin subiecte maghiare, fără să ţină 
cont de regulele artei. A scris romanuri, (Etelka, 
Arany pei'eczek, Jolănka (Cserei), şi a prelucrat 
mai multe piese teatrale străine. Insenmat e opul; 
«Magyar peldabeszedek es jeles mondâsok», o co
moară a limbii populare maghiare.

Dugovics, Titus, erou, care s’a distins la 1456, 
cu ocasiimea apărării Belgradului prin loan 
Hiiniade în contra Sultanului Mohamed II. Când 
lupta era mai vehementă pe puntea ce conducea 
în foriăreaţă, un Turc s’a urcat pe murul for- 
tăreţei şi era să arboreze steagul turcesc în semn 
de biiuinţă. D. însă, după-ce nu l-a putut în
vinge, l-a tras cu sine în abis, unde muriră 
amendoi. [T. F.]

Duguesclin, (pron. dii gheclen), Bertrand, 
conetabil al Franciei, cel mai serbătorit erou al 
cavaleriei franceze din ev_ul mediu, n. pe la 1314, 
se distinse deja ca tiner prin vitejie. Devenind 
din ce în ce mai renumit, în 1364 regele Carol Y 
îl numesce guvernor de Pontorson, apoi treptat 
conte de Longueville şi mareşal al Normandiei, 
iar în 1369 conetabil. Dela 1370—80 cu deo
sebire prin meritul lui D. fură reocupate aproape 
toate posesiunile engleze din Francia. In 1380 
muri împresurând cetatea Eandon. Cântecele 
poporale îl numiau «floarea cavalerilor*.

Duh, Spiritul sfânt, faţa a treia divină a Sf. 
Treime, formează un articlu fundamental al în- 
vetăturii şi credinţei creştinesc!. In învăţătura 
legii noue, D.-lui sfânt se atribue întemeierea, 
susţinerea, perfecţionarea vieţii celei noue spi
rituale în sufletele credincioşilor. Lucrării deo
sebite a spiritului sf. se atribue însăşi viaţa bi
sericii lui Christos, conservarea neschimbată a 
învăţăturii creştinesc!. — Dumneijeirea cea de 
o liinţă a Spiritului sfânt cu Tatăl şi cu Fiul, — 
şi relaţiimea persoanei divine a aceluiîn sf Treime, 
s'a definit ca articlu de credinţă în contra ere
ticilor în sinodul Constanţin'opolitan (381). Cearta 
despre purcederea spiritului sfânt dela Tatăl şi 
dela Fiul formează un punct de despărţire între 
biserica catolică şi cea orientală.

Duhovnic, (slav.) spiritual, preotul rânduit 
«inc a asculta mărturisirea sacramentală a cre
ştinilor. Ca cineva să poată fi D. este de lipsă 
ca să aibă jurisdicţiune spirituală dată din partea 
arcliiereului.

Diihring, Eug. Cari, scriitor în materii de 
filosofic şi economie politică, n. 1833 în Berlin, 
studia dreptul; mai târijiu se dedică filosofiei şi 
economiei politice şi deveni docent privat Ia 
uuiversitatoa din Berlin. La 1877 se retrase 
din corpul didactic universitar. In scrierile sale 
tinde a da o desvoltare mai mare economiei po
litice, punendu-o în legătură cu sciinţele exacte 
despre natură. Scrieri piincipale: «Capital şi 
numea*. (Berlin, 1865); «Yaloarea vieţii*. (Breslau, 
1865. Lipsea, 1881); «Istoria critică a filosofici*. 
(Lipsea, 1878); «Istoria critică a economiei po
litice şi a socialismului*. Lipsea, 1879); «Che

stiunea israelită ca chestiune de rassă, moravuri 
şi cultură*. (Karlsruhe, 1881), etc.

Dui, un rîu lateral d rîului Ihuru, care îm
preună cu rîul Ituri formează după întrunirea 
lor însemnatul rîu Aruvimi (v. ac.) în Africa 
centrală.

Duilius, Caius, consul roman, n. 260 a. Chr., 
birui pe Cartagineni la Mylae, aproape de coasta 
Siciliei. Succesul lui se datoresce presenţei de 
spirit ce avea, să întrebuinţeze la corăbiile sale 
nisce punţi cu cârlige, pe cari le putea acăţa de co
răbiile duşmanilor. Astfel el putu transforma o 
bătălie navală, într’o adevărată luptă de uscat. 
Senatul, drept mulţămire, îl primi cu mare triumf, 
şi puse să i-se ridice în mijlocul Forului, la Roma, 
o coloană rostrală, ce se mai păstrează în parte 
chiar şi aiji. Inscripţia săpată pe această coloană 
este cel mai vechiu document al limbei latine. 
Dar textul a fost restabilit pe vremea împă
ratului Claudiu. Mommsen crede însă, că coloana 
nu avea nici o inscripţie.

Duim, (pron. deum), măsură olandeză de lun
gime = 1 cm.

Duios, plin de dor, gingaş.
Duisburg, oraş în Prusia, j. Diisseldorf, lângă 

canalul Rhin-Ruhr, 70,000 loc. Universitate, navi- 
gaţiune, comerciu, industrii chimice şi de fier.

Duiardin-Beaumetz, Georges, medic francez, 
n. 1833 în Barcelona; 1865 şef de clinică în 
Paris, şi-a câştigat frumoase merite pe timpul 
asediăm Parisului, f 1895 în Beaulieu lângă 
Nizza. A scris: Leşons de cLinique therapeu- 
tique, 1878—81; Dictionnaire de therapeutique, 
de matiere medicale, etc., 1883—89; L’hygiene 
therapeutique, 1888.

Dujong, vaca de mare, v. Dugong.
Du jour, (franc.) în armată serviciul de 4i- 

Oficer D., oficierul care are să controleze sen
tinelele în timpul unei (J'l®-

Dukinfieid, (pron. dokinfild), oraş în Cheshire 
(Englitera), 17,408 loc., industrie de bumbac.

Dulcamara, plantă, v. Solauum.
Dulce et decorum est gro patria mori, (lat.) 

e dulce şi onorific a muri pentru patrie, citat 
din Horaţiu. (Od. IV, 2, 13.)

Dulcele, se numesc toate acele ijilo ale septă- 
mânei din anul bisericesc, în cari după aşe- 
zămintele bisericesc! este deslegare la mâncare 
de carne şi de pesce, adecă penti’u cari nu este 
prescris post ori ajun, cum sunt Sârabetile, 
Duminecile preste an (afară de S. paresime) şi 
alte (Jile fâră postire bisericească.

Dulcigno, (şerb. Ulcin, alban. Ulcun), ojaş cu 
port în Montenegro, lângă Marea Adriatică, în- 
cungiurat cu ziduri înalte; are o citadelă, vr’o 
500 case cu ca. 3.300 loc.. In apropiere este 
Eski Olgun, vechiul Ulcinium.

Dulcinea, amore.sa lui Don Quichotte.
Dulfu, Petru, poet, publicist, profesor de peda

gogie la Asilul «Elena Doamna* din Bucuresci, 
n. 1856 în comuna Tohat (Ungaria). Studiile 
supeiîoare le-a făcut la Cluj. Publicaţii: Ifigenia 
în Aulida. Cluj, 1879; Ifigenia în Taurida. Gherla, 
1880, amândouă traduse după Euripide; Ale
xandri Văzul miikodese a român irodalom teren. 
Cluj, 1881, tesă de doctorat; Princesa fermecată, 
poveste în versuri. Sibiiu, 1887; Etica, 1889, No
ţiuni de Estetică, 1891, amândouă manuale di
dactice, în sfîrşit Isprăvile lui Păcală, 1894,
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poemă premiată de Academia Română şi Le
genda Ţiganilor, 1896. Cu tot premiul, poema 
lui D. nu e din cele menite să remână, şi veselul 
şi isteţul Păcală, unul din eroii cei mai iubiţi 
ai poporului nostm, nu şi-a găsit cântăreţul, 
fiind-că D. este lipsit tocmai de humor şi ve
selie, care mai ales n’ar fi trebuit să-i lipsească. 
Din această pricină, lunga povestire a ispră
vilor lui Păcală, deşi are pe unele locuri părţi fru
moase, luată în totalitate însă, este lângedă; 
chiar şi versificaţia şi stilul sunt greoaie şi ne
potrivite subiectului. Mai nimerită este Legenda 
Ţiganilor.

Dulk, Albert, scriitor germ., n. 1819 la Konigs- 
berg, a studiat sciiuţele naturale, a trăit în 
Orient şi în Alpi până la 1858, apoi la Stutt- 
gart. A scris despre filosofie, şi drame oiigi- 
nale, dar puţin cunoscute: Oria 1844, Simson 
1849, Jesus der Christ 1865, Konrad II 1867, 
Willa 1875. t 31 Oct. 1884. [W. R.]

Diiiken, oraş industrial în Prusia, j. Diisseldorf, 
9000 loc, şcoală reală.

Duller, Eduard, scriitor germ., n. 1809 la 
Viena, a sens poesii: Der Fiii’st der Liebe, retip. 
1877, romane: Loyola, 1836 şi istorie pentru 
popor: Geschichte d. deutschen Volkes, adese 
retip., Geschichte der Jesuiten. -j* 1853 la Wies- 
baden. [W. R.]

Diilmen, oraş în Prusia, j. Miinster, 6000 loc. 
usine de fier. Castelul Contelui Croy.

Dulong, (pron. diilong), Pierre Louis, fisician 
şi chimist franc., n. 12 Febr. 1785 în Rouen, 
t 19 Iulie 1838 în Paris. A fost profesor de fisică 
la politechnicul din Paris, dela 1823 şi membru 
al Academiei franceze. La 1811, cu ocasiunea 
unor experimente chimice, şi-a pierdut un ochiu 
şi trei degete. Dimpreună cu Petit a descoperit 
legea căldurei atomice a elementelor chimice.

Duluth, oraş în statul Minnesota (Amercanord.), 
lângă Lacul Superior, staţiunea finală a C. fer. 
Pacific de Nord. 34,000 loc., comerciu viu.

Duma, numirea senatului în Rusia la principii 
mai vechi rusesci, căpeteniile suitei lor erau 
boierii, senatul. In principatul Moscovei se cinema 
senatul: Bojarskaja Duma. Sub ţarul Alexei, cu
vântul D. îşi pierde succesiv importanţa. Dela 
1707 el a fost delăturat şi înlocuit cu »Senat«.

Duma, lanii^, din Bărăbanţi în Transilvairia, a 
tradus din unguresce un catechism, compus de 
iesuitul Baranyai sub titlul: »Pânea pruncilor*, 
tipărit în A.-Iulia la 1702.

Dumas, 1) B.t Mathieu, Conte, general frc., 
n. 1753 în Montpellier, 1806 ministru de resb. 
al lui losif Napoleon în Neapol, 1812 intendant 
gen. al ai'matei, 1830 comandantul gardei na- 
^onale şi Pair. f 16 Oct. 1837. [—]

2) Dumas, Jean-Baptiste, chimist frc., n. 
14 Iulie 1800 la Alais; autor al mai multor teorii 
noue, el fu atacat de critici distinşi ca Berzelius, 
care se declara adversar al teoriilor sale asupra 
substituţiunilor şi echivalenţilor. Considerabilele 
lucrări ale lui D., ce contribuise într’uu mod 
simţitor la progresele chimiei, îi deschideau în 
1832 porţile Academiei de sciinţe din Paris; mai 
târ(}iu, după moartea lui Florens, luă locul de 
secretar perpetuu al acelei Academii. Academia 
franceză îl primi 1875 în locul lui Guizot. Rolul 
politic al lui D. nu fu mai puţin însemnat. In 
1849 el fu trimis în Adunarea Legislativă de

departamentul Nordului; şi un an mai târdiu, în 
1850, el fu chiemat să ocupe fotoliul ministeriului 
de comeiciu. D. a fost şi membru al consiliului 
sup. al insti'ucţiei publice, al societăţii de agri
cultură din Francia, preşed. al societăţii pentru în- 
curagiarea industriei naţionale. D. a fost profesorul 
şi consilierul intim al lui Pasteur. f 11 Apr. 1884 
în Cannes. [I. 1. Nacian.]

3) Dumas, Alexandru, »pere,* celebru scriitor 
franc., n. 24 Iul. 1803 în Villers-Cotterets în 
Picardie, fiul generalului Alex. D. ((t 1806), a 
fo.st bibliotecarul ducelui de Orleans, s’a distins 
mai ântâiu prin o serie de drame (Henri 111 ot 
sa cour. Napoleon Bonaparte, Antony, Chaiies Vil, 
Teresa, etc.), iar dela 1843 ca romanţier, culti
vând acest ram literar ou mare succes şi cu o 
activitate extraordinară. Ţ 5 Dec. 1870 în Puys. 
Scriitor superficial, dar bogat în fantasie. La ro
manele sale (principale: Le comte de Monte 
Christo, La Reine Margot, La Dame de Mon- 
sdreau, Les trois Musquetaires, Le chevalier de 
Maison-Rouge, etc.) s’a folosit de numeroşi co
laboratori.

4) Dumas, Alexandru, >fils* celebru autor dra
matic şi romanţier franc., n. 1824 la Paris, fiul 
lui Alex. D. pere. Talentul seu de scriitor se 
manifestă de timpuriu (Preface de la vie, Peches 
de jeunesse, 1847). Adevărata lui vocaţiune apare 
tratând subiecte luate din societatea modernă: 
»La Dame aux camelias*, (1848); *Diane de Lys«, 
(1851); »Le Demi-monde«, (1855); »La Question 
d’argent», (1857); »Le Fils naturel«, (1858), etc. 
In romane reuşita lui a fost nu mai puţin iu- 
contestată: »L’Affaire Clemenceau, Memoires de 
l’accuse*, (1866). La Academie s’a ales în locul 
remas vacant după Pierre Lebrun, (1874). D. 
posedă o foarte bogată coleoţiune de tablouri 
şi obiecte de artă. Ţ 25 Nov. 1895.

Dumba, cunoscută familie arămânească, ori
ginară din Blaţa în Macedonia.

Dumba, Nicolau, om politic şi mare industriaş 
în Austria, n. 1830 în Dobhng lângă Viena, 
după terminarea studiilor a făcut călătoia'i în 
Orient şi apoi a luat conducerea unui marc sta
biliment de ţesetorii în AViener-Neustadl, unde 
în curând a fost ales în dietă şi prin aceasta 
în senatul imperial. 1885 a renunţat la laia- 
legere şi a fost numit membru al casei dom
nilor (senat), în care a aparţinut stângei liberale. 
D. este un adânc cunoscător al stărilor econo
mice din Austria şi mare mecenat al vieţii ar
tistice din Viena. Are un rol de frunte in de- 
legaţiunea (v. ac.) Austriei, unde în calitate do 
raportor al comisiunii afacerilor exteiue a lostit 
discursuri de mare importanţă şi de interes deo
sebit pentru regatul român. D. este cel mai ge
neros sprijinitor al tuturor întreprinderilor cul
turale şi sociale ale Românilor. El a fost distins 
cu titlul de consilier intim şi cu nuiiKM'oaso 
înalte orduri.

Dumbârton, capitala comitatului scoţian cu 
acelaşi nume, odiuioară capitala regatului ştratli- 
clyde, cântat de Ossian sub numele Baleitdlut, 
numit de vechii scoţieni Dun Breton; situat 
lângă Clyde, 16,908 loc. (l891). Lângă oraş, pe 
o stâncă înaltă, se află castelul, în oare a ţiuuţ 
curte Robert Bruce, Maria Stiiart, Cai'ol 1, 
Cromwel. In portul D. pot întră năile numai pe 
timpul fluxului; şantier şi topitoare de fier.
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Dumbârtonshire, comitat în partea ve.stică a 
Scoţiei, 683 kins., şi 94,511 loc. (1891); agri
cultură, economie de vite; mine de cărbuni şi 
fier; imprimerii de cattun, topitoare de fier şi 
şantiere pentm confecţionarea corăbiilor de fier.

Dumbrava, Vornicul, boier muntean, refugiat 
la curtea moldovenească a lui loan-Vodă cel 
Cumplit (1.572—1574), luptă împreună cu acesta 
împotriva lui Alexandru II al Munteniei (1567 
până 1577) şi al fratelui seu Petru Şchiopul, 
nou numitul de Turci Domn al Moldovei. In 
cele din urmă D. fuge la voievodali Ardealului 
Ştefan Bâthory, de unde cu mare greu e extrădat 
trimisului luiAlexandru-Vodă, vel vornicul Ivaşcu.

Dumbrava-Roşie, vestita pădure istorică, ieşită 
diu ghinda semenată pe câmpia cea arată de 
Polonii învinşi, prinşi şi înjugaţi de Ştefan cel 
Mare, domnul Moldovei, pe la începutul iernei 
1497, când regele Albert (v. ac.) năvălise în 
(oară să o cuprindă. Locul de aşezare al acestei 
păduri nu e cu putinţă de hotărît, căci mai 
multe au acest nume.

Dumbrăveanca sau Dumbrăvioai-a, pasere, v. 
Câcău.

Dumbrăveni, com. rur. în Rom., j. Botoşani, 
compusă din sat. 1)., Sălăgei i, Văratic şi Veresci, 
avend o suprafaţă de 15,758 ha. şi 4087 loc. 
(Dicţ. geogr. 1895). Ocupaţia loc. e agricultura 
şi pi'ăsirea vitelor; în com. sunt 4 biserici, 2 
şcoale prim. de băieţi şi 2 de fete; residenţa 
com. e în sat. D., care singur are 2862 loc. 
Com. e străbătută de calea ferată Paşcani-Iţcani, 
(linia principală), avend gaia Veresci, de unde 
pleacă spre nord linia (secund.) Veresci-Botoşani, 
cum şi de şoseaua judeţ. Botoşani-Burdujeni.

Dumbrăviţa, numele vechiu Dombaviţa, co
mună mică in Ung., cott. Arad. Apare in anale 
dela 1471. Are 238 case, 1146 loc. gr.-or. Ro
mâni. Teritorul e de 6415 jug. cat., arătoi, parte 
muntos. Locuitorii se ocupă cu economia, pră
sirea vitelor şi pomăritul. [f]

Dumbravnic, numirea populară a plantei Me- 
littis Melissophyllum L. (v. ac.).

Dumersan, Marion, scriitor franc., n. 4 Ian. 
1780. A scris adesea în companie cu alţii nu
meroase drame, vodevile, farse, etc., cari se 
disting prin observaţie fină şi comică minunată, 
t 13 Apr. 1849. Opera sa cea mai bună e »Les 
Saltimbanques«, (1838), ijjire, pentru situaţiunile 
sale comice şi satira plină de spirit, e privită de 
Francezi clasică. D. a mai scris şi opere de 
archeologie, o colecţiune de cântece franceze, 
o istoiie a »chanson«-ului francez, poesii, câteva 
romane, etc.

Dumeşti, com. rur. în Rom., j. Vasluiu, com
pusă din 6 căt. cu 2017 loc. (Dicţ. geogr. 1889), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
are 3 biserici şi 2 şcoale, una de băieţi şi alta 
de fete. Com. e udată de rîul Berlad; pe teri
torul com. s’au găsit monete antice romane.

Dumfries, capitala comitatului D., (2774 km*, 
ou 76,140 loc.) în Scoţia, lângă Nith; 17,804 loc. 
(1891); port mic; şcoală de aite; fabricaţiuue de 
mărfuri de lână .şi ciorapi. Aci a murit poetul 
Burns.

Dumineca, piua Domnului, prima (ji a sep- 
teniânei în biserica creştină. Iu astronomie 
se numesce»cjiuasoarelui». NumireaD. este folosită 
de prin seci. III al creştinismului şi înseamnă

4iua în care a înviat Domnul. Imp. Constantin 
cel Mare a oprit ori ce lucru în 4'ua de D. In 
biserica creştină D. este dedicată memoriei în
vierii lui Christos. Se numesce D. pentru că e.ste 
(jiua Domnului, în care s’a săvirşit rescumpe- 
rarea omenimii, şi s’a trimis Duhul Sfânt în lume 
preste Apostoli. Serbarea Duminecii îşi trage 
începutul din timpul Apostolilor, şi în tot- 
deuna a fost ţinută şi serbătorită cu celebrarea 
solemnă a liturgiei şi cu odihuire dela lucrul 
servil. In anul bisericesc unele D. au numiri 
speciale, luate mai ales după textul Evangeliei 
ce se cetesce în aceea, sau dela ordul şi rela- 
ţiunea în care stă faţă cu una ori altă serbătoare, 
ori faţă de un eveniment mai însemnat din viaţa 
istorică a bisericii. S. e. D. Vameşului, D. Fiului 
rătăcit, D. Cananiancei, D. Sfinţilor părinţi, D. 
strămoşilor, D. înainte de Botez, ş. a. D. orto
doxiei, a Orbului, a Samarinencei, Slăbănogului, 
sunt D. în ciclul între Pasci şi serbătoarea înăl
ţării Domnului, D. strămoşilor este cea premer
gătoare D.-ei înaintea serbătorii Nascerii lui Is. 
Christos. [—]

Dumineca în poveştile române e personificată 
ca o sfântă şi pentru aceasta se numesce sfânta 
Duminecă. Feţiifrumoşi, capecelalalttărîmsăafle 
pe atare fată de împărat, răpită de sniei, sau pe 
atai’e 4>nă, uneori şi fetele frumoase, ca să afle 
pe mirii lor, în călătoria lor trec pe la trei sfinte, 
de regulă Sf. Mercuria, Sf. Vineria şi Sf. D., 
cari sfătuiesc pe călători şi le dăruiesc unele lu
cruri minunate pentru ajungerea scopului lor. 
Sf. D. a dăruit caier de fire de painjin; resboiu 
de aur cu tort de aur; o cloşcă cu cinci pui de 
aur; un brâu cu care te faci nevăzut; o pâne 
de aur, ce, dacă o anmci în sus, se făcea ce 
cugeţi. Draga mamei, fată bună, sluji la Sf. D. 
şi aceasta îi dărui o ladă mică, din care, des- 
chi^endu-se acasă, ieşiră mulţime de vite. Teiu- 
Legănat în lumea neagră nimert în chilia Sf. D., 
care avea o fată mai frumoasă decât celelalte 
sfinte şi peţindu-o, o căpăta. Şi acolo la poarta 
iadului, între cânii Sfintelor, era şi »uşor ca 
ventul, greu ca pământul® cânele Sf. D. [Atm.] 

Dumineca, legenda Duminecii, mai cunoscută 
sub numele de Epistolie a Domnului nostru 
Isus Christos, o scriere religioasă apocrifă, res- 
pândită la toţi creştinii de toate riturile din con
tinentul vechili. Cuprinsul ei este următorul: A 
căcjut la Ierusalim o piatră din ceriu; patriarchul 
cu toţi vlădicii şi preoţii s’au rugat lui Dum- 
necjeu cu rugăciuni fierbinţi, şi atunci piatra a 
putut fi deschisă, şi în ea s’a găsit o scrisoare 
a lui Dumnecjeu plină de cele mai înfiorătoare 
ameninţări pentru cei ce nu serbează şi nu po
stesc în (jiua Duminecii şi a Vinerii, ba în unele 
variante chiar şi în cea a Mercurii. Multe alte 
pedepse atât în această lume cât şi în cea vii
toare îi aşteaptă pe cei ce fac păcate. Prima 
menţiune a acestei cărţi eretice este din anul 
584, respâudită însă a fost mai ales de secta 
flagelanţilor în seci. XIV în timpul ciumei negre. 
La Români cel mai vechiu text se află în ma
nuscriptul lui Popa Grigore din Măhaciu (1580 
până 1619), care începe chiar cu această legendă 
şi a fost publicat şi studiat de B. P. Haşdeu în 
voi. II din Cuvente den Betrani. Ca toate cele
lalte texte (jise măhăcene şi acesta este tradus 
din limba slavonă. Prima pubhcare sub titlul
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«Epistolie a Domnului nostru Isus Christos, ce 
a trimis-o Dumnezeu din ceriu», sub altă formă 
însă decât cea din textul măhâcean, este dela 
1862, Sibiiu, de aci încolo cartea s’a tipărit de 
mai multe ori şi a devenit destul de populară. 
(Cf. afară de Haşdeu, ancă M. Gaster, Litera
tura populară română, 1883.)

Dumitrache, Mv vel stolnic, din secolul trecut, 
a scris o istorie a evenimentelor din Orient cu 
referinţă la Principatele Moldova şi Valachia, 
1769—1774, publicată de V. A. Urechia în Analele 
Acad. Rom. 1889; stilul încâlcit, limba împe
striţată cu grecisme.

Dumitresci, 1) D.,com. rur. în Rom.,j. R.-S ă r a t, 
situată pe ambele maluri ale rîului R.-Sărat; 
se compime din 7 căt. cu 2681 loc. (Dicţ. geogr. 
1896); are 3 biserici şi 2 şcoale, una de băieţi 
şi alta de fete. Loc. se ocupă cu agricultura, 
prăsirea vitelor şi lemnăria. 2) D., corn. rur. în 
Rom., j. Olt, situată pe valea Oltului; e formată 
din 3 căt. cu 3690 loc. (Dicţ. geogr. 1895); com. 
are 4 biserici şi 1 şcoală; loc. se ocupă cu agri
cultura şi parte din ei cu dulgheiia şi rotăria.

Diimmler, Ernst Ludwig, prof. de istorie în 
Halle (1858), acum preşedinte al direcţiei cen
trale pentru «Monumenta Germ.«, n. 1830 în 
Berlin, a scris: Gesch. des ostfrănldsclien Reichs, 
2 voi., 1862—65, retip. 1887; Aelteste Gesch. 
der Slaven in Dalmatien, 1856, etc. ["W. R.]

Dumnecjeu, (teol.) fiinţa supremă şi absolut 
perfectă, causa primară şi domnul prea înalt a tot 
ce există afară de el. Idea despre existenţa lui D., 
ca fiinţă supremă şi absolut perfectă, o aflăm la 
toate popoarele, deşi la popoarele păgâne este 
obscurată prin diverse superstiţiuni. La cunoas- 
cerea lui D. ca fiinţă personală, absolut perfectă, 
poate ajunge omul prin contemplarea lumii şi 
a singuraticelor lucruri din ea. Tot ce există afară 
de D. este contingent, ca atare a putut să nu 
fie, şi dacă este, îşi are existenţa dela o causă 
deosebită de sine, şi fiind-ca o serie de cause 
contingente este imposibilă, ti'ebue să existe o 
causă nece.sară, care să-şi aibă existenţa dela 
.sine (»Eu sum cel ce sum«, 2 Moise 3, 14. cf. şi 
Apoc. 1, 4; 8, 17) şi la care să se reducă în 
ultima instanţă toate celelalte cause. Aceasta 
causă primă, care e necesară şi dela sine, e D. 
Ordinea ce se observă în întreg universul de 
asemenea arată, că trebue să existe un ordinator 
prea înţelept, care îndreaptă toate lucrurile spre 
scopul lor. însăşi vocea consciinţei, care ne mângăe 
când facem binele şi umple de temere, când facem 
reuT, mai departe ne şoptesce, să sperăm în un 
resplătitor prea drept al faptelor bune şi să ne 
îngrozim de pedepsirea celor rele, âncă măr- 
turisesce despre existenţa lui D. Find D. absolut 
perfect şi nemărginit, noi nu-i putem cuprinde 
cu mintea noastră; cunoascerea lui nu este in
tuitivă, ci abstractivă, anume tot ce e bun în 
creaturi presupunem în D. (calea causalităţii) 
şi âncă infinit (calea eminenţei), iară ce e reu 
în creaturi respingem dela D. (calea negaţiunii). 
Cunoascerea aceasta, deşi dreaptă, totuşi este 
imperfectă. D., ca fiinţă supremă şi nemărginită, 
numai unul poate fi, de unde politeismul (v. ac.) 
e nefundat. Atributele lui D. se pot considera 
sub diverse respecte, anume sau se consideră 
D. ca fiinţă, care există, şi atunci ni-se presentă 
atributele imanente (simplicitatea, nemutabili-

tatea, eternitatea, imensitatea), ori ca fiinţă vio 
sau lucrătoare cu atribute operative (înţeles, 
voie liberă, atotpotinţă), ori ca fiinţa morală, cu 
atributele morale (înţelepciune, sanctitate, vera
citate, bunătate, dreptate). Distincţiunea aceasta 
între atributele divine e numai virtuală, iară nu 
reală, căci altcum s’ar admite, că D. ar fi compus. 
(Cf. Micu, Teol. dogm. specială. Blaj, 1881 [is.]

Dumnedeu după basmele române se arată pe 
păment ca om betrân, călătoresco în societatea 
lui sf. Petru şi de regulă botează şi dăruiesce. 
După un basm, o fată de împerat remase grea 
din vedere; tatăl seu mănios o predă unui ser
vitor, ca să o ducă în pădure şi să o omoare, 
dar acesta de milă o lasă în viaţă şi fata nasce 
doi copii. D. cu sf. Petru venind pe acolo, pe 
copii îi botează Busuioc şi Musuioc. După alt 
basm, un om sărac caută nănaş, ca să boteze 
pe noul născut. D. şi sf. Petru, sciind că e om 
bun, îi iese în cale, primesc nănăşia şi pe prunc 
îl botează Petru, şi apoi îi dăruiesce o junincă 
(uneori o vacă), care apoi fată mulţime de vaci 
şi de boi. Se întâmplă de D. scie, că tata e om 
reu, şi pentru aceasta nu primesce să boteze, 
(v. Christos.) [Atm.]

Dumont, 1) D., Augustin Alexandru, sculptor, 
n. 1801 în Paris, fiul şi înveţăcelul sculptonilui 
Jacques Edme D. (1761—1844); f 1884 în Paris. 
A lucrat o mulţime de statue-portret şi grupe 
alegorice. 2) D., Andre Hubert, geolog, n. 180!) 
în Liege, -f tot acolo 1857, ca profesor. Scrise 
Geologia Belgiei, a munţilor Ardennes şi Eifel. 
Elabora «Carte geologique de la Belgique», (1836 
până 1849); «Cartegeol.de l’Europe», (1850).

Dumouriez, Charles Erangois, general franc., 
n. 25 Ian. 1739, t 14 Mart. 1823. Intrat de 
tiner în cariera militară, ajunse în 1788 la gradul 
de mareşal de câmp. Joacă un rol însemnat în 
timpul revoluţiunii. Cai’acter ambiţios, sburdalnic 
şi orgolios, nu hesită de a-şi pune sabia sa în 
serviciul inimicilor patriei sale. Isgonitdin Francia, 
în timpul convenţiunii, el se adresează Austriei 
pentru a-i primi serviciile sale, fiind refuzat se 
refugiază în Belgia, apoi în Germania, Elveţia, 
Anglia, unde acceptă de a-şi pune sciinţa sa mili
tară la serviciul Angliei pentru a lupta coutia 
lui Napoleon.

Dumreicher von Oesterreicher, loan Fridenc, 
Baron, renumit chirurg germ., n. 1815 în Tiiest, 
t 1880. Studia medicina în Viena, alegendu-şi 
ca specialitate chirurgia. In 1846 docent piivat, 
în 1849 prof. ord. al chirurgiei. S’a distins 
cu deosebire cu ocasiunea resboiului din 1866, 
înspiciind lazaretele. Această misiune a lui dote 
ansă la o reformă a instituţiunii sanitare mili
tare în toată monarchia, inaugurată sub supra- 
veghiarea lui 1). Dînsul publică mai multe opere 
speciale şi multe articole în foi medicale.

Diina, unul din rîurile cele mai mari ale Kusiei 
vestice, isvoresce din Ostaskov, guvernameiitul 
Twer şi la Riga are deja o lăţime de 590 m. şi 
se varsă în îmbucătui'Lle Mării Ostice; o lung 
de 840 km.

Diinaburg, un cerc în partea nord-vosticaî a 
guvern, rus. Witebsk, mai mult şes, cu mocirle, 
mărginit la sud şi vest de Diina, are 4535 km2, 
şi 214,603 loc.

Duna-Foldvăr, orăşel în Ung., cott. Tnlna, lângă 
Dunăre; 12,364 loc.
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Dunaieţ, rîu lateral al Vistulei, isvoresce la 
coasta nordică a Tatrei. După Un curs, ce trece prin- 
tr’un frumos defileu la S^romowce-Szczawnica, 
ajunge la graniţele austriace-msesci şi se varsă la 
Opatowec în Vistula, după ce a percurs 208 km. 
Ca afluenţi are în dreapta pe Poprad şi pe Biala.

Dunajewski, 1) B., Albin, cavaler, cardinal, 
n. 1 Mart. 1817 în Stanislau, 1879 episcop de 
Cracovia, 1890 cardinal, f 18 Iun. 1894. 2) B., 
Iulian, ministm austi’iac, fratele lui Albin D., 
u. 1822 în Galiţia, 1852 docent în Cracovia, 
1855 prof. în Pojon, 1860 în Lemberg, 1861 
în Cracovia, 1873 membru în consiliul imperial, 
1880—91 ministru de finanţe, 1891 membru în 
casa seniorilor.

Diinamunda, o fortăreaţă în cercul Kiga din 
guvern. Livlandiei. Ea aperă gurile rîului Diina. 
In dos se află portul Rigei făcut de comitetul 
Bursei în 1852 pentru 300 corăbii în timp de 
iarnă. înainte de foidăreţe se afla pe acel loc 
o mănăstire a ordinului cistercian.

Dunant, Henri, scriitor, n. 8 Maiu 1828 în 
Geneva, cunoscut ca urzitorul »Convenţiunii« din 
Geneva şi întemeietorul »Crucei roşii«, pentru 
îngrijirea celor răniţi în luptă, cu deosebire însă 
prin scrierile: »Un souvenir de Solferino«, (1802), 
şi »Fraternite et charite internationales en temps 
de guerre», (1864). D. e cunoscut şi prin de
scrierile sale din Orient, America, »Melanges«, 
(1894), ş. a. Cf. Hotdnger, (1897).

Dunărea, (lat. Banubius şi Ister în cursul 
inferior, germ. Bonau, fi’anc. Danube, slav. 
Dunai, magh. Duna, turc. BunehJ, cel mai mare 
fluviu al Europei după Volga, isvoresce în Pă
durea Neagră şi se varsă în Marea Neagră, de
scriind în percursul seu un drum de 2780 km. 
între al 6° şi al 27° 23' longitudine orientală şi 
al 43° 40' şi 49° 2' latitudine nordică.

Basinul D.-ei, mărginit pe stânga de Jura 
German, Bobmervvald, dealurile Moraviei, de
presiunea Oderului (das Gesenke) şi Carpaţi, iar 
pe dreapta de Pădurea Neagră, Alpii mari, Alpii 
Dinarici şi Balcani, îmbrăţişează o suprafaţă de 
820,000 km*, aproximativ. Inciugetoarealui exte
rioară proiectează de mai multe ori ramuri de 
munţi cătră interior, cari string fluviul în de- 
fileuri; de aci patm divisiuni ale basinului: 
1) între sorginţile D. şi Passau, unde D. j'upe 
baricadele ce-i creau Bay^'ischei’vrald cu Haus- 
rucul, iernaşi acum pe cele doue rîpe ale flu
viului; această regiune cuprinde: Badenul, Wfir- 
tembei'gul, Bavaria, Tirolul şi Salzburgul; 2) între 
defileul Passaului şi defileul format la Vaţ, de 
dealul Piliş (din lanţul Baconilor) şi munţii Neo- 
gradului, din grupul Tatrei; această regiune îm
brăţişează Austria, Moravia şi nord-vestul muntos 
al Ungariei; 3) între Vaţ şi Baziaş, unde Car- 
paţii şi munţii Serbiei constituesc dela Baziaş 
la Severin cunoscutul defileu al Cataractelor sau 
roiţilor de fier ale D.; 4) această regiune îmbră
ţişează: Serbia, Bulgaria, România, parte din 
Galiţia şi Basarabia. Basinul D. se poate împărţi 
in patm divisiuni, după principalele state, cari 
u stăpânesc: 1) basinul bavarez până la Passau; 
-) basinul austriac până la Presburg; 3) basinul 
ungar până în detileul Poi'ţilor de fier şi 4) basinul 
roniâno-bulgar până la Marea Neagră. Incinge- 
toarea basinului D., cu toate că e formată de un 
puternic sistem orografic, presintă depresiuni

importante, prin cari comunică acest basin cu 
basinttrile circiimveciile. Şi cari alt fost în toate 
veacurile apreciate în mişcările popoarelor ca şl 
în resboaie. Atari sunt: Bepresiunea Reis a 
lanţului Jura Şvabo-franconian dintre valea Du
nării şi a Mainului; depresiunea Gham-Taus a 
munţilor Bolimerwald, marea poartă geografică 
între Bavaria şi Boemia; depresiunea Oderului 
altă poartă conducând din câmpiile sarmatice în 
inima Austriei; platoul Moesiei, cheia Penin
sulei Balcanice, între Alpii Dinarici şi Balcani, 
unde relieful conturei scade atât, încât apele 
hesită a-şi lua diurnul spre Morava sau Vardar, 
aparţinând: unul basinului Dunării, altul basinului 
Mării Egee; depresiunea Adelsbergului, pragul 
de trecere al invasiunilor din câmpiile dintre 
Alpi şi Carpaţi în câmpia Padului; depresiunea 
Hegau între Alpii de Algau şi munţii Pădurii 
Negre, importanta ştirbitură a încingetoarei du
nărene, prin care comunică basinul superior al 
Dunării cu basinul elveţie. — Cu toată unitatea lui 
geografică, basinul Dunării presintă diferinţe mari 
în constituţiunea lui geologică, producţiune, po- 
pulaţiuni, etc , iar fluviul se transpoartă când pe 
o margine când pe alta a întinsului seu basin, 
astfel: în primul basin el curge la picioarele 
munţilor Jura German şi Bohmerwald-ului; în al
2- lea basin, după ce a scăpat din strimtorile 
dintre Alpi şi munţii Boemiei, încinge do aproape 
capătul Carpaţilor dcla Presburg la Vaţ; în al
3- lea basin curge aproape de Alpi, lăsând la estul 
seu câmpiile întinse ale vechei Pannonii şi Daciei; 
în al 4-lea basin fluviul se ţine mai aproape de 
Balcani decât de Carpaţi.

Primul basin al D. corespunde cu vechiul lac 
bavarez, care comunica cu lacul elveţie printre 
Jura German şi Alpii de Algau (depresiunea 
Hegau) şi care s’a scurs spre est în urma ra- 
perii stavilarului format, cu începere dela Passau, 
prin împreunarea munţilor Boemiei cu Alpii. 
Ace.st lac treptat împins spre picioarele înăl
ţimilor septemtrionale prin sfărimăturile tîrîte 
de gheţarii Alpilor, a dat nascere aşa (jisei câmpii 
bavareze, un imens con de dejecţiuue cu basa 
semicirculară încins de Dunăre la nord. Con
secinţe : 1) Dunărea a trebuit să ia forma semi
circulară ce afecta in totdeuna basa conurilor 
de dejecţiune; 2) ţermunil stâng al fluviului înalt 
şi rîpos, din contră ţermurnl drept lin, aşezat 
sub cel stâng şi adesea inundabil; 3) apele la
cului, curgând spre est, au depus în decursul 
veacurilor stâncile lor in sensul generatricelor 
comrlui de dejecţiune constituind aceste bare oro- 
grafice, cari serviră mai târ(Jiu pentru a da di
recţiunea apelor actuale ale conului bavarez; 
4) localităţile din lungul fluviului au trebuit să 
fie întemeiate pe ţermurul seu stâng, po teren 
înălţat şi sustras inudaţiunilor; 5) câmpia ba
vareză, al cărei sol este constituit în adâncime 
din blocuri, pietrii rostogolite, năşi puri şi argile, 
provenind din Alpi, este despărţită de aceşti 
munţi printi,’o regiune de coline, movile naturale, 
grămezi de blocuri, amestecate cu torenţi, lacuri 
şi mlaştine. Aceste fapte re.sumă întreag'a geo
grafie flsică a basinului superior al Dunării. Linia 
ce urmează fluviul între Ulm şi Passau pi'in 
Ingolstadt şi Ratisbona e o întinsă curbă cu con- 
cavitatea spre sud pentru a servi ca basă acestui 
imens con. Munţii Rauhe Alp, Albuch, Hartfeld,
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Jura Franconian, cari însoţesc fluviul sub numele 
generic de Jura German, ale căror creste for
mează linia despărţitoare a apelor Dunării de 
ale Necherului şi Mainului, constituesc parapetul 
îuălţat, la picioarele căruia a săpat vechiul lac 
al Bavariei patul actual al fluviului; toate oraşele 
din lungul fluvillluii ca; Ulm, Gundelfingen, Dil- 
liugeu, iJochstadt, Donauworth, îugolstadt, Kel- 
heim, Ratisbona, se află pe margiuea ridicată a 
parapetului format de munţii Jura. Apele câmpiei 
bavareze: Roth, lller, Giiuz, Mindel. Zusam, Lech, 
Paai', llm, Abens, Laber, Isar, Vils, Inn, curg 
spre Dunăre în lungul dungilor orografice lăsate 
prin depunerile vechiului lac, cu fundul seu în 
pantă spre nord şi apoi înclinat spre est; ţermul lor 
di'ept lungind de aproape aceste stavilare e în 
totdeuna înălţat asupra celui stâng, afară de caşul 
când un obstacol modifică cursul vr’uneia din 
aceste ape, când comandamentul trece pe ţermul 
Stâng. Numeroşi representanţi ai vechiului lac ba
varez împestriţează acţi basinul superior incepend 
dela poalele Alpilor: Ammersee, Murnausee, Wal- 
chensee, Wurnisee, Tegernsee, Mangfall, Chiem- 
see, etc., cari fac frumseţa Alpilor de Algau, 
A. Tirolieni şi ai Salzburgului; întinse terenuri 
mlăştinoase, cari sub numele de DachauerMoosşi 
Erdinger Moos acoper văile Amperului şi Isanilui 
aproape dela originea câmpiei până laLandshut, şi 
pe valea Dunării, unde sunt cunoscute sub numele 
ue Donau Moos (Glinzburg, Neuburg, Ingolstadt) 
şi Donau Ried (Dillingen, Hochstădt), a căror su
prafaţă se transformă cjilnic în teren cultivabil. 
D. nasce în Pădurea Neagră la mai mult de 
1000 m. altitudine pi in 2 braţe: Brege şi Brigach, 
cari formează fluviul cu înce])ere dela Donau- 
eschingon, confluenţa lor; străbate, între Donau- 
eschingen şi Tuttlingen, un defileu înainte 
de a ieşi în câmpie, trece la Sigmaringen, 
leagănul familiei de Hohenzollern, domnitoare 
astă(ji în România; la Ulm are deja 80 m. 
şi începe a fi navigabil. Ulm, cetate tare, în- 
cungiurată de forturi j^e ambele maluri ale D., 
supraveghiază poaria Elveţiei (depresiunea Klat- 
tegau-Hegau) şi basinul Necherului. La Donau- 
wort D. primesco pe AVornitz, care corespunde 
depresiunii Ries, o prăbuşitură a lanţului Jurei 
German, pe unde se petrunde în partea centrală 
a basinului bavarez. D. trece apoi la Ingolstadt 
(cetate tare încungiurată de forturi pe ambele 
rîpe ale fluviului, supraveghiază poarta munţilor 
Jura dintre AV'ornitz şi Altmiihl, servesce şi ca 
deposit); străbate un .scurt defileu înainte de 
Kelheim, apoi atinge Ratisbona, punctul cel mai 
septemtrional al cursului seu, unde are 300 m. 
lăţime. Ratisbona ocupă o posiţiune strategică 
de primul ordin la debuşeul drumurilor Boemiei 
şi Austriei în câmpia bavareză, ea ca şi Ulmul la 
vest formează cele doue chei strategice ale basi
nului superior al U. Fluviul îşi schimbăapoi cursul 
spre sud-est, trece la Straubing, Deggendorf, 
Vilshofen şi Passau, toate pe rîpa dreaptă, diti 
causa asprimei munţilor Bayerischerwald, cari îl 
însoţesc de aproape. La Passau, cetate întărită, 
D. primesco Innul, care îi ridică la 600 m. lăţimea. 
Afluenţii din dreapta ai basinului superior al D. 
venind din Al pi au cursul lung şi sunt mai alimen
taţi ca cei din stânga, s. e. Blau, Bronz, AVdrnitz, 
Altmiihl, Naab, etc., cariisvorând din munţi puţin 
ridicaţi, au apă puţină şi cursul mult mai scurt.

Basinul dintre Passau ^i Vaţ corespunde 
păi’ţii unde Alpii vin în atingere cu munţii 
Boemiei şi cu Carpaţii. El îmbi'ăţişează tot ba
sinul austriac al D. şi o parte din basinul ungai1. 
Lanţul Bdbmerwaldului, a cărui direcţiune se re- 
cunoasce în Semmering, forma, la epoca exi
stenţei lacului bavarez, stavilarul seu estic, unind 
munţii Boemiei cu Alpii; rupeiea acestor ba
ricade crea canalul dintre Passau şi Stockerau, 
unde fluviul curge din câmpii in defileuri şi din 
defileuri în câmpii până în Carpaţi (Presburg). 
Mai ales între Grein şi Krems se recunoasce 
vechia legătură dintre munţii ţermurilor opuşi 
ai fluviului, în locurile cunoscute sub numele 
de rapizii dela Striidel, prăpăştiile Wirbel şi în 
profundul defileu Wachau care ţine până din 
jos de Krems. In aceste locuri navigaţiunea u’ar 
fi fost posibilă fără sacrificiile oneroase, cu cari 
s’a realisat rectificarea cursului D. In partea 
nordică a canalului D., munţii Bohmerwaldului 
se grămădesc asupra fluviului, proiectându-şi 
rîpele sau coastele lor repe(ji adeseori până in 
apele fluviului, din această causă văi scurte, 
comunicaţiuni rari, lipsă de centre populate; 
din contră spre sud AJpii, mult mai depărtaţi 
de fluviu ca munţii Boemiei, se ramifică în lan
ţuri paralele, cari limitează văi lungi şi rîrje- 
toare udate de rîuri constant alimentate prin 
zăpe(jil6 Alpilor, cari se zăresc lucind în de
părtare, dela gura văilor: viaţa trece pe ţer- 
murele drept al D., unde apar oraşe importante 
ca Linz, Enns, Tbbs, Melk, Mautern, Tulln, Kloster- 
neuburg, Viena. La ieşirea-i din defileul AVachau, 
D. străbate câmpiile Tulln, Krems şi Stockerau, 
limitate în depărtare de munţii Alpi şi Man- 
hard, ultim representant al înălţimilor moravice, 
unde se împrăştie în nenumerate braţe, cari iu- 
cungiură insule acoperite cu verdeaţă, mlaştini, 
limoase, braţe moarte şi eleştee unde trăie.sc 
mulţime de pesci şi chiai1 castoii. După câmpiile 
Tulln şi Stockerau, D. străbate basinul de pră
buşitură cunoscut sub numele de Marchfeld pe 
partea ei stângă, de Steinfeld pe dreapta, des- 
păi’ţit de câmpiile Tulln prin călcâiul ^Vieuer- 
wald ultim promontoriu al Alpilor. Acest basin 
în care altă dată se grămădiau apele D. înainte 
de ruperea barierei dela Presburg dintre Alj)i 
şi Carpaţi, nu este alta decât capetul vechiului 
lac al Moraviei, cuprins între colinele Moi'aviei, 
Gesenkegeb. şi micii Carpaţi. Viena, 155 ni. 
altitudine, e aşezată pe dreapta D. în margiuea 
câmpiei Steinfeld, acoperită a(}i de tîrguri şi usine 
construite pe vechiul fund lacustru, plin ancă 
de pietrii rostogolite. Marchfeld pe stânga e 
adevăratul fund al bisinului, unde până iei'i 
domniau dunele şi limoasele transformate acum 
aproape preste tot în culturi.

Basinul ungar al D. îmbrăţişează aproape 
întreg sistemul carpatic care îl încungioai'ă dela 
Presburg la Orşova, o parte din Alpi până la 
sorginţile Dravei, Murei şi Savei, o |jai'to din 
munţii Peninsulei Balcanice până în Kars, pe 
Alpii Dinarici, munţii Bosnei şi pe ai Serbiei, 
cât timp aceşti munţi înglobează văile Culpei, 
Unei, Vrbasului, Bosnei, Drinei şi Moraviei. 
Aci D. primesce prin canalul Tisei, Savei şi 
Dravei cea mai mare parte din apele Carpaţilor 
şi o parte din acele ale Alpilor orientali şi ale 
Peninsulei Balcanice, făcend dintr’îusa un mare
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fluviu, deja dela confluenta Dravei. Partea cen
trală a acestui basin, alta dată fund lacustru, 
este adi o întinsă câmpie formată din depositele 
de deosebite vechimi ale epocei terţiare. Orien
tarea sistemului carpatic şi gruparea masselor 
sale orogradee determină traseul D. pnn mijlocul 
acestui va.st basin. Două pro.tuberanţe, una (grupul 
Tatrei), cu aproape toţi munţii săi grămădiţi în 
pai-tea nord-vestică între 16° şi 18° long. estică 
(Paris), alta (platoul transilvan) în partea sud- 
estică cu munţii săi grămădiţi in majoritate 
între 20° şi 24° long. est., legate între ele printr’o 
ângustă şuviţă de munţi, aventurată în partea 
exterioară, constituesc întregul sistem carpatic. 
Pi'otuberanţa Tatrei, care conţine cele mai mari 
înălţimi, a prăvălit spre sud massa sfărîmătu- 
rilor sale; această direcţiune a trebuit să o ia 
şi D. şi Tisa în partea centrală a basinului; 
platoul transilvan cu lanţurile cele mai înalte 
pe marginea lui sudică şi estică constitue în 
acelaşi timp şi un stavilar al apelor sale cătră 
sud, şi un propulsor al lor cătră vest, de aceea 
Mureşul cu afluenţii săi, Crişurile, Timişul curg 
.‘spre vest paralel cu creasta Alpilor transilvani, 
înclinând spre vest panta basinului; Alpii la 
vest au prăvălit prin canalul Dravei şi Savei 
aluvioanele lor spre est, determinând o nouă 
schimbare de panta denunţată de D. cu înce
pere dela confluenţa Dravei şi a Savei; în 6ne 
grămădirea câtorva masse imposante în partea 
Dord-vestică a platoului transilvan, (Ţibleşul, 
Kodna, Cernahora) împing Tisa şi Someşul spre 
grupul Tatrei, care la rândul său le împinge 
spre sud: panta generală a câmpiei dintre cele 
două protuberanţe urmează resultanta acestor 
două mişcări spre sud-vest, încotro curge şi 
Tisa, dela Csap la Solnoc. Basinul 8-leâ al D.-ei, 
exceptând partea muntoasă a Alpilor, Bosnia şi 
Serbia, aparţine rassei maghiare, care, stabilită 
în câmpiile din centrul lui, şi-a întins influenţa 
sa în susul văilor regiunii muntoase a Tatrei 
şi ale platoului transilvan natural deschise cătră 
câmpiile interioare. — Basinul ungai1 se împarte 
în două părţi: unul măsurat în lărgime prin 
cursul D. dela Presburg la Vaţ; al doilea dela Vaţ 
la Oi-şova. Primul basin închis deoparte prin 
colinele Leithei şi capătul micilor Carpaţi, cari 
forniează defileul Presburg-ului, cjis şi Poarta Un
gariei, de altă parte pan strimtorile Vaţului 
dintre dealul Piliş şi munţii Neogradului, este 
format prin sfărîmăturile Carpaţilor şi ale Alpilor, 
cari constituesc contui-a sa pe cele două părţi 
ale fluviului; la sud şirul Baconilor, ultim pro- 
nmntor al Alpilor se atinge prin Piliş la Vaţ 
cu munţii Neogradului pentru a-1 despărţi de 
basinul următor. Dunărea se împarte aci în 
numeroase braţe, caid formează insulele Schiitt, 
ultimul i’etranşament al Avarilor; aci se văd 
ancă pe dreapta D. alţi representanţi ai ve
chiului lac, ca mlaştinele Hansagului, lacul Neu- 
aiedl puţin adânc, secând uneori aproape complet, 
când terenul apare acoperit cu eflorescenţe sa
line cari contrariază culturile. Al doilea basin 
•uaghiar ţine dela Vaţ la Oişova. Ambele basi- 
nuri măsură 940 km. Vastele sale câmpii sunt for- 
oiate din aluvioanele stâncilor detritice, în cari 
lipsesc cu desăvîrşire pietrile, iar grosimea alu- 
vioanelor merge crescând dela nord la sud: 
15 m. lângă Pesta; 80 m. la Debreţin; mai mult

de 150 m. în Banat. Aceste întinse câmpii îm
brăţişează ambele maluri ale Tisei; ele au o 
pantă nesimţită, din care causă sunt lipsite de 
ape curgătoare, însă în schimb apar numeroase 
depresiuni, al căror fund mlăştinos se acopere 
cu apă şi se transformă în lacuri pe timpuri 
ploioase. Lipsite de păduri şi de sate, bântuite de 
cire4i de bivoli, boi şi cai ce trăiesc aci în liber
tate, câmpiile Ungariei sunt adevărate pustii, 
unde necesităţile agriculturii şi ale comerciului 
au provocat stabilirea unui sistem de căi ferate 
şi canale, cari stăvilesc inundaţiunile, usucă 
bălţile şi măresc terenul propriu agriculturii. In 
percursul Ungariei D. are rîpele nesigure, fiind 
când mâncate de curent când potmolite, braţele 
şi privalele încărcate cu apă nomoloasă ca şi in
sulele, apar în toate părţile, fluviul atinge adesea 
lăţimi foarte mari; în basinul ungar siiperior 
D. primesce pe stânga Vagul, Neutră, GraUlil 
şi Ipoly, cari vin din grupul munţilor Tatra; iar 
pe dreapta Leitha şi Raabul, cari ies din Alpi. 
Intre Vaţ şi Orşova D. străbate al doilea basin 
ungar, curgând riguros spre sud până la con
fluenţa Dravei, care îi schimbă cursul spre est; 
Tisa îi readuce din nou cursul în direcţiunea 
nord-sudică, iar Sava imprimă din nou fluviului 
direcţiunea estică. Intrând în basinul ungar su
perior D. străbate defileul cunoscut sub numele 
de Porţile ungare ale D., frontiera naturală şi 
politică a Ungariei. Presburgul, veche cetate întă
rită apăra aci întrarea Ungariei. Mai jos, în locul 
unde D., după ce formează insulele Schiitt, se re
formează, se află Comorn, cetate foarte tare, aco
perită la nord de mlaştinele ce străbate Vagul şi 
Neutra şi călare pe ambele maluri ale I). D. stră
bate apoi defileul dintre Gran şi Vaţ, aperat altă 
dată prin cetăţuia Vişegrad; trece la Budapesta, 
capitala Ungariei, care posede âncă fortăreaţa 
Blocksberg, la Neusatz-Peterwardein, la Semlin, 
Belgrad, Seinendria, importante posiţiuni stra
tegice, încungiurate altă dată de fortificaţiuni. 
Lângă Presburg D. are 292 m. larg., (i m. adânc, 
şi 131 m. altitudine; la Budapesta 970 m. lăr
gime 7‘50—10 m. adâncime; în susul Feldioarei 
600—1200 m. lărgime cu 12 m. adâncime; în 
josul Feldioarei 600—800 m. lărgime cu 5 la 
9 adâncime. Cu începere dela confluenţa Dravei, 
ţermurele drept al D. e acoperit cu înălţimi; Ia 
Baziaş începe a se acoperi cu înălţimi şi malul 
stâng; aci începe D. a întră în defileul Porţilor de 
fier, strimtoare lungă de 120 kilom., din care flu
viul iese aproape de Severiu. Când ploile persistă 
mai mult, apele aduse din Alpi şi Carpaţi de Sava, 
Drava, Tisa şi Timiş, negăsiud loc suficient de 
scurgere din causa strimtorilor acestui canal, 
sunt respinse în susul D. şi al Tisei uneori până 
laSeghedin, constituind adevărate braţe de mare. 
D. întră între stâncile defileului la Golubaci 
(ruinele cetăţuii pe r. d.), îşi vede imediat aci 
patul accidentat de stânci, se introduce apoi 
între păreţi verticali în clisura superioară, unde 
apar la suprafaţa apei stâncile unui complex de 
archipelaguri mai ales al Grebenului; străbate 
basinul dela confluenţa Porecleai (r. d.), se an
gajează în clisura inferioară imdo păreţii verticali 
trec de sute de metri şi archipelagurile reedi
tează clisura sup., aci apar cataractele iufelor 
şi vîrtejiu’ile casanelor; în fine fluviul intră 
în basinul său inferior după ce a format la gura
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Cemei insula Adakaleh şi a străbătut în josul 
acestei iusule Poarta de fier infer,, unde apele 
sale Se pi'avălesc cu o iuţeală formidabilă pe 
suprafaţa unui platou stâncos tare înclinat în 
josul apei şi întins ca un prag dela un ţermure 
la altul pentru a contraria cursul fluviului Lăr
gimea D. e de 1140 m. la Poterwardein şi ad. 
de 12 m.; lărg. între Bucovar şi Palanca nouă 
de 390—590 m.; la Semlin 1560 m. 'lărg. şi 
14 ad. In defileul Porţilor de fier D. îşi mo
difică lărgimea ca şi adăncimea: în basinul Mi- 
lanoveţului are 1400 m. lărg., iar în clisura inf. 
abia 150 m.; adâncimea cresce aci la 40 m. şi 
50 m.; între Adakaleh şi Poarta de fier infer. 
D. are 1500 m. lărg. Rectificările defileului Por
ţilor de fier ale D. au costat 10 mii. franci. 
Aceste lucrări a căror terminare s’a serbat 
cu o mare solemnitate în 1896 în presenţa îm- 
peratului Francisc losif, înalţilor sei învitaţi, 
regii României şi Serbiei, constau mai ales în 
trei canaluri: unul Ja Greben în clisura sup., 
al doilea la Cazane în clisura inf., al treilea la 
Poarta de fier inferioară.

Basinul al 4-lea al D. este mai preste tot 
format de vechiul golf, ai cărui ţermuri erau 
constituiţi din Caipaţi la nord, din Balcani la 
sud. El îmbrăţişează o partea platoului Transilvan, 
care îi trimite din apele sale prin canalul Oltului 
şi defileul Turnului Roşu; o parte din clina ex
terioară aCarpaţilor orientali cu Şiretul şi Prutul; 
precmn şi basinul superior al Ischerului, aflat 
pe partea sudică a Balcanilor, pe cari îi străbate 
piîn defileulCurilo. Cursul fluviului este ca- 
racteristic î n acest basin; între gura Cern ei şi Lom- 
Palanca, fractura în care curge D. e paralelă 
cu a sistemului moravic (valea Moraviei, Var- 
darului, Strumei, etc.); do aci la Sistov fluviul 
curge spre est; spre nord-vest până în josul Si- 
listrei; spre nord până la Galaţi; în fine spre 
est până la mare.

Direcţiunile urmate de fluviu între Porţile de 
fier şi Marea Neagră au fost croite prin ruperea 
barierii Carpato-balcanice, care ruptură s’a pre
lungit apoi până la mare. In urma acestui fe
nomen, a căiTii completă efectuare a cerut un 
timp îndelungat, solul Munteniei s’a prăbuşit şi 
a remas acoperit de apele unui lac care se în
tindea din marginea actuală a Bulgariei până 
în Carpaţi şi până în insula Măcinului (partea 
nordică a Dobrogei actuale). Fundul acestui lac, 
a că4ut dela înălţimea sa în adânc, aşa încât pe 
toată întinderea Munteniei şi Moldovei meri
dionale acoperită de apele sale s’a aşternut un 
sistem de straturi sedimentare, a căror grosime 
trece de 400 m.; iar pe de altă parte tot ţermurele 
drept al Dunăiîi a căpetat un înlief de 200 m. 
asupra celui stâng.

La nordul şi sudul thiviului, atât în Carpaţi 
cât şi în Balcani, apar aceleaşi stânci în com- 
])uuerea .solului: terenuri primare, metamorfice 
şi secundare (schisturi, ardesii, antracite şi cal
care compacte). Mai spre Dunăre apar, în Ro
mânia, terenuri terţiare (argile, marnă, gresie, 
calcar, gips cu lignite şi stratuiî groase de sare 
gemă), cari formează l egiunea muscelelor Mun
teniei. Terenurile aluvionare acoper restul Ro
mâniei: regiunea dealurilor cu viile e formată 
din d i 1 u v i u m f u m ur i u — cu pietri rostogo
lite la fund— acoperit cu diluvium galben

(a cănii grosime e considerabilă în vecinătatea 
munţilor), caracterisat prin abondenţa marnelor. 
Diluvium negru, care acopere câmpia şi văile, 
constitue pămentul vegetal, în care apele şi-au 
croit paturi sinuoase cu păreţi clădiţi din pietri ro
stogolite i»resentând înfăţişarea unor şanţuri largi.

Regiunea dintre Dunăre şi Balcani este un 
platou 70 la 100 km. lăţime, constituit din te
renuri calcare, în care apele şi-au adâncit tare 
matca lor. Partea orientală a acestei regiuni se 
recomandă prin lipsa apelor curgătoare şi a apei 
potabile care se scoate cu greu din puţuri adânci 
de 20 la 30 m.

Afluenţii D. din stânga, ca Jiul, Oltul, Vedea, 
Argeşul (cu Dâmbovnicul, Neajlovul, Sabarul şi 
Dâmboviţa), Ialomiţa cu Prahova şi Şiretul de 
jos cu Buzeul, îşi recurbează progresiv cursul 
lor în câmpie cu cât curg mai spre est şi dau 
cel mai mare volum de apă fluviului; afluenţii 
din dreapta: Lomul, Cibriţa, Ogostul, Schitul, 
Ischerul, Vidul, Osma, Jantra şi Lomul, străbat 
platoul Bulgariei între rîpe calcare înalte, cari 
constituesc de repeţite ori defileuri, au cursul 
mai scurt şi dau fluviului un volum de apă mult 
mai mic ca cei din stânga.

In basinul seu inferior Dunărea măsură 850 km. 
şi incadrează la sud şi est câmpiile Munteniei, 
unde cursul său este însoţit de bălţi şi smârcuri, 
resfirat adesea în braţe, şi accidentat de iusule. 
Lărgimea acestei zone este adesea de 10 şi chiar 
20 km. La nord ea e însoţită de o muche numită 
de obiceiu coama terasei danubiene. Terasa 
danubiană este un larg şes care termină spre 
fluviu câmpiile Munteniei. Rîpa dreaptă este o 
adevărată escarpă, care domină ţermurele stâng 
şi care stăvilia vechiul lac românesc înainte de 
retragerfia apelor îu matca lor actuală. Coama 
terasei danubiene, cât timp D. desparte Serbia de 
România, formează chiar malul stâng al fluviului; 
din jos de Calafat ea se ţine la 15 şi chiar 20 km. 
de marginea stângă a fluviului, care în anumite 
timpuri îşi întinde apele sale preste toată această 
lăţime, formând un adevărat braţ de mare, din 
depunerile căruia se consti’uiesce cu incetul o 
nouă terasă în lungul fluviului, care roade cu 
încetul rîpele de loes ale malului său drept. 
Nivelul apelor D. la frontiera austro-română este 
cu 20 m. mai sus ca al Mării Negre, iar vo
lumul lor mijlociu şi puterea curentului îii acest 
basin întrece pe a tuturor fluviilor Europei apu
sene reunite, dela Ron până la Rin. I). trece 
la Sever iu, oraş construit pe marginele unui 
vechiu basin diluvic, pe care îl ţermuriau munţii 
Mehedinţului cu dealurile ce derivă din ei. In 
josul Severinului se văd ruinele podului Iui 
Traian, ce era lung de 1200 m. şi suportat de 
20 picioare, precum şi ruinele castelului caro îl 
apăra. Situat la juncţiuuea Banatului, Serbiei şi 
Olteniei, Severinul fii în toţi timpii o apia^iula 
staţiune comercială ca şi o însemnată posiţiutie 
strategică; între oraş şi Dunăre se văd ruinele 
castelului (Jis al lui Sever, transformat în cetate 
c.i şanţuri largi în evul mediu; mai sus, aproaiie 
de fiontieră, insula Banului plină cu urme de 
fortificaţi uni; mai jos, pe stânga Topoliiiţei, se 
zăresc âncă urmele meterezelor construite do 
Ruşi în 1828; în fine, pe ţermurele dre|)t se ved 
âncă zidurile vechei cetăţi turcesoi Cdadova, aiji 
declasată. Construcţiunea podului preste Dunăre
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de curând proiectată de guvernul românesc şi 
cel serbesc, va ridica valoarea comercială şi 
militară a oraşului Severin.

Cu una sau doue exqeptiuni rîpa stângă e mai 
înaltă ca cea dreaptă dela Severin la Calafat; 
cu toate ace.stea pe rîpa dreaptă se află toate 
posiţiunile intărite de Turci pentru a ţine linia 
Dunării: Cladova, Bârza-Palanca, Dudu, Praova, 
Kacoviţa, Vidinul, Arţar-Palanca, Lom-Palanca 
şi Cibru-Palanca. Numele de palanca denunţă 
rolul militar a parte din ele. Vidinul, insula 
Chichinetelui şi Calafatul (r. s.) consti- 
tuesc una din cele mai importante posiţiuni ale 
Dunării; interceptând cu comunicaţia fluviului 
şi marea cale din Oltenia în inima peninsulei 
Balcanice prin valea Timocului; fortificaţiunile 
cari ţineau aceste puncte se ved şi a(Ji. Vidinul 
în 1877 era aperat de vechia încingătoare bastio- 
uată Întărită prin a 2-a încingătoare exterioară; 
Calafatul şi Chichinetele poartă âncă urmele 
lucrărilor construite de Români în 1877.

In josul Vidinului, ţermurile drept într’una 
ros de apele D., are în schimb avantajul de a 
li ridicat, salubru, favorabil staţiunilor comer
ciale şi mai ales apărării fluviului; din contră 
malul stâng egalisat prin crescerile D. se lă- 
ţesce până în coama terasei danubiene, pre- 
sentând un haos de insule, lacuri, smârcuri, 
braţe şi prevale, cărora locuitorii le dau numele 
de Baltă mai ales dela Călăraşi la vale. Ici- 
colea apar în faţa tîrgurilor malului drept ist
muri, cari se înalţă prin patul plin de accidente 
al D., constituind podişuri cari merg din terasa 
danubiană până în marginea fluviului, indicând 
locurile cele mai favorabile trecerilor; pe aceste 
podişuri s’au întemeiat staţiimi conjugate între 
cele două ţermuri: Rahova-Bechet, Turnu-Nico- 
poli, Zimnicea-Sistov, Giurgiu-Rusciuc, Olteniţa- 
Turtucaia, Călăraşi-Silistra, Piua Petri-Hârşova, 
Măcin-Brăila, cari ţin nu numai comercinl flu
viului, dar sunt şi capetele de etapă ale oraşelor 
interioare din România şi Bulgaria. Aceste sta
ţiuni resumă cu interesul comercial ala rterii D., 
şi pimctele ce presintă cel mai mare interes stra
tegic, puiiiind âncă vestigiile întăriturilor vechi 
sp recente. Rahova în faţă confluenţei Jiului, 
şi Bechetul la est de Jiu sunt porturi de oare
care însemnătate; aciD. are 1000 m. lărg. la 40 m. 
adâncime. Nicopoli, îa, faţa conţi. Oltului, 
aperat în timpul Turcilor de o veche fortăreaţă, 
permite trecerea la T.-Măgurele ce îi servia 
de cap de pod strategic. Staţiune militară apre
ciată în toţi timpii; de pe piundişul dela vestul 
gurii Oltului (Islaz-Corabia) plecau două dramuri 
romane în lungul Oltului, spre nord; Romanii 
asigurau trecerea printr’im tura de zid pe locul 
ocupat în acelaşi scop de Turci mai târziu; dela 
estul T.-Magurele pleca un val roman din D. în 
Carpaţi, intercjicend trecerea preste Olt. (v. Turnu- 
Mâgurele). Z i m ni c ea (r. s.) şi în faţă S i s t o v u 1, 
unde înălţimea malului bulgar atinge 200 m., 
port de oarecare însemnătate şi loc favorabil 
trecerii fluviului. Ruse iu cu, pe un platou 
înălţat deasupra fluviului, unit cu Vai’ua şi în 
curând cu Tîrnova prin cale ferată, pe lângă 
încingătoare bastionată, era încungiurat în 1877 
Şl de forturi ce coronau înălţimile megieşe; în 
laţă-i: Giurgiu (v. ac.), important post şi cap 
de cale ferată; în fine în Dunăre insulele R a m a-

danului. Mocanului şi Sân-Giorgiu, cari 
în totdeuna au interesat operaţiunile dintre Rus- 
ciuc şi Giurgiu. — Turtucaia-Olteniţa loc de 
trecerea fluviului la gura Arge.şului; ţermurele 
drept comandă cu 160 ni. pe cel stâng, înlesnind 
trecerea din Bulgaria cu cât contrariază ope
raţiunea inversă. Romanii aveau la Turtucaia o 
cetate importantă unde sttiţiona o legiune; Turcii 
continuă a menţine acest punct întărit cât timp 
le-a servit D. ca frontieră. In vecinătatea Ol
teniţei fv. ac.) fură construite succesiv cetăţile 
Daphnis şi Constantiola, formând capete de pod 
pentru protecţiunea navigaţiunii şi înlesnirea tre
cerii fluviului. — Silistra-Câlăraşi, locul unde 
D. trimite braţul Borcea pe sub coama terasei 
danubiene, spre a încadra în tot lungul ei stepa 
Bărăganului. Călăraşii ocupă punctul dintre 
Borcea şi iezerul Călăraşi, unde Borcea se lovesce 
de coama terasei, şi posedă un cheu de 322 m. 
care deservesce portul. Silistra la bifurcaţia 
Borcei pe un podiş la picioarele terasei bulgare 
posedă âncă vechia ei încingătoare bastionată, aeji 
părăsită. Silistra e comandată de un semicerc de 
înălţimi: Arab-Tabia (100 m.), Ordu T., Megidie 
T. (118 m.), Cuciuc T., etc. pe cari se ved ur
mele fortificaţiunilor permanente, provisorii şi 
lucrărilor de asediu, cari au ilustrat această po- 
siţie militară. Megidie Tabia e cheia acestor po- 
siţiuni, căci ea le comandă pe toate ca şi îu- 
cingătoarea Sihstrei şi insulele Salganului, ce 
sunt indispensabile pentru construirea uuui pod 
de vase între cele doue ţermuri. Silistra forma 
cu Rusciucul, Vama şi Şumla unul din pivoturile 
renumitului patrulater strategic, care închidea 
dramul Ruşilor cătră Constantinopole, preste 
Balcanii orientali. Frontiera dintre Bulgaria şi 
România lasă României po,sitiunea Arab şi pai'te 
din Ordu-Tabia; Megidie Tabia, cheia acestor po
siţiuni remâne Bulgariei. La Raşova, vechiul 
Axiopolis, D. ia direcţiunea nord., în care se 
menţine până la Galaţi. Hîrşova indică locul 
unde D. se împreună cu Borcea pentru a se 
desbina după câţiva kilometri în D. veche care, 
ca şi Borcea, curge pe sub coama terasei, şi D. 
vapoarelor ce se târesce la picioarele rîpelor 
înalte ale Dobrogei până la Măcin, unde se 
abate asupra ţermureliii stâng spre a se unifica 
din nou. Cam în faţa Hîrşovei dă şi Ialomiţa 
în D.; astfel aci e un loc de trecere mai înles- 
nicios preste fluviu care nu trece de 750 m. 
Măcinul situat în interiorul arcului ce descrie 
D. între Brăila şi Reni, stă în faţa trecătorilor 
dela Brăila şi Galaţi; el constitue cheia acestor 
trecători şi forma in timpul Turcilor una din 
cetăţile tari ale Dobrogei. Galaţii are o po- 
siţiune geografică remarcabilă pe marginea D. 
şi a lacului Brateşul, între confluenţa Şiretului 
şi a Prutului, şi pe punctul unde D. îşi schimbă 
direcţiunea spre est, pentru a ajunge la mare; 
formează unul din punctele întărite ale liniei 
Milcov-Putna-Siret, care închide defileul strategic 
Focşani-Galaţi dintre Muntenia şi Moldova. Intre 
Brăila şi Tulcea D. îşi ţine apele sale reunite; 
la Tulcea începe delta fluviului. Ambele ţermuri 
dela Galaţi la vale sunt însoţite de lacuri şi li- 
moase. Lacurile ţermurelui stâng, cele mari vo
luminoase, nu sunt decât expansiunile afluenţilor 
din stânga D., cari împiedecaţi prin pământurile 
depuse lateral de fluviu, de a-şi uni apele cu ale
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acestuia, îşi inundează propriile lor văi. In susul 
Tulcei la Ceatal D. se bifurcă; braţul de nord 
trece la Isniail, Chilia, Vîlcov, formând şi fron
tiera ruso-roinână; braţul de sud abia constituit 
se bifui’că la rândul seu în braţul nord. al Su- 
linei şi braţul sud. al Sf. George. «Marea câmpie 
formată de delta D. (aprox. 4000 km.) este pe 
jumetate sub ape; puţine pămenturi ridicate se 
înălţa ici-colea, acoperite de păduri de stejar şi 
de fag în mijlocul tristei întinderi de noroaie 
şi trestii; acum 1800 ani D. avea şese în loc de
trei guri......  Gura Chiliei (111 km. lung.), care
duce aproape cele s/3 din apele D , este închisă 
la mare printr’un prag de uăsipuri care împe- 
decă vasele de a trece aci; gura Sf. George 
(96 km. lung., 130 m. ia 390 ni. lărg., 10 m. adânc, 
înainte de prag, 1 ‘oO m. la prag) âncă nu e pro- 
price navigaţiunii. Singură gura Suliuei navi
gabilă, fîi aleasă dela 1858 ca canal de cătră 
comisiunea europeană însărcinată cu lucrările de 
corecţiuue ale fluviului; şi chiar aceasta ar fi im
practicabilă pentru vasele mari, dacă nu s’ar fi 
ameliorat prin lucrări. Lungimea acestei guri e 
de 82 km., lărg. dela 1(X) la 130 m. şi adâncimea 
dela 5 la 15 ni.; ea este protejată prin doue ză
gazuri cari înaintează în mare: unul de 1313 m., 
altul de 915 m. lungime. Altă dată apa nu era 
mai adâncă de 2 m. la bara Alghanis în lunile 
Aprilie, Iunie şi Iulie, şi de 4 m. în timpul 
crescerii apelor. Prin stavilare convergente, cari 
duc apa D.-ii până în largul mării, s’a scoborit 
pragul astfel, încât vasele calând până la 6 m. 
pot întră în Dunăre. Oraşul Sulina, de construc- 
ţiune recentă, este unul din porturile de comerciu 
cele mai importante din Europa şi un adăpost 
preţios contra înfricoşatelor fui tuni ale Mării 
Negre. Lucrările de rectificare sunt conduse cu 
succes de comisiunea europeană, un fel de sin
dicat internaţional, care are o existenţă politică 
autonomă, flota sa, budgetul seu, pavilionul seu, 
împrumuturile şi datoria sa.«

Întinsă din Europa occidentală până la Marea 
Neagră, printre Jura Germaniei, munţii Boemiei 
şi Carpaţi de o parte, printre Alpi şi Balcani de 
altă parte. Dunărea formează marea calo geo
grafică a Europei meridionale, marea cale natu- 
rală cătră Orient a Germaniei şi Austriei. Sin
guri Romanii întrebuinţară D. ca frontieră a 
imperiului lor, întărind această linie printr’un 
sistem de puncte fortificate şi valuri trase mai 
adese pe stânga fluviului spre a-şi menaja vaste 
capete de poduri ofensive. Toate cetăţile ce există 
aiji în lungul Dunării şi cari atestă importanţa 
strategică a fluviului fură altă dată puncte în
tărite de Romani, pentru cari această linie forma 
o perdea naturală a statului lor întins în lungime 
mai ales pe clina Mării Mediterane. In timpul 
invasiunilor rolul D. se schimbă, şi fluviul devine 
marele drum urmat de popoare sau de armate 
dela est la vest şi reciproc. Pe acest ax se mişcă 
Hunii, Avarii, Slavii, Maghiarii, Turcii, Francii ! 
lui Carol cel Mare, Cruciaţii, armatele lui Na
poleon, etc. Dunărea este de asemenea calea isto
rică a comerciului şi industriei, ţermurii ei locul 
favorit al stabilirii or aşelor în cari se concentra 
puterea politică a regiunilor străbătute de ma
rele fluviu. «Ocupând Dunărea, Germanii şi Ma- j 
ghiarii îşi asigurau un mare imperiu. Stăpâni ai 
D., Austriacii petrund Alpii, marea fortăreaţă a j

Europei, posiţiuue tot atât de bună pentru atac 
ca şi pentru aperare». Călare pe D. Ungurii pă
trund întregul sistem Carpatic urcând în susul 
văilor ale căror ape cad pe partea stângă a flu
viului, dela Presburg la Orşova. Lungimea de 
aproape 3000 km. a cursului seu şi importanţa 
munţilor ce mărginesc sau se întrupează în ba- 
siuul D., îi asigura un debit de 35.000,000 m8. pe 
oară. Curentul foarte repede în basinul german 
şi austriac (l‘08m , 1'45 m., 2 la 4 m. pe se
cundă după cum apele sunt mici, mijlocii sau 
mari), se micşorează considerabil'în câmpiile 
Ungariei, ca şi în basinul româno-bulgar al Du
nării. Uneori în timpul iernei D. îngheaţă chiar 
în basinul inferior. Desgheţul se consumă în 
Februarie sau la începutul lui Martie şi nu ţine 
decât una sau două De obiceiu D. are două 
cresceri: una la începutul primăverii, în epoca 
ploilor când insulele sunt aproape pieste tot inun
date ca şi zona limitrofă până în coama terasei 
danubiene în România; a doua la epoca topirii 
zăpeijilor în Alpi în luna Iulie sau August. Po
durile fixe sunt cu atât mai numeroase, cu cât se 
urcă cursul fluviului: unul singur (Cernavodă) în 
basinul româno-bulgar; două în Ungaria (Peter- 
wardein şi Budapesta); trei în Austria (Vieua, 
Linz şi Passau), două în Bavaria (Ratisbona şi 
Ulm); afară de acestea mai există câteva podmi 
fixe mai puţin artistice (Comoru, Krems, etc.). În
cetul cu încetul obstacolele cari se opuneau na
vigaţiunii se suprimă: s’au făcut lucrări de recti- 
ficaţiune în Bavaria, Austria (defileul Grein Viena), 
Ungaria (Porţile de fier) şi la gurile Dunării. Pu
terea navigabilităţii variază după basinuri. Co- 
merciul pe D. este în paiie local, în parte ol 
consistă în o mare mişcare de schimb între 
diversele producţiuni ale basinului său. Prin
cipalii afluenţi ai D.: lllerul, Innul, Trauuul, 
Salzachul, Drava, Sava, Morava, Vagul, Tisa cu 
Mureşul, Oltul, Şiretul cu Moldova şi Bistriţa, 
Pmtul concentrează în canalul marelui fluviu 
productele Alpilor şi Carpaţilor: lemne, pietri, 
var, cărbuni, fier, sare, giune, cărămizi, etc. 
Austro-Ungaria posedă flota Lloydului austriac de 
aproape 2()0 vapoare şi preste 700 remorcheri, 
cari îi asigură monopolul navigabilităţii pe cea 
mai mare parte a D.; în D. de jos, guvernul 
român şi diverse societăţi de navigaţiune, mui 
ales engleze, încep a face concurenţă serioasă 
companiei Lloydului.

Tratatul dela Berlin din 13 Iulie 1878 menţine 
principiul liberei navigaţiuni pe Dunăre, speci
ficând raderea tuturor fortificaţiunilor D. de jos, 
precum şi intenjicerea vaselor de resboiu de a 
naviga în această parte. Comisiunea europeană 
a D. îşi exercită atribuţiunile sale până la Galaţi 
independent de autoritatea teritorială. De aci la 
Porţile de fier navigaţiunea fluviului este pusă 
sub controlul unei comisiuni mixte, comjpusa din 
representanţii Aastro-Ungariei, României, Bul
gariei, Serbiei şi un delegat al comisiunii europene.

I/it. Elisee Redus, Europe occidentale et Eu
rope meridionale; Peters, Die Donau u. ihr Gebief, 
eine geologhische Studie; EngeDiardt, Du reginie 
conventionnel des fleuves internationaux; Voisin 
Bey, Travaux d’amelioration de rembouchuredu 
Danube; Grotz, Das Donaugebiet mit Rucksicbt 
auf seine Wasserstrassen. Chestiunea Dunării, 
(Livre vert de Roumanie). Bucarest, 1883. Baron
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d’Avril, la QuestionduDanube. Marga, Niox Geo- 
graphies militaires; Dr. Albert Penele, Die Donau. 
Vienne, 1891; La grande Enciclopedie, tome XIII.

[L-Col. 1.]-
Dunărea de jos, episcopie ort. în Rom., înfiin

ţată la 1864; la început eparchia ace.stei episcopii 
cuprindea judeţele: Covurluiu, Brăila, Ismail şi 
Bolgrad, (cele doue din urmă judeţe ale Basa
rabiei sud.) şi avea residenţa în oraşul Ismăil; 
după luarea Basarabiei de cătră Ruşi (1878), 
scaunul eparchiei se strămută la Galaţi, auexân- 
du-i-se în locul judeţelor basarabene pierdute, 
cele doue judeţe ale Dobrogei: Tulcea şi Con
stanţa; aceasta nouă stare de lucruri se fixă de
finitiv priu legea din 12 Febr. 1881. Numerul 
parodiiilor, ce compun această eparchie, este de 
217 din cari 85 urb. şi 182 rur., al bisericilor de 
;i4U şi al preoţilor de 323. Numărul total al cre
ştinilor ori. din eparchie e de 274,455 suflete. 
Seniinariul cu menirea de a da preoţi eparchiei 
nuineră 60 elevi. Dela înfiinţarea sa până în 
timpul de faţă eparchia D. de jos a fost păsto
rită de trei episcopii Melchisedec Ştefănescu, 
dela fundarea episcopiei până la 27 Febr. 1879, 
când a fost ales epp. al Romanului. (•[■ 16 Maiu 
1892); losif Gheorghian, fost epp. de Huşi, dela 
27 b'ebr. 1879 până la 22 Nov. 1886, când a fost 
ales mitropolit al Ungro-Vlachiei şi Primat al 
României; şi Partenie Clinceanu, actualul epp., 
ales în această calitate la 10 Dec. 1886. Cu epis
copia D. de jos statul cheltuesce anual 45,624 lei, 
plus 6000 lei chiria localului episcopal. Cf. M. 
N. Pacu, Dicţ. geogr. al j.-lui Covurluiu. Ga
laţi, 1892. [nt.]

Duna-Szerdahely, com. mare în Ung., cott. 
Pojon, cu 4453 Ioc. Ovrei şi Magh.; oficiu pre- 
torial, judecătorie cerc., notariat public, oficiu 
de dare, postă şi telegraf.

Duna-Vecse, com. mare în Ung, cott. Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun, cu 4382 loc. Magh. şi puţini Slovaci; 
oficiu pretorial, judecătorie cerc., postă, telegraf.

Dunăveţ, gârlă în Rom., j. Tulcea pe teritorul 
com. Morughiol; se desface din Dunăre (braţul 
Sf. George) şi se varsă în lacul Razelm.

Dunbar, oraş cu pori în cott. scoţ. Haddington, 
8645 loc. (1891). 3 Sept. 1650 învingerea lui 
Cromwell asupra Scoţienilor sub Leslie.

Dunbar, William, cel mai înseninat poet scoţian 
după Burns, n. ca. 1460 ip^alton, călugăr fran
ciscan şi consilierul lui lacob IV; j- ca. 1520. 
Scrieri princ.: »The golden targe«; »The thistle 
and the rose», etc.; opurile edate de Pateison, 
(1863), de Schipper, (1884).

Dunca, Paul de Sajo, consilier guvernial, n. 
1800 în G.-Orşova, (cott. Mureş-Turda), unde 
tatăl seu loan Dunca era preot unit; studiile 
gimu. şi le-a făcut în Tîrgul-Mureşului, Sibiiu 
şi Cernăuţ, iar cele juridice în Cluj; 1823 întră 
in serviciul statului mai âutâiu ca practicant la 
directoratul reg. fiscal în Tîrgul-Mureşului, apoi 
purtă diverse alte funcţiuni de stat în Sibiiu şi 
in Zlatna; 1844 ajunse concipist în greniiul te- 
saurariatului; 1850 luă parte la conferinţele ini
ţiate la Viena de ministnil Bach cu scopul de 
a stabili un plan sistematic pentru guvernarea 
Transilvaniei; 1852 fu numit asesor la tribunalul 
terii (Landesgericht) şi apoi consilier guvernial, 
in aceasta din urmă calitate fu pensionat 1865. 
Pe lângă aceste D. a fost membru al senatului

imperial, deputat dietal, membru fundator al »Aso- 
ciaţiunii transilvane» şi membru în comitetul 
central al aceleia; el este unul dintre fundatorii 
ântâiului institut de credit şi economii român 
(»Albina«). f 1 Dec. 1888 în Sibiiu. [ni]

Dunca-Schiau, Constanţa, scriitoare rom., n. 
1843 în Botoşani, îşi făcu educaţia la Viena şi 
Paris, însuşindu-şi cunoscinţa mai multor limbi; 
începu a scrie de timpuriu în diverse (Jiare şi 
reviste; pentru scrierea sa pedagogică »Ficele 
poporului* primi dela Domnitorul României un 
premiu de 3000 fr.; afară de unele lucrări în 
franţuzesce mai scrise: »Martira inimei*, dramă 
în 5 acte. (Buc., 1870) bine primită la timpul 
seu; »La Alina. Poveşti noue pentru copii*. 
(Sibiiu, 1881), etc.

Duncan I, rege al Scoţiei, urmă în domnie mo
şului seu Malcohn 11 la 1034, fu ucis 1040 de 
rudenia sa Macbeth, cai-e îi ocupă locul. D. II, 
rege al Scoţiei (1093—94), fiul lui Malcolm III; 
trebui să se retragă dinaintea usurpatorului Do- 
nald Bane şi fu ucis 1094.

Duncker, Max. Wolfgang, istoric germ., n. 
1811 în Berlin, 1842 prof. de istorie la Halle, 
apoi 1857 prof. la Tiibingen, 1859 în ministeriul 
din Berlin, f 1886. Ser, princ.: Geschichte des 
Altertums, 7 voi., adese retip.; Zur Geschichte 
der deutschen Reichsvers'ammlung, 1849, etc.

, [W. R.]
Dund, (magh. Dud), comună mică în Ung., 

cott. Arad; apare în actele publice la 1489. Are 
194 case, 1256 loc. gr.-or. Rom. Pe teritorul co
munei se află straturi de aramă, cari în vechime 
au fost şi exploatate, apoi păment bun pentru 
olărit. Teritorul e de 6976 jug. cat., parte arător, 
parte muntos; locuitorii se ocupă cu agricultura, 
olăritul şi cu prăsirea vitelor. [■[-]

Dundalk, (pron. dondaok), capitala cott. irlandez 
Louth, 12,449 loc., port.

Dundee, oraş în cott. scoţ. Forfar, cu 153,587 loc. 
Mare industrie de ţeseturi şi maşine, şantier, 
pescării şi pori. Import 1896: 81 mii. Mc. germ., 
exportul productelor indigene 18 mii. Mc. g. Au 
întratîn port 1558 bastimente cu 554,739 tone.

Dune, nisce adunături şi dâlme sau movile de 
năsip sburător, un năsip tare merunt şi fin, caie, 
după ce s’a uscat, este luat şi dus de vent în
tocmai ca iarna ometul. Dunele silnt foarte pe
riculoase pentm tot felul de culturi, căci ele 
acopere şi nămeţesc totul, sate şi oraşe. Marea 
pădure seculară dela Caraormau din Dobrogea 
este acoperită pe întinderi mari cu năsipuri 
sburătoare.

Dunedin, oraş comercial de mare renume, ca
pitala provinciei Otago în Neoseelauda. In apro
piere sunt multe mine de aur. Locuitorii se urca 
la 50,000.

Duneta, (marină) puntea superstructurei ce 
există la majoritatea bastimentelor; sub D. siint 
amenajate cabinele a o parte din oficieri, în special 
cabina, salonaşul, etc. destinate locuinţei coman
dantului. La bastimentele de resboiu se insta
lează pe D, în mod avantagios tunuri.

Dunfermline, oraş în cott. scoţian Tife, cu 
20,000 ioc., o abaţie a Benedictinilor şi industrie 
de ţeseturi.

Dungani, locuitorii turco-tatari din nord-vestul 
Chinei, 3—4 mii. suflete, Mohamedani. Dela 1861 
resculaţi, 1877 din nou supuşi Chinei.
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Dungit, se (Jice despre lemne de construcţiuni 
şi grincji când se cioplesc în patru dungi în mod 
])rimitiv ancă în pădure.

Dunita, rocă eruptivă băşică; un agregat grăunţos 
de olivin şi chromit, piîn alterare se transformă 
în serpentin. Giseniinte se găsesc în Neosee- 
landa, etc.

Dunka, l) D., Nicolae R., militar rom., n. 1837 
în Iaşi, România. Cu ocasiunea ocupării Mol
dovei de Austriaci în 1854 întră în regim. 4 de 
husari, unde ajunge sublocot. In 18.o9 se angajează 
între cei 1000 voluntari ai lui Garibaldi. Apoi 
întră în legiunea emigraţiunii maghiare; în urmă 
trece în America, primind gradul de căpitan în 
armata Statelor de nord şi ia paile la resboiul 
de secesiune. După 3 hmi de serviciu cade lovit 
de un glonţ în bătălia de Crossy-Keys (Viiginia) 
la 31 Maiu 1862. 2) D., Titus Al., inginer 
şi militar rom., n. 1845 în Iaşi. Studiile le-a 
făcut în ţeară şi Neapol. Elev inginer în batal. I 
de geniu din Moldova, 1861—62 în legiunea magh. 
din Italia, 1863—64 ia parte la revoluţia Poloniei 
nisesci, apoi ca inginer conducător la lucrările 
canalului de Suez. 1866 revine în ţeară pentru 
a întră în corpul de 10,000 voluntari sub co
manda gener. Magheru. 1870 D. ia parte la res
boiul franco-germ. în legiunea străină din ar
mata franc, şi e rănit la Orleans şi Vendome. 
1872 îşi reia profesiunea .de inginer in ţeară 
până la 1877, când ia parte ca căpitan la asediul 
PJevnei. 1881 D. se duce în Africa, ia serviciu 
în armata franc., luptând în Tunisia, Sudul ma- 
locan şi Sudan. După această viaţă sbuciumată 
a reluat profesiunea sa de inginer.

Dunkerque, (germ. Diinkirchen), capitala pu
ternică a unui arondisment în dep. frc. Nord, 
lângă Marea de Nord, 39,481 loc. (1891); port; 
şantier; fabrici pentru torsul inului, bumbacului 
şi cânepei; import de lână, bumbac, vin, zinc 
(1886 în preţ de 360 mii. fr.), export de zahăr, 
lachiu, cărbimi, fabricate de lână (în preţ de 
35 mii. fr.); 1890 au întrat în D. 3177 corăbii 
de 1.467,217 tone. Băi de mare, pescării. 1477 
a ajuns sub Habsbuigi, după aceea sub Spania, 
1658 sub Anglia, 1662 la Erancia. 23 Ian. 1666 
învingerea marină a Olandezilor a.supra Engle
zilor. 1713 dărîmat, 1783 restaurat.

Duniop, (pron. Donlop), un sat în Scoţia, re
numit pentru vacile sale de soiu.

Dunois şi Longueville, (pron. diinoa, long-gwil), 
Jean Bastard de Orleans, conte de, n. 23 Nov. 
1402, fiu natural al ucisului duce Ludovic de 
Orleans, a apărat Orleanul până i-a venit în- 
tr’ajutor fecioara de Orleans. f 24 Nov. 1468. 
Carol IX şi Ludovic XIV au lîdicat pe urmaşii lui 
D. la rangul de principe al casei reg. Dela Lu
dovic I. (ţ 1516), următorii lui au fost principi su
verani de Neuchatel; 1672 familia D. sau stins.

Duns Scotus, loan, unul dintre cei mai ce
lebri scolastici ai seci. XIV. De origine nobilă, 
u. probabil în Dun (nordul Irlandei), ca fran
ciscan face cursuri foarte aclamate de teologie 
şi hlosofie la Oxford. La 1301 sau 1304 se duse 
la Paris, unde luă titlul de Dr. în teologie, i* în 
Colonia în vîrstă de 34, după alţiî de 43 de anî, 
la 1308. Iu discuţiile sale cu Toma de Aquino se 
manifestă tot mai mult direcţia realistă, care sepa- 
rează din ce în ce filosofiade teologie. (Cf. Baum- 
garten-Crusius, »De theologia Scoti«, lena, 1826).

Dunstan, cel Sfânt, n. 925 în comit. Somerset, 
dela 959 episcop de Canterbury, ţ 988. Unul 
dintre cei mai erudiţi oameni ai timpului său.

‘Diintzer, Heinr., scriitor germ., n. 1813 la Co
lonia, 1846 bibliotecar tot acolo, vestit prin în
tinderea scrierilor sale numeroase. Mai ales despre 
Schiller, Goethe, Lessing şi Herder a adunat cu 
sirguinţă fără păreche amănuntele cele mai ne
însemnate, căutând a le folosi pentni lămurirea 
punctelor întunecoase. [W. R.J

Duo, V. Duet.
Duodecima, (lat.) în musică: = quintă redu- 

blicată, avend raportul numeric 8/i- Doj — sol, 
e o quintă; dOi — sola e o D. Un joc de orgă 
âncă a fost numit D.

Duodecimal, (lat.) ce se repoartă la numărul 12, 
în special ce e divisibil prin 12. (v. şi Dodeca.)

Duoden, prima poi'ţiuue a intestinului subţire.
Duodez, format de carte, la care coala numeră 

12 pagini.
Duodrama, dramă în care joacă numai două 

personaje.
Dupanioup, (pron. Diipan-lu), Felix Antoine 

Philibert, prelat franc., n. 3 lan. 1802 în St. 
Felix din Savoia, 1849 episcop de Orleans, ul- 
tramoutan zelos, 1854—72 membru al academiei, 
la conciliul din 1869—70 im hotărît adversar 
al dogmei infalibilităţii, dar s’a supus; 1871—70 
membru al adunării naţionale, 1876 senator; 
t 11 Oct. 1878 în castelul Lacombe (Isăre). A 
scris: »De l’education® (10 ediţii, 1882, 3 tom.). 
»OEuvres choisies*, 1861—75, 11 tom. Biogr. de 
Lagrange, (5 ed. 1886, 3 tom.).

Dupin, (pron. dtipen), Andre Mărie Jean 
Jacques, num. D. senior, om de stat şi juris
consult franc, n. 1 Febr. 1783 în Varzy (Nievre), 
după revoluţia din Iulie membru în consiliul do 
miniştri şi procuror general al Curţii de casaţie, 
de opt ori president al camerei deputaţilor; în 
urma decretului de confiscare emis contra fa
miliei Orleans, a demisionat, în 1857 a primit 
din nou oficiul de procuror general la Curtea do 
casaţie, a fost senator şi de aici înainte sprijini 
politica împărătească; t 10 Nov. 1865. Autorii 
numeroase scneri juridice. In 1855—61 scrise 
»Meinoires«, 4 tom.

Duplica, în limbagiu juridic: aBrmaţiuue care 
combate replica (v. ac.) contrarului.

Duplicării, la Romani acei soldaţi, cari pentru 
merite câştigate în faţa inimicului primiau sold 
îndoit.

Duplicat, al doilea exemplar al unui act scris.
Duploye, (pron. diiploaie). Emil, inventatorul 

celui mai respândit sistem stenografie franc., 
n. 1833 în Notre Dame de Liesse (Aisne), spi
ritual în Sinceny (Aisne), editor al «Bibliollicquo 
stenographique*. Sistemul său »Stenograplne D.< 
fu prelucrat în 1. germană de Weiler, (4 ed. 1891).

Dupont, (pion. diipon), 1) Jacques Charles, 
numit D. de l’Eure, politic franc., n. 27 Febr. 
1767 în iNeubourg în Normandia, 1795 membru 
al consiliului celor 500, 1813 al corpului legis
lativ, dela 1824 apai'ţine în cameră minorităţii 
liberale, 1830 scurt timp ministru de justiţie, 
24 Febr. 1848 president al camerei, după aceea 
al regimului provisor şi membru al constituantei; 
t 2 Mart. 1855. 2) Pierre, conte D. de l’Etang, 
general franc., n. 14 Iulie 1765 în Cbabanais, 
1800 bătu pe Austriaci la Pozzolo, 23 Iulie 1808
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trebui să capituleze la Baylen în Spania, 1814 mi
nistru de reaboiu, 1815—30 deputat reacţionar ; 
f 16 Febr. 1838 în Paris.

Duprat, Antoine, predicator franc., n. 1463 
în Issoire, crescetoioil lui Francisc I, 1515 predi
cator, apoi archiep. în Sens, 1527 cardinal; 11535. 
Biogr. de Marquis Ant. Theod. Duprat (1857).

Dupre, 1) D; Jules, pictor franc., n. 1812 în 
Nantes; t 1889 în Paris, unul dintre întemeie
torii picturii franc, de peisage de pe şesurile 
Franciei. 2) D., Giovanni, sculptor ital. n. 1817 
în Siena, se perfecţîonâ la Florenţa ca auto
didact; t" tot acolo la 1882. Lucrări princ.: 
Moartea lui Avei (1842); Sappho murind (1857); 
Triumful crucii (in Santa Croce, 1864); Pieta 
(Siena, 1865); Monumentul lui Cavour în Turin 
(1872); PiusIX în domul din Piacenza, ş. a. Biogr. 
de Frieze.

Dupuy, Charles, politic franc., n. 5 Nov. 1851 
în Le Puy, la început profesor în oraşul seu 
natal, apoi profesor de filosofle la gimn. din St. 
Etienne, pe urmă rector la Acad. din Aix; 1885 
ales deputat în depart. Loire; 1892 ministru de 
instrucţie publică; 1893 president al camerei; 
dela 4 Nov. 1898, după retragerea lui Brisson, 
priin-ministiu .şi ministru de interne.

Dupuy de Lome, Stanislau Charles Henri 
Laurent, n. 1816 în Ploemeur, inginer de ma
rină, 1857 chiemat în ministeriul de marină, pe 
lu'ină inspector general al marinei; t 1885; a 
construit mai multe bastimente de sistem nou, 
intre cari şi »Gloire«.

Dupuytren, Guillaume, chirurg şi anatom franc., 
n. 1777 în Pierre-Buffiere în Haute-Vienne; 
1813 prof. de chirurgie, 1818 membru al Acade
miei franc, f 1835 în Paris. D. a fost un chirurg 
excelent; a făcut şi unele descoperiri în do
meniul Anatomiei patologice. Discipolii sei au 
l)ublicat: Letîous orales de clinique chinirgicale 
faites â l’Hotel-Dieu, 1830—34; Trăite theorique 
et pratique des blessures par armes de guerre, 1834.

Dur, (lat.) aspru, unul din cele două moduri 
ale musicei moderne, (v. Major.)

Durac, Serdarul, care împreună cu Mihalcea 
iiîncu porni rescoala din Ianuarie 1672 în contra 
lui George Duca-Vodă ai Moldovei în a 2-a a 
sa domnie, din pricina jafurilor acestuia şi a 
Grecilor lui. luăduşindu-se rescoala prin vic
toria armatei turco-tătare la lepureni (Apr.), D. 
cil ceialalţi capi ai mişcării fuge la Cazaci.

Dura mater, v. art. Meningi.
Duramen, (botan.) inima lemnului, lemnul 

perfect, se numesce zona centrală de lemn a 
tulpinilor şi rădăcinilor lemnoase mai bătrâne; 
so deosebesce de zona externă, (alburnum, v. al
beaţa lemnului), pentru că e mai dură şi cu o 
coloare mai închisă decât aceasta. Diametrul D. 
cj'esce mereu în afară prin transformarea a noui 
strate de album. Din causa tăriei şi a colorilor sale 
variate, D. e mult întrebuinţat în industrie, pentru 
mobile, văpsitorie, etc.; s. e. D. de stejar, prun, 
tisa, abanos, dud, dracilă, de lemn de băcan, etc.

Duranametal, aliagiu din 64 8 aramă, 29'5 zinc, 
^'25 cositor şi antimoniu, J‘7 fier şi l-7 aluminiu, 
folosit cu predilecţie pentru scopuri maiinare.

Durance, afluent pe stânga al Ehonului în 
trancia, isvoresce din Mont Genevre şi se varsă 
in Rhone din jos de Avignon; 380 km. lung, 
uu 0 navigabil.

Eaciolopedia română. Voi. II.

Durando, fraţii Giovani fi Giaeomo, ambii 
generali piemontezi. Giovani D., n. 23 Iunie 
1804, f 27 Maiu 1869. Implicat în 1831 îm
preună cu fratele său în o conspiraţiune liberală, 
fu exilat; se duse în Belgia, apoi în Portugalia 
şi Spania, unde lupta pentru libertate şi ajunse 
la gradul de general. Reîntors în patrie, fu 
chiemat la Roma la 1848 şi primi comanda tru
pelor cari trebuiau să coopereze în resboiul de 
independenţă. In 1866 el fu grav rănit la Cu- 
stoza. Giaeomo D., n. 1807, ajunse la rangul de 
colonel în armata spaniolă în 1838. Reîntrat în 
patrie în 1845, fu numit general de cătră gu
vernul provisor al Lombardiei. Era devotat po
liticei lui Cavur. Fu ministru de resboiu în 1855, 
senator, ambasador apoi ministru de externe. 
1884—87 presidentul senatului; -j" 23 Aug. 1894.

Durăngo, stat federal în Mexico, 95,275 km2, 
şi 255,652 loc. (1890); platou traversat de munţii 
Sierra Madre şi potrivit pentru economia de vite 
şi agricultură; bogat în metale. Capitala D. ai’e 
24,800 loc.

Duras, regele Dacilor, predecesorul lui Decebal, 
care cedează de bună voie domnia acestuia.

Durău, schit aşezat aproape de una din stân
cile muntelui Ceahlău, la o oară depărtare de 
schitul Hangului. După tradiţiune, schitul D. a 
fost înfiinţat de Săhastri. Se (jice, că mai ântâiu 
au făcut o biserică mică de lemn, care a ţinut 
mai mult de un secol, după care au ridicat o 
altă biserică tot de lemn, şi care a durat până 
la 1800. Biserica de piatră, mare, frumoasă şi 
solidă cum se găsesce astăzi, a fost terminată la 
1835 şi sfinţită de însuşi mitrop. Veniamin. Icoa
nele şi marmora au fost aduse din Constanti- 
nopole, iar gratiile de fier dela lacobeni, din Bu
covina. La 1830 schitul D. a fost supus cătră 
mănăstirea Neamţu. La 1840, înmulţindu-se că
lugăriţele în Văratic, niitr. Veniamin, cu apro
barea prinţului Sturza, a dispus ca schitul D. să 
se schimbe în metoc mănăstirii Văraticul, şi prin 
urmare călugării din D. să se mute la Secu, iar 
călugăriţele să vină aici, dar’ n’a reuşit din pricina 
opunerii energice a călugărilor şi a ctitorilor (mai 
cu samă a lui Prosie). Pe aici trece păreul D., 
care chiar în ograda schitului formează un iaz; 
acest părău este bogat în păstrăvi. (Cf. Schitul 
D. şi muntele Ceahlău. Iaşi, 1885, de arch. Va- 
rahiil Lateş.) [C. D. Gheorghiu.]

Durazzo, (turc. Draci), port în vilaietul turc. 
Scutari, lângă Marea Adriatică, 1200 loc. D. ţine 
locul vechiului Epidamnos, fundat la 625 a. Chr.; 
la Romani Dyrrhachium, loc de trecere spre Italia. 
D. e reşedinţa unui archiepiscop grec şi a unui 
episcop catolic. Aiji are mică însemnătate, dar 
în evul mediu D. a avut o foarte mare impor
tanţă strategică şi mai ales comercială, căci era 
punctul de plecare al renumitei şosele Via Eg- 
natia, care traversa toată peninsula balcanică şi 
ajungea la Constantinopole. Această importanţă 
s’a vădit mai ales pe timpul rivalităţilor înde
lungate dintre Veneţia şi Genua, când o mare 
parte a comerciului cu Orientul se făcea pe 
uscat. D. a trecut în cursul timpurilor din mână 
în mână: a fost al Veneţiei, al Neapolului, apoi 
ducat liber şi în fine supus definitiv Turcilor 
de cătră Bajazed. [C. Litzica.]

Diirer, Albert, celebru pictor şi gravor germ., 
n. 1471 în Niiremberg, f 1528. Dând semnele
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unei precocităţi extraordinare prin portretul lui 
(Albertina din ^iena) făcut de el însuşi la vîrsta 
de 13 ani şi printr’un desemn (museul din Berlin) 
făcut la vîrsta de 14 ani, el fu pus, mai ântâiu, 
să ia lecţiuni de gravură la vecinul casei lor 
Mihail Wolgemuth; călători apoi patru ani prin 
Germania şi Elveţia, se întoarse la căminul pă
rintesc, şi prin studii serioase şi îndelungi asupra 
nudului, asupra animalelor şi plantelor, din care 
se ved ancă şi a4i multe prin museele Europei, 
îşi desvoaltă sentimentul naturii înăscut în su
fletul seu. Lucrările sale sunt nenumărate. Cele 
mai importante sunt: înmormântarea lui Christos 
(Pinacoteca din Miinclien), unde se arată o rară 
putere dramatică de composiţie, Altarul de Baum- 
garten, în care străbate un dulce farmec virginal 
in figura maicei Domnului, portretele celebre 
Oswaut Krell, portretul lui însuşi (museul din 
Madrid), portretul tatălui seu; Sfânta Fecioară 
lăptând prancul, adoraţia magilor (Uffizzi, Flo
renţa), celebrele capo d’opere: Adoraţia sfintei 
Fecioare, astăzi restaurată în cea mai mare parte, 
Christos pe cruce, şi multe, foarte multe desemne, 
ca aşa numita Patima verde, şi gravuri, ca cele 
cunoscute sub numele de; Viaţa sfintei Fecioare, 
respândite prin colecţiile statelor şi la particulari. 
El a scris asupra principiilor artei şi e consi
derat atât prin desemuul cât şi coloritul seu ca 
cea mai mai’e glorie plastică a Germanilor. (Cf. 
Thausing, D., Geschichte seines Lebens und 
semer Kunst. Leipzig.)

Durerea, sensaţia particulară legată de o ex- 
citaţiune nervoasă puternică, cât şi de modifi- 
caţiuni chimice ale ţesuturilor, în deosebi ale ţe
sutului nervos. Natura şi psichologia durerii sunt 
foarte puţin cunoscute. Au fost şi sunt âncă 
autori, cari susţin existenţa în organism a unor 
nervi speciali pentru D. Hipotesa curentă gă- 
sesce explicaţia durerii în special în modifica- 
ţiunile dinamice ale iritabilităţii nervoase, ne- 
avend nevoie de o conductibilitate deosebită; ori 
ce impresie sau sensaţie, ajunsă la un grad mare 
de intensitate, devin dureroase. D. e un fenomen 
anormal şi alterarea vitalităţii noastre organice 
este în strinsă legătură cu existenţa lui. D. 
poate fi oi’ganică sau fisică şi morală. Carac
terele obiective ale acestor două categorii de D. 
sunt în parte bine delimitate. D. în general e 
însoţită de fenomene somatice (organice) ade- 
quate, cari relevează totdeuna individului alte
rările interne sau externe, provocate de modi- 
ficai’ea vitalităţii lui. D., spune Ch. Kichet, este 
o funcţirme intelectuală în raport cu finalitatea 
lucrurilor; »ea este o apărare preventivă foarte 
eficace, pentru că ea cârmuiesce întreaga noastră 
existenţă*. Unii autori (Ribot) susţin, că D. sim
ţită nu este decât un semn al alteraţiiinii fuiic- 
ţiunilor vitale, »nu este decât un eveniment in
terior, care aduce la cuuoscinţa individului în 
viaţă propria sa desorganisare*. D. morală este 
caracterisată prin existenţa unui sentiment ^ 
durerii reieşit sub impulsiunea unei represenţaţii 
mintale sau a unui impuls ideo-motor. Chipul 
de a fi resimţită D., prin profundele ei reacţii 
fisiologice, dă nascere la impresii puternice şi 
mult persistente în stmctura noastră mintală; 
de aici vine probabil acea reflexiune matură, 
ce ne o suggeră fiecare durere, cât şi valoarea psi- 
chologică şi intelectuală a unei D. Z). fistcă a fost

supusă la experienţe numeroase şi minuţioase 
în laboratoarele de psichologie şi i-s'a putut întru 
câtva determina chiar pentru câteva din simţuri 
pragul excitaţiei; pentru sensaţiile tactile s’a 
creat chiar o technică specială. Sunt chiar apa
rate cu cari se poate măsura D.; ele poartă nu
mele de Algesimetre. Câtprivesce sediul cerebral 
al durerii chestiunea e âncă la primele ei înce
puturi ; Sergi consideră cu toate acestea bulbul 
ca sediul durerii, ca şi al tuturor fenomenelor 
afective.

Algesimetrele sunt aparate întrebuinţate în 
psichologia fisiologică pentru măsurarea durerii. 
Dr. Bioernstroem a construit 1877 cel dintâiu 
A., al’ cărui principiu se reducea la stringerea 
pielei între două lame. Unul din cele mai prac
tice A. este acela al lui CateU, un fel de dina- 
mometru cu resort; D. se măsoară în mili
metri după profunzimea la care a ajuns în piele 
un ac, cu vîrful foarte ascuţit (maximum l'o mm. 
pentni a nu da sângele), împins de un resort gradat. 
A. lui Philippe este cel mai recent şi consistă 
din reservoriuri diferite ce se pot umple cu 
alice şi adapta la unele lame metalice provăZute cu 
vîrfuri, ale căror dimensiuni variază între 1ll0 din- 
tr’un milimetru până la 1 cm. Experienţele al- 
gesimetrice minuţioase ale unor autori au ajuns 
la conclusia, că sensaţia durerii e cu totul di
stinctă de acea a pipăitului şi de sensaţia de contact 
sau presiune. După cercetările autorilor, femeile 
sunt mai sensibile decât bărbaţii şi clasele inte
rioare mai puţin sensibile decât cele superioare. 
Grosimea pielei are o influenţă oareşicare asupia 
sensibilităţii durerii, dar nu aşa de mare cum 
se credea. [N. Vaschide.]

Durham, comitat în partea nordică a Engli- 
terei 26'2l km*, şi 1.016,449 loc. (1891); mine 
de căi'buni de piatră cu producţiune anuală de 
30 mii. tone. Capitala D., situată lângă Wear, 
cu 14,863 loc.; universitate, residenţă episco- 
pească.

Durham, John George LamUon, conte, om 
politic engl., n. 1792; 1813 membru în casa de 
jos. Whig, 1828 Peer, 1830—33 custodele si- 
gilului secret, 1838 guvernor general de Canada; 
t 1840 în Cowes.

Diiringsfeld, Ida, von, scriitoare gei ni., n. 1815 
în Militscb (Silesia), 1845 măritată cu sciii- 
torul von Reinsberg, a trăit cu dînsul în Italia, 
Dalmaţia, Francia şi Belgia, f 1Ş76 în Stuttgarţ; 
în Ziua următoare soţul ei s’a sinucis. D. a scris 
şi romane, dar cu mult mai importante^ sunt 
descrierile călătoriilor sale (Reiseskizzen, ^ voi, 
1850—68), şi mai ales scrierile despre popoarele 
în mijlocul cărora a trăit: »Din Dalmaţia*, 3 voi., 
1857; «Proverbele limbilor germanice şi ro
manice®, 2 voi., 1872—75, ş. a. [W. R.|

Durmitor, v. Dormitor.
UuroCyMichel, duceai Friaului, mareşal francez, 

amic al lui Napoleon I, n. 1772, fiind nobil emigiii 
la începutul revoluţiunii; reîntors întră în armata, 
deveni 1797 şef de batalion sub Napoleon A 
luat parte la expediţiunea în Egipet a lui Na
poleon, iar după ce acesta ajunge consul, e trimis 
la curţile din Berlin, Petersburg, Stockholin şi 
Copenhaga, unde represintă ou succes interesele
lui Napoleon. 1804 general de divisiune, şi după
o scurtă activitate diplomatică la Berlin în IbUo, 
participă din nou la toate acţiunile militare ale lui
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Napoleon. 1807 obţine titlul de duce al Friaului. 
f 22 Maiu 1813, după lupta dela Bautzen.

Duruy, Victor, istoiic frc., n. 1811. Ministru 
sub Napoleon III, el a realisat mai multe re
forme utile înveţămentului. Operele lui sunt; 
Hist. des Romains ; Hist. populaire de la France; 
Hist. populaire contemporaine; Hist. de la Grece 
ancienne.

Durych, (şi Durich), Vaţlav Fortunat, slavist 
boem, (1735—1802), preot din tagma Paulanilor. 
Se îndeletnicia la început cu limbile biblice, 
mai târziu s’a întors cătră slavistică; a publicat 
«Bibliotbeca slavica antiquissimae dialecti com- 
munis et eclesiasticae universae Slavorum gentis», 
(a apămt Partea I a primului volum. Viena, 
1795). (Cf. Necrolog in Abhandlungen d. bohm. 
Gesellschaft d. Wissensch., 1804.)

Duş, (franc, douebe), coloană de apă ce se di- 
rige la o parte oarecare a corpului, asupra căreia 
ea lucrează prin lovitură şi temperatură. In 
sens figurat se (Jice despre ori ce lucru, care are 
ca efect recorirea, recirea sau desilusionarea.

Acţiunea fisiologică aunui D. atîrnă dela efectul 
mechanic, tbermic şi chimic ce se exerciază 
asupra pielii. Calitatea fisică a lichidului şi pre
siunea cu care isbucnesce sunt factorii prin
cipali la apreţiarea efectului, ce produce asupra 
membrelor bolnave. Iar durata aplicaţiunii e 
atât de esenţială, încât medicul nu o poate pre- 
sciie decât studiând reacţia organismului la fie
care individ, ceea ce de altcum pretind şi ceialalţi 
agenţi ai tratamentului. După regiunea corpului, 
unde este a se aplica D. şi după necesitatea 
mărimei ca intensiune şi extensiune, se deosebesc 
mai multe forme de D.: D. ca ploaia, D. ca co
loană, D. concentric, D. ca clopot, D. cercular, 
D. mobil. După numirea organelor luate în ve
dere la tratament D. este hepatic dacă se în
dreaptă asupra ficatului, splenic la splină, ipo- 
gastric la pântece, perineal la partea anteiioară 
a şezutului, ocular, nasol, etc. D. ascendent, 
când raza de apă isbucnesce din jos în sus. 
Astfel de D. se aplică sau numai pe suprafaţa 
corpului, sau se introduce in cavităţi cum este 
anusul, vaginul, ţeava udului, mitra. In ase
menea caşuri presiunea D. se reduce conside
rabil. 2). scoţian şi alternant se uumesce când 
după un D. cald urmează altul rece şi întors. 
Afară de felurimele de D. până aci înşirate se 
mai aplică D. de aburi, un curent de abuii de 
o teinperatui ă înaltă dar suportabilă se îndi eajită 
asupra cutărei părţi a corpului bolnav. D. termal, 
unde pe lângă agenţii cunoscuţi ai D.-lor mai 
intervine şi efectul chimic-fisiologic al apei mi- 
nei'ale, aşa s. e. D. terino-sulfuric la Băile Hercu- 
lane. Z). massage se numesce un procedeu special 
al Fi'ancezilor, întrodus mai ântâiu la Aix-le- 
Baius (v. ac.). Acesta consistă în massareacoi’pului 
sub p. cald. In timpul mai nou s’a întrodus în 
terapie şi D. de lumină electrică. Temperatura 
înaltă, la care este expus coipul prin acest mijloc, 
nu o poate suporta omul în nici un fel de mediu, 
decât în cutia cu lampe electrice. Efectele reale 
insă până acum nu sunt constatate în deajuns, 
ca sciinţa să poată trage conclusiuni sigure din 
acest metod de vindecare. [Dr. Vuia.]

Duşan, Ştefan, ţar al Serbiei, din familia Ne- 
de unde conumele Nemanjic IX. A domnit 

lo3b—1356. A fost la timpul seu unul dintre

cei mai puternici principi în Europa sud-estică. 
S’a distins ca militar, domnitor şi legislator. A 
cucerit aproape întreaga peninsulă balcanică şi 
a luat titlul de ţar şi «împerat roman*. A ordinat 
ţinerea unui sinod ecumenic, în care s’a ales un 
patriarch serbesc. (Cf. E. de Borchgrave; l’Emp. 
et D. de Serbie. Brux., 1884.)

Dusch, 1) D., Iv. lacob, scriitor germ., n. 1725 
la Celle, director al gimn. din Altona, 1767 
profesor; f 1787. Slab în poesiile (comice şi di
dactice), mai puţin în romanele sale, şi-a aflat 
terenul potrivit în «Moralische Briefe zur Bildung 
des Herzens*, 2 voi., 1759, traduse în multe limbi, 
şi »Briefe zur Bildung des Geschmacks*, 6 părţi, 
1764—73. A şi tradus (Pope). 2)D.,Alexander, von, 
om politic badens, n. 1789 la Neustadt (Haardt), 
1843—49 min. de externe, profesând idei naţionale 
şi liberale, f 1876. A scris (în contra ultra- 
montauilor); Zur Pathologie der Revolutionen, 
1852; Das Roich Gottes und Staat und Kirche, 
1854; ş. a. Dela 1846 încoace membru on. al 
Acad. din Miinchen. [W. R.]

Duschek, Francisc, ministni de finanţe ungu
resc pe timpul revoluţiunii din 1848—49, n. 1797 
în Radovesnic în Boemia. A crescut şi studiat 
în Ungaria, unde a ocupat diferite funcţiuni de 
stat, şi în fine sub guvernamental lui Kossuth 
a fost şi ministm de finanţe, f 1873.

Duse, Checchi, Eleonora, ilustră artistă dra
matică ital., n. 1859 la Vigevano. Deşi mai mult 
de sentiment şi de impresie, adecă fără vr’un 
studiu aprofundat, ea trece astă(jd de cea dintâiu 
artistă dramatică a Italiei. Caracteristica sa stă 
în interpretarea emoţionantă şi câte odată cu 
măreţie a patimelor intense. Repertoriul şi suc
cesele ei de frunte se compun din piesele lui 
Dumas fiul şi Sai’dou; La dame aux camelias, 
Denise, Francillon, Odette, La femme de Claude, 
Fedora, Cleopatre, etc.

Duşî, munte în grupa munţilor Cibinului, 
1445 m. preste suprafaţa mării, cu pichet de 
graniţă. Acomodat şi ca loc de cură climatică.

Dussek, (recte DusikJ, loan Ladislas, com- 
positorde musică(l761—18I2),de nascere boem; 
1808 s’a stabilit în Paris. Aparţine la cei mai de 
frunte representanţi ai şcoalei franceze de pian.

Dusseldorf, cerc guvernial în prov. prusiană 
renană, 5472 km.2 şi 2.191,359 loc. (1895). Capi
tala D., la revărsarea rîului Diissel în Rin, 
175,985 loc. (1895); port, castel, academie de 
arte, pinacotecă, bibliotecă (50,000 voi.); obser
vatorii! astronomic; statua împ. "W ilhelm I; ca
meră de comerciu şi de industrie, filiala băncii 
imper.; industrie de fier şi de vagoane, comerciu 
pe Rin. Şcoală de arte industriale, giînnasiu real 
şi clasic, seminar de înveţătoare. Mai înainte D. 
era residenţa ducilor de Jiilich, Kleve şi Berg; 
1806—15 capitala marelui ducat Berg; dela 1815 
apai^ine Prusiei.

Dutca, 1) monetă de argint din seci. XVII, 
valora 2 fileri boemi sau poloni (dcoutka); 2) mo
netă de aramă, în circulaţiune mai nainte în 
Austro-Ungaria, preţul = 4 cr. v. a. sau 8 fileri.

Dutrochet, (pron. ditroşe), R. H. loachim, 
medic şi fisiolog franc., n. 1776, fdFebr 1847. 
Ca medic mihtar 1808—1809 a luat parte la 
expediţiunile din Spania, iar mai târziu s’a re
tras în viaţă privată, ocupându-se cu studii fisio- 
logice. La 1831 a ajuns membru al academiei
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franc, de sciinte. In fisică âncă şi-a făcut renume 
prin descoperirea legilor diosmosei lichidelor. 
A scris: «Recherches anatomiques et physiolo- 
giques sur la structure interne des vegetaux et 
des animaux et sur leur mobilite», 1826; »Nou- 
velles recherches sur l’endosmose et l’exosmose®, 
1828, ş. c. 1.

Duud, comună mică în Ung., cott. Arad. In 
actele publice apare la 1387. Are 194 case, cu 
1256 loc.; (1203 Rom. gr.-or.) Biseră pompoasă 
de piatră s’a zidit la 1870, şcoala e regulată. 
Teritorul e de 6976 jug. cat., mare parte muntos, 
produce cereale slabe; loc. se ocupă cu agricultura, 
industria de casă, de lemn, şi cu olăritul, [f]

Duumviri, doi bărbaţi cari îndepliniau o sarcină 
determinată. Magistratul care dedica un templu 
şi cel care promisese construirea templului se 
numiau D. aedi dedieandae, cei cari se înţe
legeau cu întreprindetorii, prevedeau cheltuelile 
se chiemau D. aedi locandae, cei cari exercitau 
puterea executivă şi judiţiară în colonii se chiemau 
D. juridicundo. Ca şi consulii Romani, ei dedeau 
anului numele lor. Intre alte condiţiuni de alegere 
U-se cerea să aibă 100,000 sesterţii şi să fi făcut 
3 campanii călare sau 6 pe jos. Se alegeau pe 
un an şi nu se puteau realege decât după 5 ani. 
D. navales însărcinaţi cu înarmarea şi repararea 
flotei. D. perduellionis, după tradiţiune judecau 
în timpul regilor crimele contra statului. D. apoi 
X-viri şi XV-viri sacris faciundis, cari conservau 
şi interpretau cărţile sibiline.

Duval, Mathias, anatom franc., n. 1844 în 
Grasse; profesor de istologie la univ. din Paris 
şi membru al Academiei de medicină. A scris: 
Precis de technique microscopique et histo- 
logique, etc., 1878; Atlas d’embryologie, 1888.

Duvergier de Hauranne, Prosper, publicist frc., 
n. 3 Aug. 1798 în Eouen; conredactor, mai târziu 
proprietarul (jiarului »Globe«. 1831 deputat, se 
ataşă la doctrinari, deveni sufletul coaliţiunii, 
care resturnâ 1839 ministeriul Mole, şi ca al 
cărei program se poate privi scrierea sa; »Des 
principes du gouvernement representatif et de 
leur application*. (Paris, 1838). Se desfăcu apoi 
de cătră doctrinari, sprijini centrul stâng, după 
revoluţiunea din Februarie trecu la dreapta; după 
lovitura de stat din 2 Dec. 1851 fu închis, apoi 
expulsat; reîntorcendu-se nu mai luă parte la 
viaţa politică. 1870 membru al Academiei fran
ceze. -f- 19 Maiu 1881. Ser. »Histoire du gou
vernement parlementaire de la France», (Paris, 
1857—73,10voi.); vodevile, articole deejiare, etc.

Dux, oraş în Boemiei, căpit. Teplitz, 7363 loc. 
(1880); castelul cenţilor Waldstein; fabrici de 
zahăr, sticlă şi obiecte de lut; mori cu vapor, 
fabrici de bere şi spirt; mine de lignită. In castel 
se află o bibliotecă (24,000 voi.), la care a fost 
aplicat pe urmă Cassanova, colecţie de tablouri 
şi de arme, un cabinet de arte şi de naturalii, 
un basin turnat 1630 din timurile cucerite dela 
Svedieni, etc.

Duzakh, în mitol. pers. iadul. Sub muntele 
Albordzs (v. ac.) a fost locuinţa lui Ahriman, 
care a fost stăpânul şi (jeul lirmii de jos. Acea 
locuinţă s’a numit D., cu inţeles de iad şi de 
peşteră. Aci locuiau toate spaimele şi groză
veniile, ce numai şi-le poate închipui fantasia 
omenească. Porţile sunt la fundul cel mai de jos 
al miurtelui şi sunt păzite de spiritele rele ale

imperiului de întunerec. Făcetorii de rele, căror 
judecătorul lumii (Ormuzd) nu le poate ierta 
nimic, se aruncă în despărţementul cel mai afund 
al lumii de jos, în iadul lui Ahriman. [Atm.j

Duzina, 12 bucăţi de acelaşi fel.
Dvera, cortina dela uşile altarului.
Dvina, unul din cele mai mari fluvii din Rusia eu

ropeană, isvoresce din guvern. Wologda, din îm
preunarea rîurilor Susona cu Jug. Cursul flu
viului dela împreunarea rîurilor amintite e de 
755 km., se revarsă în Golful Archanghel din 
Marea Albă, după ce a luat ca afluenţi la stânga 
pe "Waga, la dreapta pe Pinega.

Dvorak sau Dvorzak, (pron. Dvorşak), Anton, 
compositor boem, n. 8 Sept. 1841 laNelahozeves. 
Făcu studii musicale înPraga, unde debuta, 1873, 
cu un imn pentru cor şi orchesti'ă; câtva timp 
profesor la Conservatorul din Praga, din 1892 di
rector al Conservatoimlui naţional din New-York. 
Musica sa e apreţiată mai cu samă pentru ori
ginalitatea ritmurilor sale. A scris pentru piane, 
musică de cameră, sinfonică, un Stabat (1883), 
un oratoriu (Ludmila 1886), şi mai multe opere, 
între cari Wanda (1876), Dimitry (1882), Jacobin 
(1889), etc. [T. C.]

Dy —, V. şi Di —.
Dyadica sau sistem dyadic, (grec.) sistemul 

numeric în care doue unităţi ale unei clase for
mează o unitate din clasa următoare, superioară.

Dyas, denumire germană a permianului (v. ac.), 
compus din Zechstein şi gresiile roşii. [A.]

Dyck, Van, unul din marii pictori ai lumii, cel 
mai mare în şcoala flamandă, după Riibens, 
n. 1599 la Anvers, t 1641 la Londra. Elev al 
lui Rubens şi mai târziu cooperator al seu îii 
marea decorare a bisericei iesuiţilor din Anvers, 
el îşi împărţi viaţa între pământul natal, Londra 
şi Italia. In Italia studia pe marii măestri ai Re- 
nascerii, în deosebi pe Tiţian, pe Verouez şi 
Palma, şi lucra o sumă de portrete importante, 
ca cel al cardinalului Barbeiini, al cardinalului 
Guido Beutivoglio (Palatul Pitti), portretul Du
celui de Savoia, Carol Emanuel, şi a o mulţime de 
alte personaje de distincţiune. întors la Anvers, 
picta tablourile: Sf. Fecioară şi Isus cu Magda- 
lena. Regele David, Botezătorul (Luvru), Mar
tiriul Sf. Sebastian (Pinacoteca din Miinchen). 
Se duse apoi la Londra, unde fu introdus îu 
familia regală şi lucră nu mai puţin de 23 por
trete ale regelui Carol I, 20 ale reginei, şi o 
mulţime altele ale nobililor ţerii. întreaga lui 
colecţie numeră preste 1500 de lucrări, lurîu- 
rirea lui se simte şi aeji ancă în toată şcoala en
gleză. (Cf. Guiffrey; Van D., Paris.)

Dyck, Hermann, pictor, n. 1812 în Wiirzburg; 
legătura ce o avea cu «Fliegende Blătter* a dos- 
voltat într’însul talentul satiric; 1854 luă con
ducerea şcoalei de desemn pentru artişti profe
sionali. f 25 Martie 1874. D. a creat multe ta
blouri frumoase, iar picturii architectonice i-a 
sciut insufla o graţie deosebită.

Dyn —, v. şi Din
Dyna, unitate de forţă.
Dynamoelectricitate,v. Electricitate (dynamică).
Dynamograf, un dynamometru (v. ac.) ale cărui 

indicaţiuni se traduc în procedeuri grafice. Primul 
D. datează din 1868; el este datorit lui Hommond, 
care l-a descris în tratatul seu despre maladiile 
sistemului nervos, (trad. franc. p. 18—19). Iu-
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strumentul constă dintr’un sistem de pîrghii ar
ticulate, fixate pe dynamometni, care făcea să 
misce un stil fin, ce scria pe un cilindni aco
perit cu hârtie înegrită. Chombard a roalisat 
im progres însemnat asupra lui Hommond, în
locuind inscripţia directă printr’o inscripţie in
directă, transmisă cu ajutorul unui tub de cauciuc. 
Morselli şi mai târcjiu Verdin au construit câte 
un D. întrebuinţarea D.-lui începe a fi rară, din 
causa avantagiîlor imense sciinţifice, oferite de 
ergograf (v. ac.) cercetărilor pentni studiul forţei 
musculare şi a problemelor interesante ce sunt 
aţiţate de această chestiune. [Vaschide.]

Dynamometru, un aparat pentrumesurareaforţei 
musculare. El se compune dintr’o lamă de oţel în 
formă de elipsă, care cuprinde la mijlocul ei un ca
dran gradat. Elipsa este cuprinsă în mână şi asupra 
oi se exercită presiunea stringendu-se progresiv 
ei din toate puterile. Un ac ce aleargă pe cadran, 
şi care este în relaţie intimă cu una din lamele 
elipsei, indică forţa de presiune a mânei în kgr., 
arătată de un al doilea ac, care e fixat acolo 
unde celalalt ac în contact cu elipsa a fost împins 
de presiunea executată. Se poate cu el măsura 
forţa altor grupuri musculare, ca de exemplu 
foita de tracţiune orizontală sau verticală, etc. 
D. lui Axenfeld e din acelea, caii se pretează la 
măsurarea celor mai multe grupări musculare. D. 
actual e cunoscut sub numele de D. lui Regnier. 
D, este un aparat practic şi foarte preţios cer
cetărilor asupra forţei musculare.

Dynastes, Dynastidae, (zool.) un număr de 
insecte (gândaci) din fam. Lamellicornielor, ai 
căi'or bărbaţi poaită pe cap coarne, adese de 
cea mai curioasă formă. Aici aparţin; Dynastes 
Hercules Fab., Dynastes Tityns Herbst, ambele 
în America de sud, şi altele cu represeiitanţi 
şi în Europa.

Dyptychon, două table de lemn împreunate la 
o margine şi scobite puţin în partea internă. 
In scobitură se punea un strat de ceară, pe care 
se scria numele persoanelor sau faptele a căror 
amintire era vrednică de păstrat. Erau D. profane, 
în cari se scriau numele consulilor şi magistraţilor; 
şi D. bis., în cari se scriau: numele celor bo
tezaţi (erau un fel de matriculă); numele pon
tificilor, patriarchilor, episcopilor şi preoţilor; 
titlurile conciliilor ecumenice; numele împăra
ţilor, regilor şi altor persoane însemnate prin 
jiietatea şi munificenţa lor faţă de biserică; nu
mele sfinţilor şi martirilor; numele celor reposaţi 
în dreapta credinţă. Dacă vr’unul din cei sciişi 
in D. apostata, numele lui era ştei'S. Numele 
celor înscrişi se ceteau de cătră diacon şi se 
pomeuiau la liturgie, după cum se face şi acji 
în bis. orientală. Din D. s’au desvoltat mai târcjiu 
calendarele. Iu unele bis. orientale există şi acji 
Ib (Cf. Du Cange, Glossarium.) [Dr. I. Radu.]

Dyschromatopsia, numele generic pentru tul
burările în percepţiunea colorilor, fie şi numai 
a nuanţelor-acestora; pe Daltonism nu
se percepe o anumită coloare şi nici cea com
plementară. Fisicianul Dalton suferia de soiul 
cel mai obicinuit adecă de confundarea roşului 
cu verdele şi l-a descris foarte bine (1789). Ne- 
cuuoascerea albăstruiul (vânăt) şi colorii sale 
complementare e mai rară şi necunoascerea to- 
jala de colori, adecă Achromatopsia este excep
ţional de rară. Daltoniştii nu pot servi la căile

ferate şi marină. Din cercetările făcute la căile 
ferate bucovinene resultă că între Români sunt 
puţini daltonişti. Femeile în genere cunosc bine 
colorile. Prin exerciţiu metodic se pot scăpa de 
acest defect chiar oameni adulţi.

Dyscrasia, o insuficienţă chimică în composi- 
ţiunea sucurilor nutritive primitive ale corpului, 
astfel că diferite organe, ori diferite funcţiuni 
organice sunt în stare de suferinţă profundă. 
Aşa sunt alteraţiunile scheletului: rachitismul, 
osteomalacia, în cari ţesutul osos e în stare de 
denutriţiuno; apoi dyscrasii acide cu distruc- 
ţiunea materiilor azotate şi dedublarea materiilor 
grase, cari provoacă: diabetul zaharat, obesitate 
(îngrăşare abnormă), oxalurie, gravele (năsip în 
urină şi piatră în beşică), lithiasă biliară (piatră 
în fiere), podagra şi unele stări de reumatism. 
(Charcot-Bouchard-Brissaud, Trăite de medecine. 
Paris, 1890, I, p. 311.)

Dysenteria, boală contagioasă, epidemică sau 
şi sporadică, care se observă cu deosebire în 
regiunile tropice, în localităţi mlăştinoase şi în 
închisori şi armate, din causa îngrămăzelii şi a 
alimentaţiunii vicioase. D. e o inflamaţiune, cu 
ulceraţie şi gangrenă a mucoasei rectului şi a 
sfîrşitului colonului, causată prin un microor
ganism, care însă nu e âncă cu siguranţă cu
noscut. Simptomele ei sunt: evacuaţiuni foarte 
frequente de materii mucoase, purulente şi gan- 
grenoase amestecate cu sânge, tăieturi în pântece, 
tenesm, febră, sete şi slăbire a organismului. D. 
durează 3—12 septemâni, are tendinţă de re
cidivă şi trecere în stare chronică şi se termină 
adeseori cu moarte. Tratament: calomel, oleu 
de ricină, opiu, ipecacuana, clysme cu nitrat 
de argint, etc. Evacuaţiunile bolnavilor trebuesc 
desinfectate. [Im.]

Dyslalia, C9rcJ un defect al limbagiului, ce 
constă în articularea viţioasă a sunetelor; această 
defectuositate poate fi provocată atât de o altej-aţie 
a laringelui, cât şi mai ales dintr’o rea confor
maţie a organelor ce contribuesc la modelarea 
explosiunilor laringiene. Lesiunile ceriului gurei, 
ale vălului palatului (consecinţa unei paralisii 
difterice de cele mai multe ori), sau le.siunile 
nasului şi părţilor posterioare ale cavităţilor 
foselor nasale (ulceraţii sifilitice sau scrofuloase), 
provoacă pronunţarea sunetelor pe nas (nasonarea). 
Din causa relei plântări a dinţilor, sau lipsei mai 
multora, literile s, ch (ş) n, nu pot fi pronunţate 
(Dechambre). O rea conformaţie a buzelor îm
piedecă pronunţarea lămurită a consunelor b, f, 
p, m, V. Maladii ale centrelor nervoase pot pro
voca D. mai mult sau mai puţin pronunţate prin 
paralisia muşchilor limbei, laringelui, buzelor, etc. 
(parahsii bulbare); nevrosele şi în particular 
coreele determină asemenea paralisii une-ori tre
cătoare. [V.J

Dysmenorrhoea, (grec.) curgerea cu dureri şi 
greutate a curăţeniei lunare la femei; se (jice 
şi coheă menstruală. Repetându-se în fiecare 
lună în decurs de mai mulţi ani, aceasta afec
ţiune, care în sine nu formează o boală esen
ţială, ci un simptom, poate da nascere altor 
boale mai grave. Persoanele dela fire mai sus
ceptibile pot deveni histerice. Abnormităţi şi 
formaţiuni vicioase în sfera organelor sexuale, 
catar şi inflamaţii ale mitrei, tumori, viaţa ne- 
higienică, înrîuriri psichice sunt tot atâtea cause.
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ce ptedispun sau direct provoacă D. O formă 
mai gravă este D. membranacea, când cu fluxul 
menstrual ies şi părticele de pieliţa din căptu
şeala mitrei. Tratamentul se face în mod pa
liativ cu mijloace de casă şi de farmacie. Mai 
temeinic însă cu băi de sare, termale şi hidro- 
terapie moderat aplicată. D. fotelor tinere, dacă 
nu provine din vr’o causă mai gravă, înceată 
de regulă cu căsătoria. [Dr. Vuia.]

Dyspepsia, dificultate de a digera alimentele. 
Este o boală de stomac, ale cărei simptome sunt: 
poftă de mâncare mărită, sau micşorată, sete, 
jîcuri, rîgăituri, greutate şi durere de stomac, 
vărsături, digestie penibilă, diareă, alternând cu 
constipaţio, durere de cap, etc. E causată sau 
prin o lesiune primitivă a ţesuturilor stomacului, 
sau o îmbolnăvire a unui alt oigan (inimă, ficat, 
etc.), sau în fine o alteraţiune a stării generale 
(anemie, chlorosă, syphilis, tuberculosă, etc.). 
Tratamentul variază după căuşele şi felul dys- 
pepsiei. [Im.]

Dysphagia, dificultatea de a înghiţi; ea se ob
servă în decursul unor afecţiuni ale gurei, ale 
pharingelui, ale laringelui, ale esofagului, şi la 
tunrori mari ale gâtului şi ale mediastinului, care 
apără asupra esofagului. [Im.]

Dysphasia, alteraţiune de graiu, caracterisată 
prin neputinţa de a găsi cuvintele potrivite. 
Simptom de morb cerebral.

Dysphrasia, alteraţiune de graiu, care se ivesce 
în urma cugetării (ideilor) greşite.

Dyspnoea, dificultatea de a respira; ea e un

simptom principal al astmei esenţiale, şi se ob
servă şi în decursul afecţiunilor organice ale 
inimei, ale unor boale ale plămânelui, ale laringelui, 
la colecţiuui mari de liquide în cavitatea abdo
minală, în decursul unor infecţiuni grave (D. 
toxică) şi în caşuri de astupare sau ângustare 
a căilor respiratoare prin corpuri străine, pro
ducte morbide sau tumefiare. [Im.]

Dysthymia, stare psichică melancolică. 
Dysuria, v. Anuria.
Dyticus, insect coleopter din tribul Pentame- 

reloi. Trăiesce în apă, cu toate că respiră în 
aer. împreună cu Hydrophilul represiută insec
tele noastre aquatice cele mai mari. Carnasiere 
şi vorace; se mănâncă între dînşii şi pe cele
lalte insecte sau animale din apă. D. marginalis 
are coloarea negricioasă-maslinie, şi pe mar
ginile coi^pului o dungă gălbuie. [D. V.] 

Dzuma la Slavi, ciuma la Români. După cre
dinţa Slavilor, când ciuma se arată, mii de spi
rite rele pornesc cu ea, când în massă, când 
despărţite. In timp de ciumă fiecare se păzesce, 
ca să nu înghită ceva din resuflarea lor. Nu-i 
iertat a ieşi pe la amia(}i din ca.să, căci D. atunci 
umblă la venat după oameni, şi se scie când 
ajunge, pentm că cânii latră cu frică şi cu tur
bare, şi nu-i iertat nici a sta sau a durmi lângă 
fereastră. D. şede in trăsură înaltă, incunjurată 
de o ceată de fiinţe îngrozitoare şi de sicrii, 
umblă din sat în sat şi adeseori cetele ei cântă 
de bucurie când au umplut sicnile. [Atm.j 

Dzungaria, v. Djungaria.



E
(Articolele ce nu se găsesc sub E, sănt a se căuta sub Ae şt Os.)

E, a eincea literă şi a doua vocală în alfabet; 
îu limba rom. la începutul cuvintelor sună ca 
ie; e ca ea, i ca ă. In logică E e semnul sen- 
tenţelor universal-negative. Pe monete germ.: 
semnul monetăriei din Dresda. In musică E = mi 
(V. ac.)

Eagle, (engl., pron. igl, = vultur), monetă de 
aur în America nordică, = 10 dolari.

EarI, (engl., pron. ori) titlu de nobleţă englez., 
(oornte); se derivă din scandinavul jari = şef 
nobil, comte. [0. L.]

East, (engl., pron. ist) est.
Eastbourne, scaldă de mare în cott. engl. 

Sussex, 34,969 loc. (1891).
Eastlake, (pron. istlek), Sir Charles Leck, 

pictor engl., n. 17 Nov. 1793 în Plymouth; în 
colorit imitator al lui Tizian; a făcut frescurile 
din noul edificiu al parlamentului din Londra, 
cari dovedesc simţ artistic, studiu şi fineţă, dar 
puţină putere creatoare. E. s’a ocupat şi cu 
literatura artistică; op principal: «Materials for 
a liistory of oilpainting*. -f- 23 Dec. 1865 în Pisa.

East-London, capitala cottului cu acelaşi nume 
in colonia engl. Kapland; 6924 loc. (1891); port 
bun, cercetat de multe vapoare de ocean.

East-River, strimtoarea de apă în lungime de 
30 km., care leagă portul New-Yorkului cu Long- 
Island-Sund, şi despăi’ţesce New-Torkul de Brook- 
lyn. Locul ei cel mai ângust se numesce Hellgate.

Eastwlck, Edward Backhouse, orientalist şi 
diplomat engl., n. 13 Mart. 1814 în Waifield; 
1836 întră în compania estindică la Bombay, 
1842 se duse la Nanking la încheierea păcii; 
1859 subsecretar în oficiul indic, 1860 secretar 
de legaţiune în Persia. f 16 Iulie 1883 pe insula 
Wight. A publicat numeroase scrieri şi tradu
ceri din limba hindustană.

Eau, (franc., pron. o), diverse corpuri lichide, 
a căror constituţie la început nefiind cunoscută, 
sau pentru a nu se cunoasce constituţia lor în 
«cop comercial, au primit numele generic de 
Eau (apă), căruia s’a adaus un alt nume, ce avea 
oarecare relaţiune sau cu localitatea, unde se 
prepara apa, sau cu scopurile sau calităţile aceleia. 
Aşa sunt:

Eau de vie (apă de viaţă), numele sub care 
se înţelegea la început ori ce beutură alcoolică 
destilată.

Eau forte (apă tare), numele dat la început 
acidului azotic concentrat, mai ales când se în
trebuinţa la gravat, (v. Gravura cu apă tare.)

Eau regale (apă regală), un amestec de acid 
azotic şi acid chlorhidric, care desvoaltă chior şi 
din aceasta causă atacă aurul, numit în vechime 
i'cgele metalelor; de aici numele de apă regală.

Eau de rose, de lavande, de lys, de fleurs 
d’oranger, etc., o serie întreagă de ape destilate

cu diverse flori sau foi de plante aromate, sau 
cu principii medicinale.

Eau Allemande, des Circasiennes, etc., o altă 
serie de ape întrebuinţate în toaleta damelor, 
fie pentru a înălM pielea, fie pentru a înegri 
perul, etc., toate mai mult sau mai puţin toxice.

Eau de Cologne, parfum preparat pentru 
prima dată de cătră Jean Mărie Farina în oraşul 
Cologne, de unde i-s’a dat şi numele. Parfumorii 
francezi pretind că reţeta preparării acestei 
ape a fost cunoscută mai ântâiu în Francia. 
Se atribuiau la început acestei ape proprietăţi 
medicale miraculoase; astă(Ji a remas ca un 
parfum favorit. Iată câteva reţete de preparare 
a Apei de C.

Spirt de vin....................... 27 26 litr.
Esenţă de neroii bigarade . 87 grame

„ „ rosmarin ... 56 „
portocale 
alămâie . 
bergaraote

sau:

141
141
56

Alcool rectificat .... 27'26 litr. 
Esenţă de petit grain ... 56 grame

„ „ neroii bigarade . 14: „
„ „ rosmarin ... 56 „
,, ,, portocale ... 113 „
„ „ alămâie .... 113 „
„ „ bergamote ... 113 „

Eau de Javel, o soluţie a unui amestec de 
chlorură şi hipochlorit de potasiu, numită astfel 
flind-că s’a preparat mai ântâiu la Javel lângă 
Paris; se întrebuinţează foarte mult ca decolo- 
rant şi desinfectant. Se obţine prin acţiunea 
hipochloritului de calciu asupra carbonatului de 
potasiu, sau prin acţiunea chiorului asupra unei 
soluţii slabe de hidrat de potasiu.

Eau de Labarrague, soluţie de hipochlorit 
de sodiu. [Y. C. B.]

Eaux-Bonnes, staţiune de cură minerală în 
Francia, Pireneii de jos, situată la o înălţime 
de 750 m. Climă dulce, vent puţin, mai multe 
isvoare sărate-sulfuroase dela 12—32° C. Se în
trebuinţează aproape exclusiv pentru cură in
ternă în afecţiunile căilor respiratoare, spre 
care scop dispune şi de un stabiliment pentru 
pulverisai'ea apelor minerale. O numire veche 
a acestor ape >Eau d’Arquebusade*, indică 
efectul lor specific în vindecarea răniţilor. In 
timpul mai nou s’a dat cu totul uitării aceasta 
însuşire, care s’a înlocuit cu reputaţia de a vin
deca boalele de plămâni. Până la oarecare punct 
cura din E. se crede a fi specifică pentru ofticoşi. 
Seson de vară. (Cf. Dr. Cazenave de la Roche, 
«Trăite pratique des E.« Paris, 1877; Dr. M. 
Cazaux. «Indications therap. de l’eau minerale des 
E.« în «Congres internat, d’hydrolog. de Biarritz«,
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1886; »Revue medicale d’hydrolog. et cliraatol.«, 
1887, p. 14.) [Dr. Vuia.]

Eaux-Chaudes, staţiune balneară în Francia, 
Pireneii de jos, câţiva km. departe de Eaux- 
Bonnes. Situată la o înălţime de 675 m. cu o 
climă vara prea caldă, şi cu variaţii ]-epe(Ji. Mai 
multe isvoare minerale sulfuroase-sărate prea 
puţin mineralisate, de o temperatură până la 
36° C. Staţiune de vară. Reputaţia ca loc de cură 
şi-a câştigat-o în seci. XVII, când celebi'ul curtisan 
La-Rochefoucauld, autorul «Maximelor®, petre
când o vară aici, s’a vindecat de o paralisie. 
Se susţine că aceste băi regulează menstruaţia 
deranjată la femeile tinere de constituţie şubredă. 
(Cf. Congres scientifique pour l’avancement des 
Sciences â Pau, 1892.) [Dr. Vuia.]

Ebel, Joh. Wilhelm, unul din capii sectei 
numite; >Hipoeriţii din Konigsberg* (Mucker), 
n. 1784 în Passenbaim (Prusia). 1816 predicator 
în Konigsberg, unde pe la 1813 se înfiinţase 

. o comunitate de pietişti (v. ac.), f 18 Aug. 1861.
Ebenaceae, (botan.) familie de plante dicotyle- 

dpnate gamopetale, ce cuprinde vr’o 250 specii 
de ai’bori sau ai’buşti, cari cresc cu deosebire în 
regiunile calde ale globului, în Africa australă, 
puţine cresc şi în Asia extratropicală şi în 
America boreală; lemnul lor adesea tare şi greu, 
în centru negru; frunzele alterne mai rar opuse 
sunt întregi şi adesea coriace; florile regulate, 
dioice sau mai rar hermafrodite sau polyame 
sunt axilare, solitare sau dispuse în cyme; ca
liciul gamosepal cu 3—7 lobi, corola gamopetală 
cu 3—7 lobi; stamine libere şi neaderente cu 
corola. Cele 6 genuri ale acestei mici dar im
portante familii sunt: Royena L., Euclea L., 
Maba Forst., Diospyros L., Tetraelis Hiern. şi 
Brachynema Benth. [Z. C. P.]

Ebenisterie, fabricaţiunea de mobile fine, mai 
cu samă de construcţiune artistică. Ebenist, 
mes'ar artistic.

Ebenus L., (botan.) gen din fam. Leguminoa
selor, trib. Hedysareae, cuprinde plante erbacee 
sau frutescente cu frunzele imparipenaticompuse 
sau trifoliolate cu foliolele lanceolate întregi; 
florile roşietice sunt dispuse în spice axilare 
dense şi lungpedunculate, calice cu 5 lobi aproape 
egali, corola papilionacee; fructul este un legumen 
monosperm sau mai rar bisperm şi închis în 
tubul calicelui. E. are 8 specii, ce cresc în re
giunea mediteraniană orientala sau în Asia occi
dentală până în Belutşistan. [Z. C. P.]

Eberbach, 1) orăşel în cercul badens Mosbacb, 
lângă Neckar, 5000 loc.; 2) cândva mănăstire 
cisterciensă în Nassau, acum domeniu, vestit 
prin vinurile sale; casă de corecţiune.

Eberhard, 1) E., duce de Franconia, fratele 
regelui germ. Conrad I, a ajutat pe acesta in 
contra nobililor resculaţi. 915 învins de Heinricb 
de Saxonia; după moartea regelui E. ajuta pe 
Heinricb să fie ales rege. După o viaţă plină 
de lupte E. a fost ucis de propriii sei veri Udo şi 
Conrad, 939. E., domnitori ai Wiirtembergutui: 
2) E. I, conte, n. 1265, a domnit cu fratele seu 
Dlric II, până 1279; după moartea acestuia singur. 
-|- 1325. 3) E. II, Certăreţul (Rauschebart), a 
domnit dela 1344—1366 împreună cu fratele seu 
Ulric. Mai toată viaţa s’a luptat cu oraşele, cari 
voiră să frângă puterea apăsătoare şi privilegiile 
nobilimei. f 1392. Luptele lui le-a cântat Uhland.

4) E. III, cel Darnic, nepot al lui E. II. f 1417.
5) E., Bărbosul, ântâiul duce de "Wuriemberg,
n. 1445 şi ajunse Ia domnie 1459. E. a pus te
meliile constituţiunii basate pe «statuiile® pre
laţilor, nobililor şi ţerii. A făcut ordine prin 
oraşe şi mănăstiri, a înfiinţat universitatea cu 
bibliotecă la Tiibingen 1477, sprijinîs ciinţele 
preste tot şi era iubitor de pace. t 1496. 6) E., 
Ludovic, n. 1676, domni 1677—1733. A risipit 
puterile ţerii. [W. R.]

Eberhard, 1) E., Johann Aug., filosof germ., 
n. 1739 la Halberstadt, a scris mult,'şi în contra 
ortodoxiei (protestante), 1778 prof. laHalle, 1786 
membni alAcademiei din Berlin,tl809. Punctul lui 
de vedere era al «minţii sănătoase® (după Wolf). 
2) E., Conrad, sculptor germ., n. 1768, 1816 
prof. la acad. din Muncben. După aceea părăsi 
clasicismul, care îl inspii'ase la lucrările sale mi
tologice, şi se făcii catolic fanatic, şi ca poet şi 
componist, încât în urmă a nimicit toate operele 
sale, afară de cele religioase. ■]■ 1859. 3) E., 
August, poet şi scriitor germ., 1796—1845, a 
trăit mai mult la Halle şi Lipsea ca redactor şi 
editor. Din «Scrierile adunate® 1830—31, 20 tom., 
a remas idilul «Hănnchen und die Kuchlein®, 
retip. 1875 .şi cetit ancă şi acum de tinerime.

^ [W. R.]
Eberlein, Gustav, sculptor, n. 1847 înSpiekers- 

hausen lângă Hannoveriseb-Miinden; mai ântâiu 
aurar, apoi a cercetat şcoala de arte din Niirnberg. 
Aparţine direcţiunii realiste mai noue. Dintre 
operele sale sunt mai remarcabile: Statua lui 
Leonardo da Vinci, Plato, Hippokrates, Geniul 
Gennaniei (relief), Psyche, Nimfa vulnerată.

Ebers, 1) E., George Mauriţiu, renumit egip
tolog şi romanţier german, n. 1 Mart. 1837 în 
Berlin, f 8 Aug. 1898. In 1856 începnse a studia 
dreptul în Gottingen; însă având o mare apli
care pentru filologie şi antichităţile clasice şi orien
tale, în 1858 trecu la universitatea din Berlin 
ca să urmeze aceste cursuri. Acî, sub conducerea 
profesorilor sei Bopp, Brugsch, Boech şi Lepsius, 
îşi alese ca specialitate antichităţile şi limba Egip
tului. După terminarea studiilor visită princi
palele musee egipţene ale Europei, şi în 1865 
fu primit ca privat-docent, iar in 1868 ca pro
fesor extraordinar de antichităţile şi monumentele 
Egiptului la universitatea din Jena. In anul ur
mător a întreprins o călătorie prin Spania, Africa 
de mează-noapte. Egipt, Nubiaşi Arabia pietroasă, 
şi făcu însemnate descoperiri. La reîntoarcere 
a fost numit profesor de antichităţile egi]Jteno la 
universitatea din Leipzig, unde a remas până Ia 
moartea sa. In 1878, lovit de paralisie ti'obui .sa 
renunţe câtva timp la studiile sciinţifice. In ultimii 
ani s’au ocupat cu scrierea de romane istoi'ice. 
Opera sa cea mai cunoscută e «O ficil de rege 
egiptean®, («Eine Aegyptische .K6nigstoclitcr»l, 
franc. «La fiUe du pharaon®), în care dă plăcute 
tablouri din viaţa poporului egiptean de ])e timpul 
cuceririi persane. Cartea e în voi. juiblicată la 
Stuttgart, 1864, tradusă în deosebite limbi. Afle 
romane sunt; Uarda, (1877)); Homo sum, 1878; 
Surorile, (Die Schwestern, 1880); Imperatul, (Dor 
Kaiser, 1881); O întrebare, (Eine Frage, 1882), 
idilă făcută după un tablou; Egiptul îii cuvinlo 
şi imagini, (Aegypten in "Wort und Bild, 1881), 
operă pompos ilustrată; Palestina în cuvinte şi 
imagini, (1881), în colaborare cu Gutbe; ş. a.
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Opere sciinţifice: Egiptul şi cărţile lui Moise, 
(1867—68); Papyrus Ebers, care conţine sciinţa 
despre medicina vechiului Egipt, în scriere hie
ratică, publicată de E. cu o introducere analitică 
şi urmată de un glosar hieroglific de L. Steme. 
(Leipzig, J874, 2 voi.). Acest preţios manuscript 
l-a aflat E. într’un morment al necropolei din 
Teba şi, deşi din seci. XVI a. Chr., e bine con- 
sen’at. Tot sciinţifice sunt: Despre a douecţeci 
şi şeasa dinastie şi Prin ţeara Gosen la Sinaia, 
(1872). Operele lui E., scrise într’un stil limpede 
şi armonios, sunt o nouă probă de alianţa firească 
a sciinţei cu poesia, de faptul că erudiţiunea, 
în loc de a fi o piedecă, este un aliment şi un 
isvor de inspiraţiune poetică. Opere complete au 
apărut la Stuttgart 1893. [M. Strajanu.]

2) E., Emil, pictor german, n. 1807 în Breslau; 
autorul mai multor tablouri istorice şi de marină.

Eberstein, comitat în Baden, cercul Baden, 
lângă Pădurea Neagră, cu Ebersburg, sat, E. 
castel lângă rîul Murg. Conţii de E. au jucat 
i'ol în luptele interioare din seci. XI—XIV. O 
altă familie de conţi E. îşi trage originea dela 
castelul E. lângă Hhon în Franconia, căreia 
aparţine Ernest Albrecht, n. 160.o, t 1676 ca 
feldmarşal şi generalisim sas, caro a fost unul 
din căpeteniile resboiului de 30 ani. [W. R.]

Eberwein, Carol, compositor şi violinist germ., 
u. 1786 în Weimar, f 1868. Op.: Musica la »Le- 
iiore* de Holtei, doue opere, etc.

Ebioniţi, sectă judeo-creştină din seci. I sau II. 
Nu se scie cu siguranţă cine a fost autorul 
acestei secte, nici timpul în care s’a ivit. E. re- 
cunosceau numai evangelia Sf. Mateiu, şi pe Sf. 
Pavel îl socotiau ca pe un apostat, piceau că 
Isus e simplu om, fiul lui losif şi al Măriei; 
ţineau ceremoniile mosaice şi adorau Ierusalimul, 
()icend că e adevărata casă a lui Dcjeu, etc. E. 
se asemănau în multe privinţe cu secta contim
porană lor, a Nazarenilor (v. ac.). Când s’a stins 
secta E. nu se scie.

Eboli, oraş în Italia, în Campania, în apro
piere de vechiul oraş Ebura. 8405 loc.

Eboli, numele de nobleţă al unei familii prin- 
ciai e: Ruy Gomez de Silva, prinţ portughez 
de origine, tovarăş de copilărie al lui Filip II 
şi consilierul cel mai influent al lui, încheie trac
tatul dela Cateau-Cambresis. f 1572. Se căsă
torise la 1559 cu Ana de Mendoza y la Cerda 
princesă de E., care cu toată reputaţia ce avea 
de mândrie şi ambiţie, s’a arătat în căsătorie 
femeie devotată şi a născut (jece copii. După 
inoartea soţului. Ana întră în certele dela curte 
şi în afaceri amoroase şi fu arestată de Filip II, 
a cărui graţie nu voi să o ceară. Priucesa de E. 
din «Don Carlos* de Schiller este persoană mai 
iiudt imaginară decât istorică.

Ebonit, gomă întărită, cauciuc în formă de 
corn, masse negrii, bmnii, strălucitoare şi elastice, 
care înlocuesce cornul la felurite obiecte. Se 
prepară în prima linie din cauciuc vulcanisat .şi 
gutapei'ca cu diferite adausuri. Pentru elasti
citate sunt răşinile, gudronul de cărbuni de piatră, 
asfaltul, etc., apoi pămenturi şi alte adaîisuri 
minerale, cari se împreună cu cauciucul la tem
peraturi foarte înalte, mai înalte decât la vul- 
canisarea lui. Obiectele siînt: pepteni, nasturi, 
pi'ăsele de cuţite, mărgele, coliere, vase, etc., 
lustruite şi adeseori colorate şi aurite.

Ebrei, v. Ovrei.
Ebrietate, beţie; Ebriositate, boala beţiei, al

coolism.
Ebro, (IberusJ, rîu în Spania, ce curge prin 

şesul iberic, isvoresce în munţii Cantabriei, curge 
printre dealuri şi munţi spre est, avend apă 
cristalină şi păstrăvi mulţi, din şesul Navarrei 
se tulbură apa lui; din sus de Tudela o ia cam 
spre sud-est şi după multe cotituri ajunge în 
Marea Mediterană la Amposta, unde formează 
un fel de deltă. E. are numeroase cataracte, din 
care causă nu e navigabil, deşi are lungime de 
757 km. şi un basin de 99,992 km8. Pe lângă 
acest rîu s’au făcut două canale, în stânga ca
nalul Taustft, iar în dreapta canalul cel mare 
aragonic sau canalul imperial. Afluenţii săi, vr’o 
50 la număr, în timp de vară seacă aproape 
de tot; mai însemnaţi sunt din stânga: GaUego, 
Aragon, Segre; din dreapta: Jalon (care trece 
preste canalul imperial pe un apaduct), Huerva, 
Guadalope.

Ebuiiţiune sau fierbere, este fenomenul fisic 
în virtutea căruia un lichid supus la acţiunea 
căldurii se transformă în vapori în întreaga sa 
massă, aşa că lichidul este pus în o mişcare tu
multuoasă, căreia se dă în limbagiul comun nu
mele de fierbere. Nu toate lichidele fierb la 
aceeaşi temperatură. Aşa: apa fierbe la 100° sub 
presiune de 76 cm.; alcoolul fierbe la 79°; mer
curul la 360°, etc. Fierberea e supusă la mai 
multe legi şi anume: 1) Un lichid fierbe în tot- 
deuna la aceeaşi temperatură, dacă presiunea la 
care se află nu se schimbă. 2) In tot timpul 
fierberii temperatura vaporilor formaţi remâne 
aceeaşi. Pe această proprietate e basată deter
minarea punctului 100° dela termometre. Sunt 
mai multe cause, cari pot influenţa asupra tem- 
peraturei fierberii unui lichid. Aşa: dacă se di- 
solvă în lichid o substanţă salină oarecare, tem
peratura de fierbere a lichidului se schimbă; o 
soluţie concentrată de sare fierbe la 110°, etc. 
Dar influenţa cea mai mare asupra temperaturei 
fierberii unui lichid o are fără îndoială presiimea. 
Cu cât presiunea cresce cu atât şi temperatura 
fierberii cresce, şi dacă presiunea scade lichidul 
fierbe la temperaturi mai mici decât cea nor
mală. Pe cunoscinţa celei ântâiu proprietăţi e 
basată întrebuinţarea puterii vaporilor în ma
şinile cu vapori, a căror forţă elastică cresce 
cu temperatura şi cu pi'esiiiuea, iar a doua pro
prietate a permis crearea industriei gheţei arti
ficiale cu ajutorul aparatelor,\ în cari se face vid, 
imaginate de Carre şi pei'fecţionate mai apoi.

[V. C. B.J
Ebuloscop, V. Alcoolometria.
Ebur, fildeş. Ebur fossile, dinte de mamut.
Eburin, massă plastică din făină de oa.se şi 

albumină, fabricată prin presiune la tempej’atură 
ridicată.

Eburneatiune, (med.) o transformaţiune a sub
stanţei osoase, în urma căreia devine mai com
pactă, s. e. la Artluitis defoimans.

Eburoni, un mic trib de Gali pe Meusa, sub 
suzeranitatea Aduatucilor; a nimicit l1/^ legiune 
a lui Cesar, care în anul .53 i-a pedepsit cumplit.

Ecaille, (franc.) ţestul broascelor folosit la o 
mulţime de obiecte de pulanterie şi bijuterie. 
Adeseori se imitează cu celuloid colorat. Pictura 
pe porţelan, pe tapete, etc. âncă îl imitează.
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Ecardine, (fără şarnieră),’brachiopode (v. ac.) 
cu cochila lipsită de şarnieră şi de schelet bran- 
chial; cu anusul lateral; s. e. Oranidele au testa 
orbiculară. calcaroasă; nepedunculată; valva ven
trală aderentă; Lingulidele au un peduncul lung 
cărnos cu ajutorul căruia se fixează; testa subţire 
cărnoasă. [Dr. N. L.]

Ecarlate, materii colorante roşii, preparate în 
mod artificial, făcend parte din grupa colorilor 
azoice comerciale. Aşa sunt: E. de Cocineld, 
pulbere roşie cărămizie solubilă în apă în roşu- 
galben ; E. Iui Biebrich, pulbere brună solubilă 
in apă cu coloare roşu de cireşe; E. de Cro- 
ceinh SB., pulbere cristalină roşie ecarlat, etc.

[V. C. B.]
Ecart, (franc.) în limbagiu de bursă diferenţa 

între cursul (Jilei şi al furnisării.
Ecarte, (franc.) joc de cărţi pentru 2 persoane; 

se joacă cu căi’ţi de pichet.
Ecaudata, Anura, v. Broasce.
Ecballium Rich., (botan.j gen monotjT) din fam. 

Cucurbitaceelor, tribul Cucumerinae, caracterisat 
prin modul seu curios de dehiscenţă. Fructul 
matur hispidechinat, de formă oblongă, se de
taşează de peduncul şi prin cavitatea ce resultă 
explodează la distanţe chiar şi preste un metra 
seminţele sale; de aici numirea speciei: E. Ela- 
terium Rich., o plantă mediterană, ce cresce s. e. 
şi la Constanţa în Dobrogea. [A. Pr.]

Ecbasios, epitetul dat lui Apolo în urma unei 
uavigaţiuni fericite.

Ecbasis, (grec.) ieşire, digresiune.
Ecbatana, (Agbatana), capitala regatului Me

rilor, pentru clima sa plăcută mai târziu resi- 
denţa de vară a regilor perşi şi părţi; E. era 
situată la poalele unei coline (Orontes), pe care 
se ridica palatul regesc şi un templu al soarelui. 
După spusele lui Herodot. oraşul era încungiurat 
de 7 ziduri, unul mai mare decât celalalt, şi fiecare 
colorat altfel. E. a fost cucerită de Alexandru 
cel Mare, mai târcjiu de Seleiild^i şi pe urmă 
de Pai-ţi, cari jefuiră comorile palatului regesc 
şi ale templului. In locul vecbei E. acji se află 
Hamadan. Pe dealul Orontes sunt ruine cu in
scripţii de ale lui Xorxes.

Ecca, (geol.) stratuiî din perioda glacială car
bonică în Africa.

Ecce homo, (lat. = iată omul!), citat din loan Ev. 
(19, 5); chipul Mântuitorului cu coroana de spini.

Ecchymosa, (med.) extravasaţiune de sânge 
în ţesutul subcutan, subpleural şi subpericardial. 
E. e circumscriptă, în contrast cu sugilaţiunea 
(v. ac.), care e difusă.

Ecciesia, (lat.) biserica (v. ac.).
Eccoprotica, (med.) remedii, cari promovează 

deşertarea excrementelor.
Eccoptogaster scolytus, un insect coleopter.
Eofonis-vosglas, formulă de încheiere a rugă

ciunilor, ecteniilor şi psalmilor, ce se cetesc la 
diferitele oficii divine, s. e. după Tatăl nostru, 
se face încheierea: Că a Ta este împerăţia, etc. 
La rugăciunile ce preotul le face în tăcere, după 
cetirea în tăcere a rugăciunii, preotul rostesce 
cu voce (cu glas, vosglas) formula de încheiere, 
drept avis, ca poporul să se pi'egătească la ro
stirea cuvântului »Amin«. [G. Hango.j

Echappade, (franc), eşapaclă, (gravuiă); acci
dent întemplător când se intrebuinţează la săpat 
o unealtă care alimecă pe gravură.

Echegaray, Don Jose, scriitor spân., savant, 
autor dramatic şi om politic; n. 1835 în Madrid. 
Profesor de matematică şi fisică la şcoala de in- 
ginei'ie din Madrid, şi autor al mai multor scrieri 
soiinţifice ca: Memoriu despre lucrările tunelu
rilor în Alpi, (1860); Probleme de geometrie 
analitică. Teorii moderne de fisică, unitatea for
ţelor materiale, (1867); membru al Academiei 
de sciinţele esacte; erudiţiunea şi activitatea sa 
politică n’au înăbuşit în el talentul poetic, care 
se vede în dramele sale, scrise dela etatea de 
40 ani înainte şi cari isbesc imaginăţiunea prin 
faptul, că viţiile omului şi societăţii, ca şi în 
Shakespeare, au totdeuna urmări îngrozitoare.

Echelles, Les, comună in dep. franc. Savoia, 
658 loc. Vestit defileu, cheia Savoiei.

Echer, triunghiu dreptunghiu de lemn sau de 
metal, ori 2 piese articulate în unghiu drept, 
servind la ducerea perpendicularelor sau spre a 
verifica dacă un unghiu este drept. E. arpen- 
torului, cilindru sau prismă de metal scorbo- 
roasă, avend 4 sau 8 deschiejeturi longitudinale 
ânguste numite ferestre, cari represintă, când 
sunt 4, 2 plane perpendiculare între ele, iar 
când sunt 8, 4 plane înclinate între ele de 45°, 
şi perpendiculare între ele câte doue doue. E. 
grafometru, instrument care reunesco în el şi 
un echer şi un grafometm. B format din 2 
cilindre suprapuse, cel de jos fix, cel do sus 
învîrtindu-se împrejurul axului seu; cel de jos 
e gradat în marginea sa superioară ca limbul 
unui grafometru, şi are 2 ferestre cari ţin locul 
alidadei fixe a grafometrului; cel de sus e un 
E. de arpentor şi 2 din ferestrele lui ţin loc 
de alidada mobilă a grafometrului. E. cu refle- 
xiune, sau cu oglintji, în care unghiul drept se 
obţine prin reflexiunea într’un sistem de oglindi. 
Acest E. are avantagiul, că poate fi ţinut în mână 
când operăm cu el. E. cu culise (stinghii), so 
numesce în mod impropriu un instrument, caro 
servesce la mesurarea diametrului corpurilor 
cilindrice.

E. ţi rigla architectului, (astronomie). Una 
din cele 14 constelaţiuni create de La Caille 
(1752) pentru a umple vidurile lăsate de con- 
stelaţiunile vechi în emisferul austral. Aceasta 
constelaţiune vine la sudul Scoipinului şi e in- 
vidibilă la noi.

Echeveria DC., (botan.) subgen (sau după alţii 
gen) cuprins sub Cotydelon (v. ac.).

Echi —, V. şi Equi —.
Echidna, după mitol. greacă, era fica lui Tar- 

tarus (iadul) cu Gaea (pământul), un monstru 
îngrozitor, jumetate femeie şi jumetate şerpo 
(s)(i(;, e')(iSva viperă). Locuia în Cilicia împreună 
cu Typhou, cu care a dat nascere cânilor Or- 
thrus şi Cerberus, hydrei din Lerna, Cliimaerei, 
Sphiuxului, leului din Nemea, Scyllei şi altor 
monştri; ucisă pe când dormia de Argus Pa- 
noptes. Hesiod. theog. 306.

Echidna hystrix, v. Ariciu furnicar.
Echinado sau Oxiae Insulae, se numia la vechii 

Greci o grupă de mici insule de lângă ţermurele 
Acarnaniei. A(Ji se niunesc Kurtsolari. %

Echinocactus Lk. et Otto, (botan.) gen de 
plante prevalent mexicane din fam. Cactcelor, 
tribul Ecliinocacteae, cu tulpina scurtă (adeso de 
formă cilindric-globoasă), pe coaste şi tubercule 
acoperită de aculei, cu ovar (bacă) acoiuu'it cu
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squame şi tubul caliciului campanulat. Dintre 
cele 200 specii, multe se cultivă la noi ca plante 
ornamentale de florărie. [A. Pr.]

Echinocardium, echinoderm, echinid ale cărui 
specii sunt cunoscute în Neapole sub numele de 
pireto di ferone, şi în Triest sub peto di delfino.

Echinochioa PI B., (botan.) subgen dela Fa- 
nicum (v. ac.)

Echinococ, granulatiuni albicioase, născute din 
membrana germinală a Hydatidelor (v. Hydatide), 
nu sunt decât cisticercii Teniei Echinococus. 
(v. Cestoda.)

Eohinoderme, animale marine cu corpul ra
diat, dar cu simetria bilaterală. Scheletul dermal 
e format din producte calcaroase ale ceriului, 
compus din baghete, spicule sau reţele. Tubul 
digestiv provecjut cu gură şi anus, fixat de păre- 
tele cavităţii viscerale prin un mesenteriu dorsal. 
Sistemul nervos consistă în un inel, care în- 
cungiură esofagiul, şi trimite în corp cinci cor- 
doue longitudinale equidistante; mai au ancă un 
sistem de vase, numit »ambulacraU, care for
mează de asemenea un inel în jurul esofagiului. 
E. se subîmpart în următoarele clase: 1) Ho- 
luturidele, cu corpul cilindric; 2) Echinoideele, 
cu coipul şlobulos sau discoid; 3) Asteroidele, 
cu corpul in formă de stea; 4) Crinoidele, cu 
corpul caliciform. [Dr. N. Leon.]

Echinoidee, ursini, (zool.) ochinodermi cu corpul 
globulos, clypeiform, discoid sau cordiform. Testa 
compusă din place pentagonale. A) Echinidentaţi 
cu gura centrală prove^ută cu un aparat masti- 
cator, 5 glande genitale; 1) regulaţi, cu spaţii 
anibulacrale, asemenea şi ocupând meridiane în
tregi ; anusid subcentral: Enechinidele cu testa 
imobilă, spaţiile ambulacrale largi; Cidaridele, 
testa imobilă, spaţiile ambulacrale foarte ânguste; 
2) neregulaţi, corpul deprimat, clypeiform, pre- 
seutând în jurul polului aboral o rosetă am- 
bulacrală cu 5 petale scurte. Anusul excentric. 
B) Echinidentaţi, lipsiţi de aparatul masticator, 
gura şi anusul excentric, 4 glande genitale; 1) 
Gaasidulide, cu gurasubcentrală şi lipsită de labru; 
2) Spatangide, gura excentrică şi transversală.

Echinops L., (botan.) gen din fam. Composi- 
telor, trib. Cynaroideae, cuprinde plante erbacee 
mai mult sau mai puţin albtomentoase, bisanuale 
sau vivace cu frunzele alterne, divisate cu lobii 
şi dinţii spinesceuţi; florile hermafrodite sunt 
dispuse în capitule compuse, globuloase, solitare 
terminale, albăstrii sau alburii şi însoţite de un 
iuvolucru comun compus din mici bractee re
flexe şi mai adesea spinescente (setiforme); fructele 
sunt achene elongate, viloase sau mai rar glabre. 
Genul Echinops are vr’o 72 specii, dintre cari 
cele mai multe cresc în Europa australă, în 
Africa boreală şi occidentală, puţine se află şi 
în Asia şi Africa tropicală, în Asia se extind 
pună în Japonia. In părţile noastre cresce prin 
poeni, fenaţe, tufişuri şi pe marginea păduriloi 
E. sphaerocephalus L., numit de popor Ro
stogol, Măciuca-ciobanului, etc. apoi .E. 
oanaticus Rochel., E. Ritro L., etc. Toate aceste 
pmnte din causa frumseţei portului şi a inflo
rescenţei lor se cultivă prin parcuri ca plante 
decorative. [Z. C. P.]

Echjnorhynchus, vierme, v. Acanthocephali.
Echinospermum Swartz., (botan.) gen din fam. 

Boragineae, trib. Boragoae, cuprinde vr’o 50 specii

de plante erbacee'anuale sau perenale, canescente 
viloase sau glabrescente, ce sunt respândite în 
regiunile temperate ale emisferei boreale, rare 
în Africa australă şi în Australia; frunzele al
terne mai adesea ânguste şi aspre la pi păit(scabre); 
florile mici albastre sau alburii sunt dispuse în ra- 
ceme sau în panicule scorpioide, caliciul quinque- 
partit sau quinquefid, corola hypocraterimorphă 
cu gâtul închis de 5 squame scui'te; cinci sta- 
mine fixate pe tubul corolei; fructele sunt nu
cule erecte marginale, cu marginile glochidiate. 
In părţile noastre cresce [trin locuri năsipoase 
şi aride E. Lappula L., etc. [Z. C. P.j

Echinus, în architecturaelină membratura bom
bată a capitelului coloanei dorice, între abac şi 
trunchiul coloanei.

Echipagiu, reunirea la un loc a unor oameni 
sau obiecte, cari formează o unitate completă 
sau un serviciu complet. In marină, echipagiu 
însemnează grupul de oameni, cari formează per
sonalul unui bastiment, afară de oficieri. E. de 
poduri, materialul şi oamenii necesari pentru 
construirea unui pod trebuincios trupei pe lângă 
care este ataşat. E. de asediu, reunirea gurilor 
de foc, lafete, muniţiuui, etc., necesare pentra 
atacul unei cetăţi.

Echipament, reunirea obiectelor de cari o trupă 
are nevoie, afară de armatură, harnaşament şi 
casarmament. Se deosebesce în mic şi mare E.; 
cel dintâiu cuprinde: nifăria soldatului, cisme, 
perii, piepteni, etc.; cel de al doilea: centuronul, 
raniţa, cartuşiere, etc.

Echipare, a furnisa omului ce întră sub drapel 
tot ce-i este necesar jientin a deveni soldat.

Echitate, a) entitate metafisică, ea însăşi de
rivată din 4eitatea mitologică Themis sau Ju
stiţia, în vîrtutea căreia omul trebue să-şi poarte 
acţiunile sale după principiul: fiecăruia după me
ritele sale; bj simţul de dreptate care îndeamnă 
pe om să-şi lase la o parte simpatiile şi anti
patiile sale, şi să judece pe ceilalţi oameni şi 
faptele lor după adevărata lor valoare obiectivă.

[M. D.]
Echium L., (botan.) gen din fam. Boragineelor, 

trib. Borageae, cuprinde plante erbacee sau fru- 
tescent e anuale sau bisanuale, aspre la pipăit, 
frunzele alterne simple elongate; florile albaştrii, 
violacee, roşii sau mai rar albe sunt dispuse în 
spice terminale unilaterale scorpioide simple sau 
ramificate, calico quinquepartit cu segmente li
neare, mai ]'ar Janceolate, corola tubuloso-infun- 
dibuliformă cu gâtul nud şi deschis, 5 stamine 
neegale şi exerte, ce sunt fixate mai jos de ju- 
metatea tubului corolei; fructele sunt nucule 
erecte ovoide sau acuminate şi rugoase. Acest 
gen cuprinde vr’o 20 specii, ce cresc în Europa, 
Asia occidentală. Africa boreală şi în insulele 
Cauarice şi Azore. In părţile noastre cresc mai 
multe specii, dintre cai’i menţionăm pe E. vul
gare L., care este foarte comun. E. ruhrum 
Jacq., etc. [Z. C. P.]

Echivalent, (lat.) egal, care are aceeaşi va
loare, acelaşi sens, aceeaşi impoi'tanţă într’un 
anumit cas. In geometrie: doue figuri sunt 
echivalente dacă au aceeaşi întindere, însă nu 
se pot suprapune, iar doue figuj'i sunt egale 
când au aceeaşi îndindere si se pot şi suprapune; 
în mecanica: doue sisteme de forţe sunt echi
valente, când au o aceeaşi resultantă; în chimie:
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E. este un raportde greutate, după care un element 
chimic se poate substitui prin altul în compu
nerea corpurilor, v. şi Equivalent.

Echivoc, (franc.) cu doue înţelesuri; ambiguu.
Eoho, după mitol. greacă o nimfă oreadă din 

Beoţia, care fusese pedepsită de Hera să nu în
ceapă nici odată vorba şi să respundă ori cui 
numai cu aceleaşi cuvinte cu cari era întrebată. 
Trăind singură în pădure, se întâlnesce cu fni- 
mosul venător Narcissus, pe care îl îndrăgesce, 
dar fiind refusată de acesta, se prăpădesce de 
dui'ere şi se preface în stâncă, lăsând numai 
vocea dupădînsa. Nici Narcissus nu fu mai feiicit: 
vec}endu-şi chipul în apă se înamorează de el, 
şi de durerea amonilui seu nesatisfăout, se 
preface în floarea care-i poartă numele. Ovid. 
met. III 341—510. Prin alusie la această nimfă 
se dă în toate limbile numele de E. resunetului.

EchO, al şeicjecelea planetoid descoperit; de
părtarea sa de soare e 2393 distanţa dela păment 
la soare fiind 1, şi îşi face revoluţiunea împre
jurul soarelui în 1352 (jile. v. şi art. Ecou.

Echo-metre, (franc.) nume dat de Sauveur, 
în 1701, unui aparat acustic, destinat a mesura 
durata sunetelor şi a determina intervalele şi 
raporturile dintre ele.

Echolalia, (med.) Echophrasia, însuşirea unor 
idioţi de a repeta mecanic cuvinte rostite în 
apropierea lor.

Echternach, oraş în Luxemburg, lângă Sauer, 
4200 loc., abaţie de Benedictin!, fundată 698, 
restaurată 1862.

Echuja, substanţă veninoasă ce se extrage din 
Adenium Bochmianum; se întrebuinţează pentru 
înveninarea săgeţilor.

Ecija, oraş în prov. spân. Sevilla (Andalusia), 
24,000 loc., cea mai călduroasă localitate în Spania.

Ecîca, (J^cska), doue localităţi în Banat, cott. 
Torontal, 1) E. germană, corn. mare cu 1904 loc. 
(1891), Germani, Români şi Magh.; oficiu tele- 
grafo-postal. 2) E. română, comună mare cu 
2774 loc. (1891) Români. Aci s’a dat o luptă în 
15 Iulie 1848 între Şerbi şi Maghiari.

Ecidiospori, aecidiospori, (botan.) sporii ce se 
formează în lăuntrul ecidiilor. Ei se produc în şir 
la vîrful hifelor de pe păreţii interni ai ecidilor; 
au forma poligonală şi prin germinarea lor pe o 
altă plantă decât aceea, pe care s’a foi'mat ecidia, 
contribueso la respândirea Ciupercei părăsite.

Ecidium, Aecidium, Oecidium, (botan.), 1) nu
mele unui soiu de organ de reproducere al Ure- 
dineelor. O ecidie e de formă rotundă, compusă 
dintr'un înveliş strins de hife şi din o cavitate 
în care se formează ecidiospori (v. ac.). 2) Nu
mele formelor numai cu ecidii, şi cari se con
siderau mai nainte ca genuri distincte printre 
Ciuperci, dar cari se sciu a(ji, că în mare parte 
aparţin la genuri dintre IJredinee. Totdeuna 
această formă cu ecidii se des voal tă pe o altă 
plantă, decât aceea pe care se petrec celelalte 
fase ale evoluţiunii Ciupercei părăsite; această 
şi explică cum mult timp au şi fost considerate 
ca genuri distincte.

Eciton, (zool.) specii de furnici iu America 
sudică, cunoscute prin marile călătorii, ce în
treprind, atacând animale şi chiar şi pe om. Şi 
în Africa tropică se află astfel de furnici, cari 
se numesc Anonima.

Eck, 1) E., Leonhard, cancelar al principilor

Bavariei, n. 1475 în Kelheim. A fost profesor, 
apoi 1519 cancelar al principelui ’Wilhelm IV, 
de Bavaria. Timp de 30 ani, cât a ocupat acel 
oficiu, a avut cea mai mare influenţă in toate 
afacerile statului şi a fost sufletul politicei ba
vareze în timpul reformaţiunii, căreia i-a fost 
mare duşman, t 17 Mart. 1550.

2) E., loan (Eckius, Eccius alias Mayer)^ 
celebru teolog şi controversist catolic, cel mai 
aprig inimic al reformaţiunii, n. 13 Nov. 1486 
în satul Eck (Şvabia). Ancă îu etate de 12 ani 
a studiat filosofia şi limbile clasice la univ. din 
Heidelberg; apoi dreptul şi matematica la Frei- 
burg; filos. şi teologia, la Tiibingen şi Colonia. 
In 1501 a fost promovat magistru al artelor li bere; 
1508 ordinat preot; 1510 promovat doctor în 
teologie şi în acelaşi an numit prof. de teol. în 
Ingolstadt, unde a profesat 32 ani. In 1512 can
celar al universităţii şi canonic în Eichstătt, 
apoi în mai multe rânduri decan, prorector şi 
rector al univ. In 1537, la cererea principilor de 
Bavaria, a publicat traducerea Bibliei, pentru a o 
contrapune celei publicate de Luther. După ce 
acesta şi-a publicat tesele, E. le-a combătut prin 
opera sa »Obelisci«, iar Luther i-a respuns prin 
»Asterisci«. In 1519 a avut la Lipsea o dispută 
publică cu Luther. In 1520 a fost chiemat la 
Roma de cătră Papa Leon X, căruia i-a presentat 
erudita sa operă: »De Primatu Petri® şi a ob
ţinut bulla de condamnare a celor 41 ţese ale 
lui Luther; tot E. a exoperat şi decretul îm
păratului pentru publicarea acelei bulle în 1521. 
A luat parte la toate conferinţele şi dietele ţinute 
în contra reformaţiunii. •{■ 10 Pebr. 1543.

[Dr. I. Radu.]
Eckardt, 1) E., Ludovic, scriitor germ., n. 

26 Maiu 1827 în Viena, a luat parte la revoluţia 
din 1848; a scris mai multe drame şi alte lu
crări literare, f 1 Febr. 1871. 2) E., Juliu, pu
blicist germ., n. 1836 la Wolmar în Livlanda; 
a fost secretar de senat în Hamburg şi consilier 
guvernial în Berlin. A scris; »Provinciile baltice 
ale Rusiei.®

Eckart cel Credincios, figură din poveştile 
eroice germ. (a omorît pe Ermrich care spân
zurase pe tinerii Harlungi, pe cari îi crescuse 
E.). Trăiesce âncă în tradiţiunea pop. din Turingia 
şi Hessa, ferind pe oameni când se apropie 
soastea turbată® (a ielelor şi strigoilor). De aceea 
în sens figurat: om care feresce pe alţii de role.

[W. R.j
Eckstein, 1) Ernst, poet şi scriitor germ., u. 

1845 la Giessen, după multe călătorii s’a sta
bilit în Lipsea. Vestit mai ales prin satirele 
sale: »Schach der Konigin®, 1870; «Satiiisclie 
Zeitbilder®, 1876; »Venus Urania®, 1877 şi umo- 
rescele sale de şcoală (1875, adese retip ), 1878: 
Das Hohelied vom deutschen Professor, unde 
satirisează slăbiciunile profesorilor. A scris şi 
romane (cel mai bun e: »Die Claudier®, 1881), 
multe novele, schiţe, etc. E. este unul dintre cei 
mai buni versificatori şi umorişti contimi)orani. 
2) E., Fried. Aug., filolog germ., n. 1810 la 
Halle, 1863 prof. de filologie clasică la Lipsea, 
unde "f 1885. A scos în ediţii şcolare bune mai 
toţi clasicii latini, a şi scris despre istoria filo
logiei şi a pedagogiei; a înfiinţat (cu alţii) adu
nările filologilor şi a fost deputat prus 1849 până 
1851, 1858—1860. ' [W. R.j
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Eclampsia, convulsiunile puerperale. Multă 

vreme şi de mulţi autori convulsiunile eclamptice 
erau socotite drept epileptice sau denumiau con
vulsiunile copiilor, în genere eadenumia odinioară 
ori ce exaltare a funcţiunilor vitale, cum de altfel 
o indică şi numele. E. este fasa convulsionată 
acută a nascerii; ea este anunţată prin dureri 
de cap, vărsături, dureri epigastrice şi convul
siunile apar brusc şi la început sub formă de 
accese din ce în ce mai apropiate. Convulsiunile 
devin apoi clonice şi durează chiar câteva minute; 
prelungite mai mult pot ameninţa viaţa. In timpul 
coDvulsiunilor consciinţa e aproape stinsă şi 
simţurile sunt aproape integral stinse, şi mai ales 
vecjul e foarte atins. Ca remediu se recomandă 
lăsarea îndelungată a sângelui, anestesiace pre
lungite, sau se recurge la mijloace chirurgicale. 
Prognosticul e de cele mai multe ori mortal; fasa 
clonică a couvulsiunilor poate fi terminală prin 
nascere (avort), revenirea la viaţă sau moarte. 
Causa fenomenelor eclamptice nu e ancă bine 
cunoscută (Dechambre); o auto-intoxicaţie or
ganică se dă drept causa cea mai probabilă. [V.]

Eclat (franc.), suuet, sgomot, splendoare; 
Eclatant, ce bate la ochi.

Eclecticism, lucrarea savantă, care fără a se 
întemeia pe proprii idei originale, sau fără a 
accepta un sistem determinat de gândire, alege 
din toate sistemele ceea ce i-se pare mai bun. 
E. este un termin obicinuit în deosebi în filo
sofic, pentru a nota direcţii filosofice, lipsite 
de principii unitare. In chestiune de ortografie 
română, E. se numesce direcţia mijlocitoare între 
ortografiile extrem-etimologică şi extrem-fonetică. 
Un asemenea E. este ortografia acceptată astăzi 
de Academia română.

Eclectus, V. Papagal.
Ecleragiu (franc.), luminat (cu gaz, electrici

tate, etc.)
Eclerori (franc, eclereurs), patrule de recu- 

noascere.
Eclesiarch, mai marele preste cântăreţi sau 

paraciisieri.
Eclesiarchul, Dionisie (v. ac.).
Eclesiast, carte didactică a vech. Testament. 

Autorul E.-lui, după părerea comună atât a scrii
torilor ovrei cât şi creştini, este Solomon. Scopul 
autorului a fost să arete deşertăciunea lucrurilor 
luinesci şi să îndemne pe oameni la căutarea 
adeveratei fericiri, care nu se poate afla în lumea 
aceasta. Cartea se începe prin cuvintele: »Deşer- 
tăciunea deşertăciunilor şi toate sunt deşertă
ciune*, şi în tot conţinutul ei se însistă foarie 
mult asupra deşertăciune! lumii.

Eclesiastic, în versiunea latină Vulgata, cariea 
sf. Scripturi »Inţelepciunealui Isus fiul lui Sirach«, 
numita astfel, fiind-că în biserica veche se fo- 
losia des în cetirile bisericesci; cuprinde sen- 
tenţe singuratice şi tractate mai scurte de con
ţinut moral.

Eclipsa, (grec.) In a s t r o n o m i e: dispaiiţiunea 
sau întunecarea totală sau pai’ţială a unui astru, 
provenită din causă că un corp ceresc se pune 
inUe acel astru şi ochiul observatonilui; sau, 
dacă astrul nu are lumina sa proprie, ci e lu
minat de soare, din întrepunerea unui corp ce
resc sau a pămentului între soare şi acel astru 
nmbrindu-1. In genere avem: E. de soare, pro
venite din causa lunei, care se pune în dreptul

soarelui, ascumjendu-l în total sau în parte; E. 
de lună, provenite din causa că pământul se 
pune între soare şi lună umbrind luna; E. de 
sateliţi, s. e. E. sateliţilor lui lupiter, provenite 
din causa că planeta se pune între soare şi .sa
telit umbrindu-1. Când luna se pune în dreptul 
unui astru, altul decât soarele, se ().ice oculta- 
ţiune a astrului în loc de E.; iar când o pla
netă inferioară. Mercur sau Venera, se pune în 
dreptul soarelui, ceea ce apare ca o pată neagră 
mică, rotundă, mişcându-se pe discul soarelui, 
se (jice trecerea acelei planete pe soare. E. de 
soare pot fi; totale, când întreg discul soarelui 
este acoperit de lună; inelare, când numai mij
locul soarelui e acoperit, remânend împrejur ca 
un inel de lumină; şi parţiale, când numai o 
parte latei’ală a soarelui e acoperită. E. de soare au 
loc numai în timpul fasei de lună nouă, şi trebue 
ca centrele soarelui, lunei şi pămentului să fie 
în linie dreaptă, ceea-ce nu poate ave loc decât 
numai când luna întretaie planul orbitei, pe care 
o descrie pământul împrejurul soarelui, adecă 
când luna e în noduri; de aceea nu e la fiecare 
lună nouă o E. de soare. E. de lună pot fi numai 
totale sau parţiale, şi au loc numai în fasa de 
lună plină şi tot numai dacă luna e în noduri.

Ecliptica, orbita pe care o descrie pământul 
împrejurul soarelui; se numesce E. pentru-că 
numai dacă luna e în planul acestei orbite, poate 
ave loc eclipsa de soare sau de lună.

Ecloga sau Bucolica, o specie de poesii pas
torale, ce înfăţişează o mică acţiune dramatică 
şi un dialog. In literatura noastră s’au produs 
puţine lucrări de, acest gen. (Cf. »Pastelurile« lui 
Alexandri.) [*]

Eclogarius Casauboni, un extras anonim dintr’o 
cronică bizantină, foarte importantă pentru sta
bilirea textului istoricului bisericesc Eusebius. 
Poartă numele E. căci a fost pentru prima oară 
comunicat iui Scaliger de cătră Casaubonus. 
Textul e editat după manuscrisul Paris. 2600 
de I. A. Cramer în Ajiecdota Parisiensia voi. 2, 
pag. 115—136. [C. Litzica.]

Eclogita, rocă, compusă din piroxen, grenat, 
amfibol. E. întră în grupul şisturilor cristaliue 
şi însoţesce mai ales amiibolite.

Econom, gospodar de sine stătător, cel care are 
car, plug şi vite proprii. E. se confundă adesea 
cu plugar, şi economia cu plugăria sau exploa
tarea moşiei, fie mici, fie mari. E. se numesce, 
la serviciile mari, persoana care este însărcinată 
cu cumperarea şi îngrijirea alimentelor şi a di
feritelor obiecte ale casei şi menagiului.

Economia, în general: îngrijire pentru pro
curarea şi întrebuinţarea raţională a bunurilor, 
cu cari omul îşi satisface diferitele trebuinţe.

Economia politică sau E. naţională, una din 
sciinţele de stat, ce se ocupă ou producţiunea, 
distribuţiunea, circulaţiunea şi consumaţiunea bo
găţiilor. Ca sciinţă, E. pol. nu datează de mult 
timp, cu toate că mai mulţi savanţi ai antichi
tăţii au tratat diverse chestiuni economice. Grecii 
şi Romanii aveau idei vage asupra acestei sciinţe, 
cu toate că ei au tratat câteva chestiuni cu oare
care competinţă. Astfel, la Greci, Platou (429 
până 347 a. Chr.) şi Aristotel (384—322 a. Chr.) 
mai cu samă au tratat într’un mod incidental 
despre E. pol. Aristotel in cartea lui întitulată 
»PoIitica« consacră doue copitele sciinţei econo-



254 «Economia naţionala* — «Economul*.

mice, sciinţă sui generis, după cum o considera 
el, al cărui obiect unic şi particular era bogăţia. 
Aristotel mai spune, că sciinţa bogăţiei, apro
pierea bunurilor, chrematistica, nu trebue con
fundată nici cu morala, nici ou politica. Un alt 
savant grec Xenoplionte (445—355 a. Cbr.), care 
a lăsat «Economicele*, dă în acest uvragiu numai 
noţiuni de E. domestică. După Grecia vine i'ândul 
Italiei. In evul mediu Italienii abordară E. pol., 
când ei se ocupară de chestiunea monetelor. In 
Francia, în 1615, Montcbretien publică pentni 
prima dată o carte întitulată «Tratat de E. pol.* 
In seci. XVII BoisguiUebeit scrise despre liber
tatea comerciului, chestiune ce deasemenea privia 
E. pol. In seci. XVIII chestiunile economice iau 
o faşă nouă. Physiocraţii sunt promotorii fericiţi 
ai acestei inişcăn, ale cărei binefaceri au fost 
imense. Franpois Quesnay (1694—1774). care 
exercita funcţiunea de medic al regelui Lu
dovic XV, este cel mai ilustru representant al 
physioci'aţilor. Doctorul Quesnay fundă în Francia 
prima scoală, ce poartă numele de şcoala phy- 
sioci’aţilor, numită astfel pentnică ea considera 
pămentul ((plalc, natura), ca singura putere ca
pabilă de a produce bogăţia. Quesnay publică 
pentru prima oară ideile sale asupra physio- 
craţiei, în 1756, sub titlul de «Arendaşi şi Grâne«, 
ce apăru în Enciclopedie. El avea atunci 60 ani. 
Ideile lui Quesnay fură primite în aplausele pu
blicului instmit, ale admiratorilor sei, ale cuiţii 
regale, cari se interesau de aproape de lucrările 
şefului physioci'aţilor. Doi ani după aceea, în 
1758, Quesnay doctrinisâud aceleaşi idei, dete la 
lumină «Tabloul economic* şî «Maximele generale 
ale guveiTiului economic.» Cu modul acesta 
Quesnay îşi făcu în scurt timp o mulţime de 
adepţi, între cari Mirabeau tatăl, Turgot, Dupont 
de Nemours, Morellet, Le Mercier de la Riviere 
şi alţii. Tot la acea epocă, în Englitera, Adam 
Smith (1723- 1790), profesor de filosofie morală 
la universitatea din Glasgow, dete Ia lumină, în 
1776, nemuritorul seu uvragiu: «Căutări asupra 
naturii şi căuşele bogăţiei naţiunilor.* Vederile 
consemnate de Smith în acest celebru uvragiu 
diferă în total de acelea ale şcoalei physiocrate. 
Astfel, pe când physiocraţii consideră pămentul 
ca principal isvor al bogăţiei, Smith, mai bine 
inspirat şi luminat de marea activitate industrială, 
de care ţeaj'a sa da un convingetor exemplu, în
vederează cu fapte la îndemână, că munca, iar 
nu pămentul, este adevei'atul isvor al bogăţiei. 
Astfel Adam Smith puse primele fundamente so
lide şi sciinţifice E. politice. Cu timpul şcoala 
physioci'aţilor, eclipsată de şcoala engleză a lui 
Adam Smith, dispăru pentru a face loc şcoalei 
economiştilor, al cărei şef fu Jean Baptiste Say, 
discipol al lui Adam Smith. J. B. Say (1767—1832), 
chiar dela început, trase o linie de demarcaţiune 
între chestiunile ce privesc guvernul şi juris- 
prudenţa şi între chestiunile la cari se raportează 
bogăţia; el dete acestora din ui'mă numele de 
E. pol., nume ce a fost primit, adoptat şi păstrat 
până a.stă4i de economişti. J. B. Say a publicat 
în 1803 un tratat de «Economie politică*, al cărui 
succes a fost considerabil; el a fost tradus în 
mai toate limbile Europei, şi a servit de model 
tuturor manualelor clasice. Acestea sunt diver
sele fase prin cari a trecut sciinţa economică 
până ce ea a ajuns să se constitue în adevă

rată sciinţă sub numele de Econ. politică. La 
progresele E. pol. au mai contribuit în Englitera 
economişti de mare valoare ca Malthus, Ricardo, 
Senior, Mac Culloch şi John Stuart Mill. In 
Francia, economiştii Rossi, Michel Chevalier, 
Hippolyte Passy, Bastiat, Courcelle-Seneuil, Paul 
Leroy-Beaulieu, Leon Say şi alţii au reluat şi 
discutat atât lucrările lui Adam Smith cât şi alo 
succesorilor lor din Anglia şi Francia, pe cari 
le-au modilîcat după cerinţele timpului. Astfel, 
astăzi mai toate chestiunile ce privesc cele patru 
ramuri ale E. pol., adecă producţitnea, distri- 
buţiunea, circulaţiunea şi consumaţiunea bogă
ţiilor, sunt pe deplin resolvate. E. pol., ce astăji 
poate fi considerată ca o sciinţă de observaţiune, 
iar nu ca o sciinţă experimentală, este gata să 
ajute sciinţa guvernului. Politica, ce neapărat 
are în totdeuna nevoe de preţiosul ei concurs. 
De asemenea toate clasele unei societăţi culte, 
trebue să recurgă la ajutorul E. pol., ori de câte 
ori au necesitate de a vede mai bine raporturile 
ce există între ele şi stat. De aceea, respândirea 
cunoscinţelor E. pol. este reclamată ca cea mai 
imperioasă necesitate a timpului.

(Lit. P. S. Aurelian, Catechismul E. pol., cl. II, 
1874; N. Idieru, Studii de Econ. p. şi finanţe. 
Buc., 1895). [I. I. Nacian.]

Economia rurală, sciinţa care se ocupă cu 
mijloacele disponibile şi condiţiunile date ale 
moşiei, cu organisarea acelora şi cu conducerea 
raţională a lor în vederea de a realisa cel mai 
mare beneficiu posibil. In special ea are de scop 
o justă combinare a culturei plantelor cu cul
tura vitelor şi industriile anexe, pentru a nu 
deteriora substanţa pămentului. Ea ne arată tot
odată şi sistemele cele mai potrivite de folosire 
a pămentului în vederea circonstanţelor sub 
cari ne găsim. (v. art. Agricultura, Agrologia şi 
Agronomia.)

Cf. şi art. Gospodăria.
„Economia naţională", revistă econ., statist. şi 

fin., apare în Bucuresci (an. XXIII, 1899) sul) 
direcţiunea lui P. S. Aurelian (v. ac.).

Economist, acela care în mod sciinţific şi siste
matic se ocupă cu economia politică, desvoaltă, 
formulează şi propune teorii de economia politică.

„Economul", organ periodic pentru ramii de 
economie, industrie şi comerciu, apărut împreună 
cu «Foaia şcolastică* în Blaj, 1873—1880; E. 
a fost înfiinţat şi redactat de fostul profesor al 
institutului preparandial din Blaj, Ştefan Pop, şi 
e prima publicaţiune periodică de acest fel la 
Românii din Trs. şi Ung. In anul 1880 au apărut 
numai câţiva numeri. E. a respândit multă hi- 
mină, cu deosebire în cercul preoţime! şi în- 
văţătorimei, atunci când nu dispuneam atât în 
Transilvania cât şi în România numai do un 
număr foarte neînsemnat de manuale; iar scrie
rile periodice de economie ne lipsiau aproape 
cu totul.

„Economul", institut de credit şi economii, so
cietate pe acţii în Cluj. Fundat 1886; actualul 
capital social e de 100,000 fi. Bilanţul din 31 Dec. 
1897 arată un pro6t curat de 16,537 fi. Are de
puneri 450,501 fi., fond de reservă 3.3,6'23 H-i 
fond de pensiuni 8714 fl. Reescompt 115,288 11. 
Intre active: împrumuturi hipotecare 492,007 11., 
cambii 16,880 fi., etc. (Cf. Anuar financiar şi 
economic pe 1898 de P.-Petrescu.)
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Ecossaise, (frc. pron. ecosez), un fel de contra- 

daus vioiu în 2/4.
Ecou, (EchoJ, este datorit reflexiunii sunetului. 

Astfel când se produce un sunet înaintea unui 
obstacol oarecare, ca un zid, munte, pădure, el 
se reflectează înapoi şi într’un punct din apro
piere se va autjî sunetul acela de doue ori con
secutive, adecă sunetul propriu (Jis şi reflexiunea 
Ini sau E.-ul. Dacă pronunţăm nisce cuvinte în 
faţa unui zid, vom reautji după depărtare o parte 
sau cuventul întreg. Se admite că timpul în
trebuinţat penti'u o singTiră silabă este o decime 
de secundă. Pentni ca să avem im E. mono
silabic, trebue ca obstacolul pe care se reflec
tează sunetul să fie la depărtare de vr’o 17 m. 
(dus şi întors 34 m., adecă cam a decea parie 
din iuţeala sunetului care este 330 m. pe se
cundă). Ca să audim distinct doue silabe, trebue 
o distanţă dublă la obstacol, adecă 34 de m. şi 
aşa mai departe. Dacă prin disposiţia obstacolelor 
sunetul încearcă mai multe retlexiuni, o să avem 
un E. multiplu. Acest din urmă fenomen se 
poate foarte lesne produce în unele văi încun- 
şiurate de mai mulţi munţi. Aşa pe linia ferată 
intre Buşteni şi Predeal există un loc unde flue- 
i'atul locomotivei se aude de vr’o şapte ori.

E. în musică e reproducei ea într’o sonoritate 
mai slabă a unui motiv deja audit imediat mai 
înainte şi prin extensiune la ori ce gnip de 
simet reprodus în aceste condiţiuni, chiar fără 
a fi intenţiunea de a se imita fenomenul care 
constitue E.-ul. Efecte reuşite de E. se produc 
în unele instnimente prin ajutorul surdinelor, 
în corn prin repi'oducerea în sunete astupate 
a unui pasagiu deja audit în sunete deschise şi 
altele; partiţiunile măiestrilor ne presintă va
riate exemple de acest gen de efecte.

Ecpaia, suita domnească (numire învechită).
Ecrasita, substanţă explosivă, ce se folosesce 

în armata austro-ungară pentru umplerea bom
belor şi obuzelor. Composiţia chimică se ţine în 
secret; se crede, că conţine acid picrinic.

Ecrasor, strivitor, instmment de care se servă 
chirurgii spre a extii-pa pe cale nesângeroasă 
un fel de tumoare mai mică (Polipi nasali), cari 
la basa lor se âng-ustează în formă de gât. Partea 
esenţială a instrumentului e un lanţ articulat 
de oţel, care în formă de laţ aşezat împrejurul 
tumoarei se stringe cu ajutorul unui manivel, 
producend astfel extirparea prin strivire.

Ecsed, oraş în Ung., cott. Satumare, lângă 
balta numită ecsedi lâp., cu 2400 loc. magh., re
formaţi, puţini catolici şi Ovrei. Locuitorii se 
ocupă cu industria corfelor şi coşurilor de ro
gojini, cu prinderea piscarilor şi cu legumăritul.

Lacul de Ecsed, baltă în Ung., cott. Satu- 
niare, cu extindere de mai multe mile. Cândva 
cu o cetate întărită în mijlocul bălţii. Balta e 
fjogată în piscaiî (cipari = csik); acum se ca- 
oalisează.

Ectasia, (med.) dilatarea vaselor de sânge.
Ectenia, (grec.) rugăciune întinsă, continuată. 

Ea consistă din mai multe cereri cetite la ser
viciul divin de cătră diacon, ori în hpsa diaco
nului de cătră preot, respuncjend poporul la fiecare 
cerere cu: Doamne miluiesce (îndură-te spre noi), 
Dă-ne Doamne, Ţie Doamne. E. e de mai multe 
^ecii: a) E. mare, care se începe: »Cu pace 
Domnului să ne inigăm» şi consistă din 11 cereri;

b) E. mied se începe cu: »Iară şi iară* şi con
sistă din 2 cereri; c) E. duplicată se începe 
cu: »Să (jicem toţi din tot sufletul, etc.« şi con
sistă din (j cereri; se numesce duplicată, fiind-că 
în ea se provoacă ci'edincioşii a se ruga cu duplă 
devotaţiune, adecă din tot sufletul şi din tot cu
getul ; d)E.de cerere se începe cu: »Să împlinim 
rugăciunile noastre Domnului* şi consistă din G 
cereri. E. de comun se încheie cu invocarea 
Născetoarei de D-(jeu. După E. urmeaza excla- 
maţiunea (vosglaşenia), ce o (Jioe preotul cu voce 
înaltă întru glorificarea Preasfintei Treime.

[Dr. Is. Marcu.]
Ecthyma, (med.) numire obsoletă pentru un 

exantem pustulos, care, după Hebra, se ivesce 
şi la alţi morbi de piele (Acme, Syphilis, etc.), 
şi deci nu e un morb special.

Ectoblast, V. Ectoderm.
Ectocarpae, Hydrozoarii, fiind-că progonidiile 

lor iau nascere din exoderm, se mai numesc 
E., în oposiţie cu Endocarpele, numire ce se 
dă Scyphozoarilor, fiind-că progonidiile lor se 
desvoaltă din Entoderm.

Ectocyst, învelişul extern al coenoeciului unui 
Polyzoar.

Ectoderm, exoderm, ectoblast sau epiblast, 
stratul tegumentar extern al coelenteratelor, 
sau într’un mod mai general, foaia externă a 
embrionului metazoar în stadiu de gastrulă, în 
oposiţie cu endoderm, endoblast sau hypoblast.

[Dr. N. L.]
Ectoparasite, Epizoari (v. ac.).
Ectoplasma, v. Ectosarc.
Ectoprocte, biyozoari cu anusul situat la ex

teriorul coroanei de tentacule. Acestei grupe 
apai-ţin: A) Fhylactolemele cu lophophorul în 
formă de potcoavă.. Gura provecjută cu un epistom: 
llumatella, Cristalella. B) Gymnolemele cu lo
phophorul anular. Gura fără epistom: Cellepora, 
Flustra, Alcyonidium, Crisia, etc.

Ectosarc sau ectoplasma, stratul superficial, 
hialin mai mult sau mai puţin lipsit de granu- 
laţiune, în care se diferenţiază protoplasma unor 
protozoari, în oposiţie cu Endosarcul sau endo- 
plasma, numire ce se dă massei centrale de pro- 
toplasmă, mai lichidă şi granulară.

Ectropiu, întoarcerea în afară a pleopei, mai 
obicinuit a celei inferioare, încât bordul ciliar 
(genele) este îndepărtat de globul ochiului şi o 
parte din conjunctiva pleopei e în contact per
manent cu aerul liber. Poporul fiice ochi sgâiţi. 
Căuşele: conjunctivita granuloasă(egipţiană, tra- 
hom), arsuri şi cicatrice ale pielei pleopei sau 
relaxarea muşchiului orbicular al pleopei şi greu
tatea pleopei la bătrâni. Tratament chirurgical.

Ecuador, republică în America de sud, situată 
pe ambele laturi ale equatoralui, între Oceanul 
Pacific, Columbia şi Peru, avend o suprafaţă de 
299,000 km*., afară de insulele Galapagas, şi 
1400,000 loc., inclusive Indianii selbatici. Ţeara 
e muntoasă, fiind traversată de Cordilerii (v. ac.), 
bogată în păduri seculare, rîuri şi lacuri mici. 
Riurile literale sunt mici şi nenavigabile, iar 
coastele Oceanului aproape uniforme, nepresen- 
tând decât puţine locuri potrivite pentru port. 
Rîurile cele mai mari ale E.-ului aparţin basinului 
atlantic, ca afluenţi ai Amazonului, dintre cari 
unele navigabile în lungime destul de mare, s. e. 
Chinchipe, Santiago, Morona, Pastaza (cu un ca-
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taract de 40 m.), Tigre şi Napu, cel mai mare, 
1200 km. lung., 800 km. navigabil. Clima va
riază dela tropicală — la arctică, după configu- 
raţiunea verticală a suprafeţei. In general la şes, 
de ambele laturi ale Cordileriilor, clima e fier
binte şi umedă, deci nesăuetoasă; mai prielnică 
e pe coborîşunle munţilor şi pe platouri. Pro
ducte: aur, aigint, mercuriu, petroleu, lemn de 
construcţie, plante colorante, bumbac, cacao, cafea, 
trestie de zahăr, banane, etc.; articol! de ex
port; cacao, cafea, pălării de paie, cauciuc, china 
(scoarţă de cinchona). Ocupaţia principală a lo
cuitorilor e agricultura şi economia de vite; indu
stria e puţin clesvoltată, iar comerciul a început 
a lua avent, cu deosebire comerciul cu străinătatea. 
Importul în 1893 a fost de 10.052,103, exportul 
de 14.052,514 sucre (â 5 coroane). In interior 
transportul de mărfuri şi de persoane se face 
cu catâri, în anotimpul ploios şi cu plute; clă
direa de dmmuri s’a început abia în timpul din 
urmă. Cale ferată are E. între Guayaquil şi 
Chimbo de 102 km., alte linii de vr’o 300 km. 
sunt în lucrare sau pregătire; lungimea liniilor 
telegrafice e de 1838 km. Constituţia e repu
blicană. Colorile ţerii: galben, albastru şi roşu. 
Religiunea de stat cea rom.-cat.; alte religiuni 
sunt tolerate. In privinţă culturală mai e ancă 
mult de dorit; E. are o universitate în Quito. 
In privinţă administrativă ţeara e împăi’ţită în 
16 provincii (Carchi, Imbabura, Pinchincha, Leon, 
Tunguragua, Chimborazo, Canar, Azuay, Loja, 
Bolivar, Oro, Guayas, Rios, Manabi,Esmeraldas şi 
Oriente). Capitala e Quito. Venitele statului la 1893 
de 4.325,702 sucre, cheltuelile 4.433,450 sucre; 
datoria 17.132,330 sucre. Istoria. După ocupa- 
ţiunea spaniolă, E. făcea parte din viceregatul 
spân. Granada nouă, 1820 se separa şi se uni 
la început cu republica federativă Columbia, 
1830 se făcu republică independentă, bântuită 
adese de crâncene lupte interne între partidul 
conservativ şi ultrademocratic.

Ecumenic, (grec.) universal, a toată lumea; 
conciliu E., patriarch E. (v. ac.)

Eczema, boală a pielei, ale cărei caractere prin
cipale siint: roşeaţă, foarte adeseori presenţa de 
vesicule mici seroase, mâncărime, o secreţiune 
seroasă sau purulentă, care formează cniste şi o 
exfoliaţiune a dermului. Există diferite forme 
de eczeme: eczema roşă, vesiculosă, pustulosă, 
squamosă, lichenoidă şi hypertrophică. Ori ce 
parte a corpului poate fi atinsă de eczemă, cu 
toate acestea locurile ei de predilecţie sunt: pi
cioarele, gamba, părţile genitale, mânile, ante
braţul, regiunea axilară, faţa şi urechile. E. se 
observă cu deosebire la artritici, copii scrofuloşi, 
în timpul sarcinei, pe timpul căldurilor şi a fri
gului mare. Tratamentul variază după forma şi 
perioda eczemei: presărări cu praf de amidon, 
spălături antiseptice, băi şi cataplasme einoliente, 
pomăiji cu acid boric, salicylic, emplastruri, etc. 
La interior arsenic, alcaline şi purgative. [V. I.J

Edda, doue scrieri mitologice nord-germane. 
E. mai veche cuprinde cântece, cari au susţinut 
mituri germane despre (jei şi eroi, originea ei 
se reduce în seci. IX—XI. E. mai nouă, sau 
prosaică, se crede că ar fi fost compusă pe 
la 1230, dar pierdută; s’a reatlat la 1628. In 
geUeral cuventul E. înseamnă: mamă betrână.

[Atm.]

Eddystone, stâncă în canalul La Manche, spre 
sud dela Plymouth, cu un far de 42 m. înalt, 
ce se poate vede din depărtare de 27 km.

Edekon, oficier din garda lui Attila, trimis în 
solie la Imp. Teodosiu II. Curtea din Bizanţ a 
voit să-l cumpere cu bani, ca să asasineze pe 
Attila, dar E. a tradat acestuia totul.

Edeisheim, familie nobiliară din Hessa; Ba
ronul Ludovic E. a fost 1866 ministru bavarez 
şi un prieten fidel al Austriei în tot decursul 
resboiului cu Prusia.

Edeishoim-Gyulai, Luitpold, Baron, frate mai 
tiner al ministrului bav. Ludovic E., n. 10 Maiu 
1826 în Karlsruhe; 1848—49 a luat parte la 
luptele dela Băbolna, Mor şi Szolnok, sub Win- 
dischgrătz, 1859 a excelat Ia Magenta şi Sol- 
feiino. E., care şi-a câştigat multe merite 
prin reorganisarea cavaleriei austro-ungare, 
t 27 Mart. 1893.

Edema, oedema, (med.) infiltrarea ţesutului de 
legătură cu un lichid seros. E. se ivesce de câte 
ori e prea mare presiunea în vasele de sânge 
sau prea mică resistenţa păreţilor acestora, la 
inflamaţii şi când e împedecatâ circulaţia ve- 
noasă. Terapia se orientează după causă.

Eden sau Edem, a) ţinutul, unde înainte de 
diluviu (v. ac.) era paradisul sau raiul pămeu- 
tesc (Fac. 4, 16); probabil că E. a fost cam pe 
unde e Armenia de a^i; b) regat în Mesopo- 
tamia în apropiere de Gozan, Haram şi Resef. 
(Amos, 1, 5.) [i.—m.]

Eden, familie nobiliară engleză, v. Auckland.
Edentate sau animale nedinţate, un ordin de 

animale mamifere cărora le lipsesc dinţii de 
tot sau în parte. Animale cari se ţin de acest 
ordin sunt: Dasipul sau animalul cu chingi (Da- 
sypus tricinctus), ursul furnicar (Myrmecophaga 
jubata), leneşul (Bradypus pallidus), etc.

Eder, losif Garol, istoric ardelean, n. 1760 
în Braşov, unde tatăl seu a venit din Tirol ca 
căpitan auditor al unui regiment ces.-reg. şi 
părăsind mai apoi serviciul militar, ajunse se
nator magistratual. E. fu destinat pentru cariera 
preoţească şi făcend'studii teologice şi filosofice, 
fu numit mai ântâiu profesor de gramatică la 
gimnasiul din Tîrgul-Mureşului; tot aici fu hi
rotonit preot; 1783 fu numit profesor de poesie 
la gimnasiul rom.-cat din Sibiiu, care post îi 
schimbă la 1787 cu cel de director al şcoalelor 
normale capit. cat. In Sibiiu E. avu ocasiunc 
de a se ocupa mai vîrtos cu istoria Transilvaniei 
şi în deosebi cu a Saşilor, cercetând în o serie 
de ani archivele cu cea mai mare diligenţă, cât 
era pe aci să-şi piardă vederea. E. avîi şi o în
semnată colecţie de manuscripte şi documente^ 
pe cari împreună cu alte lucrări, o cum[)ei'ii 
palatinul Ungariei pentru museul ţerii cu 4500 II. 
E. pe lângă nmneroasele lui lucrări istorico avii 
timp să se ocupe şi cu mineralogia; dar ori cât 
de erudit şi neobosit, mai ales pe terenul istorio
grafiei, el remâne un om de o rentate şi ură 
neînfrânată cătră popoiul român, cum se vede 
din reflexiunile lui, alăturate la memorandul 
epp. rom. loan Bob şi Gerasim Adamovici »Sup- 
plex Libellus Valachorum« dela 1791, priu cari 
îşi bate joc în mod infam de prea modestele 
postulate ale naţiunii rom., cuprinse în acel 
memorand, -ţ 1810. Cf. G. Bariţiu, Păiţi alese 
din Ist. Trs., Voi. I., pag. 542. Sibiiu, 1889, şi
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los. Trausch, Schi-iftsteller-Lexikon, I. Bd. Kron- 
stadt, 1868. [nt.]

Edera, v. Hedera.
Ederaceae, v. Hederaceae, sinonim cu Ara- 

liaceae.
Ederile, com. rur. în Rom., j. Prahova, situată 

pe malul stâng al Cricovului; se compune diu2căt. 
cu 927 loc. Pe teritorul com. se găsesce lignit,

Edessa, astădi TJrfa, oraş în Mesopotamia, 1. 
Eufrat, 30,000 loc., comerciu viu. Dela 137 a. Chr. 
capitala imperiului edessan, 217 d. Chr. colonie 
inilit. romană, 1098—1144 capitala comitatului 
E.; (lela 1637 sub domnie turcească. E. a jucat 
un rol destul de mare în vechime. La 137 a. Chr. 
s’a fundat aci imperiul edessan, care a ţinut până 
la Traian; la 217 d. Chr. a primit numele de 
Colonia Marcia Edessenonim; aci a fost ucis 
Caracalla. Dar adeverata sa importanţă E. o da- 
toresce creştinismului, în E. a trăit renumitul 
Efrera Şirul şi şi-a ţinut şcoala. E. a fost foarte 
des atacată de Arabi, cari au cuprins-o şi isgo- 
iiind din ea religiunea creştină au distrus şi im
portanţa oraşului. [C. Litzica.]

Edfu, în vechime Apollinopolis^ magna, oraş 
in Egiptul sup., lângă Nil, 6000 loc., cu un vechiu 
templu al lui Horus.

Edhem Paşa, 1) E.y om de stat turc, n. 1813 
pe ins. Chios, 1864 ministru de comerciu, 1877/8 
mure visir, f 1893. A fost min. plenip. în Berlin 
şi Viena. 2) E., general turc, n. 1851, 1877 co
lonel la Plevna, 1897 a bătut pe Greci şi a 
ocupat Tesalia sup.

Edict, publicaţiune sau ordonanţă a unei au
torităţi publice. In dreptul roman E. cuprinde 
j)i'incipiile magistraţilor, după cari aceştia pro- 
ved agendele încredinţate competinţei lor. Fie
care magistrat a fost îndreptăţit, mai târcjiu unii 
şi obligaţi, ca la intrarea în funcţiune să ve
stească publicului prin edict principiile, după 
cari vor procede în deliberarea căuşelor, ca pu
blicul să se poată orienta (ut sciant quod ius 
de (piaque re quisque dicturus esset); aceste 
erau E. perpetue, avend valoare pe întreaga 
durată a funcţiunei magistratului respectiv, în 
caşuri concrete, de natură de drept necunoscută 
âiică, magistratul anunţa prin E. repeniin prin
cipiul seu. Dreptul de a-şi comunica prin E. 
obligator principiile sale (ius edicendi) îl aveau 
toţi magistraţii, dar mai des se folosiau de acest 
drept magistraţii justiţiari (magistratus iuri di- 
ceudo), şi anume- în Roma praetorul urban şi 
praetorul peregrin, în provincie proconsulii şi 
propraetorii. Principiile depuse în aceste E. 
(dreptul pretorial) au contribuit mult la des- 
voltarea practică a dreptului roman cetăţenesc 
(ius civile).

Edict religios, decret, vestire, ordin aţiune prin 
oare se promulgă o lege, se impune o obliga
ţiune sau se opresce ceva; se provoacă la ob
servarea legii sau se chiamă în judecată; statut 
sau regulă, s. e. edictum augustinicum, regula 
S- Augustin (Du Cange).

Edictul de Milan, decretul prin care Imp. 
Liciniu şi Constantin (a. 313) au acordat creşti
nilor deplina libertate a cultului.

Edictul de Nantes, dat de regele Pranciei 
Enric IV în 1598, acorda Hughenoţilor (v. ac.) 
nu numai libertatea de consciinţă, ci şi o mare 
hbertate a cultului şi multe privilegii; s. e. ad-

Eaciclopedia română. Voi. II.

miterea în oficii publice, 140,000 fr. din visteria 
statului pentru salarisarea miniştrilor, 121 ce
tăţi şi pieţe fortificate, ale căror garnisoane erau 
plătite de stat. In urma acestui E. Hughenoţii se 
întăriră mult. Regele Ludovic XIV revoacă E. de 
N. în 22 Oct. 1685, cu privire la privilegii şi la li
bertatea cultului, remânend libertatea consciinţei.

Edictul de restituţiune, dat de împer. germ. 
Ferdinand II la 1629, prin care protestanţii erau 
provocaţi să restitue catolicilor toate averile bis. 
luate dela 1552 încoace, făcu pe protestanţi să 
se unească cu Gustav Adolf, iar împăratul trebui 
să revoace acel E. în pacea de Fraga şi cea 
vestfalică (1635 şi 1648).

Ediculea, sau Şepte Turnuri, închisoare de 
stat în Constantinopole. In E. se aruncau am
basadorii şi Domnii creştini.

Edificiu, ori ce clădire cu nuanţă monumen
tală, (biserici, ministere, teatre, musee, burse, etc. 
şi chiar locuinţa particulară).

Edil, magistratură la Romani, v. Aediles; a(Ji 
se numesc E., în Rom.j consiUerii unui oraş.

Edinburgh, capitala Scoţiei lângă Water of 
Leith, situată pe mai multe coline, între cari 
»Arthui'S Se'at«, o stâncă de basalt de 251 rri. 
înaltă, »Castle« 117 m., cu un castel, apoi »Calton 
Hill« 107 m., un fel de Acropole a B.-lui; preste 
văile dintre coline sunt numeroase poduri. E. 
consistă din oraşul vechiu între colinele amintite, 
şi oraşul nou spre nord-vest dela cel vechiu. In 
oraşul vechiu, cu case înalte de 10—12 etage 
şi cu strade ânguste, este cea mai veche biserică 
a oraşului (St. Giles), vechiul edificiu al parla
mentului, casa reformatorului John Kjaox (din 
1490); într’o parte mai nouă, spre sud, se află 
universitatea, museul industrial, etc. Oraşul nou 
s’a format dela 1767; aci se află Royal Insti- 
tution, zidită 1823—36 în stil grecesc, galeria 
naţională, monumentul lui Sir'WalterScott, statua 
lui Wellington, a filosofului John Wilson, a 
poetului Allan Ramsay, a călătorului Livingstone, 
a prinţului Albert, monumentul lui Pitt, »monu- 
mentul naţional®, columna lui Nelson, monu
mentul lui Robert Bunis şi numeroase alte statue 
şi monumente; biserica cea mai frumoasă din 
E., St. Geoi'ge. In E. sunt 142 biserici. E. are 
263,646 loc. (1891). Aci sunt judecătoriile şi 
oficiile cele mai înalte ale ţerii şi numeroase 
şcoale publice şi instituţiuni culturale, prin ca)1! 
oraşul a ajuns la renume: universitate, cu o 
bibliotecă de 140,000 tomuri, museu, grădină 
botanică (cu observatoriu magnetic şi aquariu), 
observatoriu astronomic, High School, un fel de 
şcoală superioară, academie, 3 seminarii teol., 
3 seminarii de învăţători, 1 şcoală de medicină, 
1 şcoală pentiTi dentişti, alta farmaceutică, 2 
şcoale veterinare, 2 colegii femeiesci, 1 şcoală 
de arte, şcoale de desemn în legătură cu museul 
industrial. Dintre bibliotecile publice merită men
ţiune cea a advocaţilor cu 200,000 tomuri, şi a 
notarilor cu 60,000 tom. In edificiul Royal Insti- 
tution se află un museu de antichităţi, o galerie 
de sculpturi, localităţi pentru Royal Society şi 
soc. archeologică. Pinacotecă naţională, museu 
anatomic, mineralogic şi de istorie naturală. 
Societăţi: Royal Society, soc. de agricultură, 
geologică, meteorologică, artistică (Academy), 
mai multe soc. medicale, soc. archeologică, de 
grădinărit, astronomică, geografică, frenologică
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(cu museu), etc. In E. apar 5 foi de (}i, 5 sep- 
temânale şi numeroase reviste de renume eu
ropean, (s. e. »Edinburgh Review«, »Blackwood’s 
Magazine»). Numerul institutelor de binefacere 
e enorm, ele au fost întemeiate aproape toate 
de cătră filantropi privaţi; cele mai însemnate: 
»Infirmary«, spital cu fiO() paturi, o casă de să
nătate pentru 840 bolnavi, îi şcoale pentru orbi, 
2 institute pentru surdomuţi, institut^ corec- 
ţionale pentru criminali tineri; asile pentru să
raci şi pentru fete că(Jute, şi numeroase altele. 
In apropiere sunt porturile E.-lui, Leith şi Granton. 
E. e amintit deja la 1128 ca castel regal; 1215 
aci s’a întrunit primul parlament. A câştigat im
portanţă abia în seci. XV, când Stuai’ţii şi-au 
pus residenţa aci. 1530 a ars întreg oraşul, re- 
inânend mai târcjiu numai biserica (st. Giles) şi 
capela Helyrood din vechiul oraş. 1650 cuceri 
Cromwel şi citadela. 1770 s’a început zidirea 
oraşului nou.

Edip, (OedipusJ, după mitol. grec. fiul lui 
Laios, regele din Tbeba şi al locastei. Fiind-că 
oracolul din Delphi a spus regelui că va ave 
prunc, dar va fi omorît de el, părinţii l-au legat 
pe acest copil (Edip) de picioare şi l-au predat 
unui păstor, ca să-l ducă pe muntele Chitaeron 
şi să-l prăpădească. Păstorul însă a dăruit pe 
E. unui păstor al regelui Polybos din Corint, 
şi acesta l-a crescut. Ce a spus oracolul, a 
trebuit să se împlinească. E. omeară pe tatăl 
seu, ia pe locasta de soţie şi ajunge pe tron, 
dar crima comisă din nesciinţă se descopere, 
locasta se spenzură, iar E. ajunge o soarte rea, 
şi devine una din figurile cele mai tragice ale 
mitologiei grecesci. [Atm.]

Edirne, numele turc. al Adrianopolei.
Edison, (pron. Edisn), Thomas Alva, inventator 

american, n. 1847 în Milan, statul nord-aiiierican 
Ohio; tatăl seu a fost de origine olandeză, iar 
mamă-sa scoţiană. Mai ântâiu a fost colportor 
pe linia ferată Grand-Trunk, apoi s’a făcut tele
grafist. Mai târziu a întemeiat o fabrică în Ne- 
wark, în care SC construiau maşinile sale; 1876 
a înfiinţat un laboratoriu în Menlo Park, lângă 
New-York, unde îşi continuă lucrările. E. are o 
mulţime de invenţiuni, dar nu toate sunt de va
loare practică. A perfecţionat telefonul, a con- 
stiTiit fonograful, microfonul, aerofonul, electro- 
motograful, lampa incandescentă şi maşinadinamo- 
electrică, asemenea şi-a câştigat merite pentru 
perfecţionarea maşinilor dinamice. E. stă în ser
viciul societăţii pe acţii "Western-Union-Tele- 
graph-Company.

Ediţiune, publicarea unei opere (ediţiunea întâia, 
a doua, etc.). Când un text, manuscris sau tipărit; 
mai de mult, se publică de cătră un autor, E. 
este desemnată prin numele acestui din urmă, 
(«Psaltirea* lui Coresi, ed. B. P. Haşdeu; «Psal
tirea scheiană*, ed. loan Bianu; «Psaltirea în 
versuri* a lui Dosofteiu, ed. loan Bianu, etc.)

Editor, acela care publică opera unui autor, 
în special ori ce librar, care tipăresce pe propria 
sa socoteală scrierile cuiva. (v. Proprietatea op. 
intelectuale.

Edmund, 1) E. Sfântul, regele Angliei resă- 
ritene, patron al regilor englezi, n. 841, a domnit 
855—870, când Danezii îi tăiară capul. 2) E., 
numit Coasta de fier, regele Angliei, 1016 în
vins de Knut cel Mare.

Edomiţi sau Idumei, popor descendent dela 
Eseu, fratele lui lacob. E. locuiau în munţii 
Seir spre est dela Marea Roşie şi spre sud de 
ţeara Moabiţilor. Acolo se aşeză Eseu şi ur
maşii lui deveniră în curând un popor numeros 
şi puternic şi pe timpul lui Moise îşi aveau 
regele lor. David însă i-a bătut şi supus (2 
Imp. VIII, 14). Pe timpul regelui lorain iar îşi 
elupfară independenţa, Anvasia însă îi supuse 
din nou. In urmă, dimpreună cu Iudeii, fură 
subjugaţi de Nabucodonozor. Pe timpul capti
vităţii babilonice se încercară să ocupe o parte 
a ludeei, dar nu le succese. Iuda Macabeul le 
luă o parte a teritorului, iar loan llircanul îi 
subjugă de tot şi Idumea a început a fi guvernată 
de prefecţi Iudei. Unul din ei, Antipater, fu 
numit procuratorul întregei Iudei şi fiul seu 
Irod cel Mare deveni regele ludeei. După dăi'î- 
marea Ierusalimului de cătră Tit, E. dispărură 
ca popor Şl ţeara lor fu contopită cu Ai'abia,

Edraianthus D. C., (botan.) subgen.dela Wahlen- 
bergia (v. ac.).

Edremit, (grec. AdramytiJ, un orăşel mic cu 
6000 loc., pe coasta Asiei Mici, în faţa insulei Myti- 
lene. In apropiere era vechiul oraş Adramytteion.

Edriophtalme, crustacee cu ochii sesili; cu
prinde: Cumaceele, Isopodele şi Amphipodele,

Edrisi, Abu Abdallah Mohammed al, geograf 
arab, n. 1100 în Ceuta, a trăit la curtea lui 
Roger II de Sicilia, f 1165. Autorul unei de
scrieri a pămentului cu 69 harţe, (ediţ. frc. de 
Saubert, 1836—40).

Edrisicji, Idrisidi, dinastie arabă. A domnit 
791—986 în nord-vest. Africei, întemeiată do 
Idris, care a trebuit să se refugieze dinaintea 
Abbasi(}ilor şi a supus mai multe seminţii ber- 
berice. Idris II este fundatorul oraşului Fez în 
Marocco. Urmaşii acestuia Mohammed. luhia şi 
apoi Hasan, au purtat grele lupte cu dinastia 
Fatinii^ilor, până ce au fost de tot detronaţi.

Eduard, (engl. EdwardJ, regi ai Engliterei. 
1) E. I, Confesorul, domni 1042—66. Favo- 
risând tot ce era francez (el însuşi era crescut 
în Normandia), el stîinî o rescoală, care însă fiî 
suprimată. A fost cucernic dar slab, de aceea a 
.slăbit şi poporul sub domnia lui. 2) E. I din casa 
Anjou, n. 1239. Era în Palestina când muia tatal 
seu. Intorcendu-se 1274, a restabilit cu energie 
ordinea dinlăuntru, restringend puterea clerului 
şi aruncând dări asupra bunurilor biser. Cuceri 
Wales 1276—83, Scoţia 1296, suprimând toate 
rescoalele cu cru4ime; t 1307 la Burgli. Par
lamentului i-a recunoscut dreptul de a acorda 
dări 1297, a ridicat prin legi înţelepte comerciul, 
finanţele, siguranţa publică. 3) E. II, lini lui 
E. I, n. 1284, era prea slab ca să înfrînga res
coalele nobilimii, a pierdut 1323 Scoţia şi neîni- 
plinind condiţiunile ruşinoase ce-i puse Carol IV, 
regele Franciei, prin mijlocirea surorei sale Isa- 
bella, nevasta lui E., aceasta l-a resturnat prin 
Moriimer, ibovnicul ei, 1326, şi a pus să-l omoare 
1327. 4) E. III, fiul lui E. U, n. 1312, a ucis 
pe Mortimer şi a gonit pe Isabella. I.a Halidon 
Uill 1333 a nimicit floarea nobilimii .scoţiane, 
silind pe Scoţieni să-i recunoască suzeranitatea. Ca 
nepot al lui Filip cel Frumos el validită preten- 
siunile sale la coroana Franciei şi sili pe Filip VI 
prin învingerile dela Crecy 1346, Poitiers 13.06, 
ş. a. a-i ceda Frauda apuseană. Carol V însă a
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recâştigat partea cea mai mare dela 1369—74. 
In timpul acestor resboaie influenţa parlamen
tului a crescut mult; cu ajutoml lui, E. a respins 
încălcările papismului şi a aperat în contra lui 
pe reformatorul Wiclef. 5) E. IV, n. 1442, tîi 
numit rege 1460 în locul lui Henry VI, care 
l-a gonit, aliat fiind cu fratele lui E. 1470. E. 
însă s’a întors, ajutat de cumnatul seu Carol 
Viteazul de Burgund şi a ucis pe duşmanii sei, 
1 1483. Pe fiii lui, E. V şi Ricard i-a ucis Ricard III 
în Tower. 6) E. VI, n. 1537 a domnit dela 1547 
jiilnă 1553, când muri de oftică. S’a nisuit cu 
succes să introducă protestantismul în Anglia. 
7) E., numit Prinţul Negru, fiul lui E. 111, n. 1330, 
a condus deja 1346 la Crecy atacul dintâiu şi a în
vins pe loan, regele Franciei, la Poitiers (v. E. III.), 
1362 numit principe de Aquitania, el a readus 
la ti'on 1367 pe regele Petm cel Cumplit, pe 
care Castilienii îl goniseră, dar 1369 nobilii sei 
se lesculară a.supra lui, şi el fiind bolnav se în
toarse în Anglia, unde f 1376. [W. R.]

Eduarda, al 340 planetoid descoperit; depăr
tarea sa de soare e 2748, distanţa dela păment 
la soare fiind 1, îşi face revoluţiunea împrejurul 
soarelui în 1664 4ile.

Educaţiune, înrîurirea intenţionată şi cu plan 
ce o exercită o persoană majorenă asupra unei 
persoane ininorene, cu scopul de a-i favorisa des- 
voltarea trupească şi sufletească a acesteia, până 
să atingă un anumit grad de perfecţiune fisică, 
intelectuală şi morală. E. presupune, la educator, 
cuiioscinţa legilor de desvoltare fisică şi psichică, 
de altă parte o clară întrevedere a scopului spre 
care tinde. Somatologia (cu toate ramurile ei) 
şi psichologia determină mijloacele educaţiunii, 
iar etica scopul ei. Imperfecţiunile acestor sciinţi 
se vor restrânge totdeuna şi asupra sciinţei despre 
educaţie, adecă asupra pedagogiei. Nu arareori 
se consideră ca educaţiune prepararea unui copil 
l>entru o anumită ocupaţie viitoare în viaţă. 
Printre acest fel de înrîuiiii, cele ce tind a pro
duce aptitudini indispensabile pentru existenţa 
individului, sunt neapărat cele mai justificate. 
Cu toate aceste o înrîurire, care ar tinde exclusiv 
numai la asemenea scopuri exterioare, nu poate 
fi considerată ca lucrare educătoare. Scopul 
suprem ai educaţiunii fiind perfecţiunea, educă- 
torul va ave să îngrijească ca elevul să se 
apropie de ea, în deosebi în privinţa culturii 
sale spirituale. Culmea acestei culturi este ca
racterul moral, adecă voinţa tare şi consequentă 
in bine. Pentni intimitatea ce unesce moralul 
omului ou religiositatea lui, adevărata educaţie 
morală trebue să fie şi religioa.să. Putinţa de a 
atinge acest scop e limitată în mare parte prin 
doi factori: ereditatea şi mediul încungiurător 
al elevului, cari factori adeseori sunt mai pu
ternici decât întreg artificiul educaţiunii. De 
multe ori aceşti factori sunt de natură favorabilă 
scopuliu educaţiunii şi atunci lucrarea acesteia 
e facilitată. Educaţiunea avend să i'eguleze por
nirile bune şi rele, datorite acestor factori, lu
crarea ei va trebui să fie parte negativă, parte 
positivă, adecă va opri înrîui’irile stricăcioase 
şi ya favorisa pe cele binefăcătoare. Fie positivă 
on negativă, înrîurirea educativă se numesce 
inveţăment, când tinde exclusiv la desvoltarea 
inteligenţei (minţii) elevului; ea se numesce 
disciplină, când tinde a forma sentimentele

şi voinţa (inima) lui. In timpul când învăţămentul 
âncă n’a isbutit a cultiva inteligenţa elevului, 
până a-i crea o consciinţă morală (sistem de 
idei morale), formarea inimei elevului se face 
prin simplă obicinuire, cu mijloacele autorităţii, 
iubirii şi exemplului educătorului. Disciplina 
în această epocă şi cu aceste mijloace se nu
mesce guvernare. Când însă educaţiunea disci- 
plinătoare mai recurge şi la consciinţă morală 
formată prin învăţământ, pentru a cultiva ho- 
tărirea în bine a elevului prin propria lui con
vingere, ea primesce numele de conducere. însuşi 
înveţămentul, dacă e organisat în vederea for
mării acestei consciinţe, care la rândul ei să 
servească la consolidarea caracteralui moral, se 
4ice înveţăment educător. Se mai deosebesce 
E. publică de cea privată. Cea dintâiu prepară 
elevul mai bine pentru societate; cea din urmă 
poate considera mai bine individualitatea lui. 
De consultat în românesce: «Pedagogia» de loan 
Popescu. (Sibiiu, 1892); Principii de pedagogie 
generală de Dr. B. Puşcariu. (Sibiiu)'; Compendiu 
de pedagogie de Dr.Lazar Petro viei. (Arad, 1880); 
întrebări de educaţiune şi instrucţiune de Dr. 
P. Spân, (Sibiiu).

„Educătorul“, 4iar pedagogic şi literar, a apărat 
Ian. 1883 până Iulie 1884 sub direcţia lui Barbu 
Constantinescu în Bucuresci.

Educt, substanţe obţinute prin operaţiuni tech- 
nice din materii brute, în cari au existat deja, 
(s. e. zahăr din napi), în oposiţie cu Product, 
care âncă nu există în materiile brute, ci se 
formează din aceste prin operaţiuni technice, 
(s. e. vinul din struguri).

E dur, în terminologia mus. germ. = mi major.
Edwards, Henric Sutherland, rornanţier şi 

jurnalist englez, n. 1828. Trăi multă vreme în 
Paris, în Rusia şi în Polonia; luâ parte la miş
carea revoluţionară în Polonia; la 1870 a mem 
cu armata germană în contra Franciei; fu cores
pondentul diamlui «Times». A scris: Ruşii în 
casă, schiţe nepolitice; Captivitatea polonă, 2 voi., 
1863; Istoria operei dela originea ei în Italia 
până în timpul present; Istoria privată a unei 
insurecţiuni poloneze, 1865; Viaţa lui Rossini, 
1869; şi câteva romane: Malvina, Fica guver
natorului, ş. a.

Ef —, v. şi Eph —.
Efect, resultat aşteptat; ceea ce isbesce în mod 

deosebit simţurile; impresiune. La plural desig
nează mai elegant înţelesul dat de vulgarele ro
mânesc!: tărăbuţe, calabalîc. In filosofie se 
numesce E. resultatul ori cărei activităţi de or
dine fisică sau morală, care faţă de E. ia atunci 
numele de causă. In jurisprudenţă E. (Ia 
plural) e sinonim cu avere, drepturi; în co- 
merciu E. terminul general pentru deosebitele 
hârtii de valoare ce se pun în circulaţie: bilete, 
poliţe, trate, etc.; în finanţe E.publice, hârtii 
de creanţă asupra statului. Pe obligaţiuni şi 
cambii E. însemnează că plata se poate cere 
în valuta stabilită. [M. D.]

Efect în musică, difererenţa ce există uneori 
între nota scrisă şi sunetul produs. Astfel E. 
contrabasului e o octavă mai jos de cum e notat, 
al flautului mic (Piccolo) o octavă mai sus, etc. 
Asemenea pentru instrumentele «transpositorii», 
cari au efecte o secundă, o tei-ţă, o quartă, etc., 
mai jos sau mai sus de cum sunt norâte. [T. C.]

17*
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Efectiv, ce produce efect, ce există de fapt; 
în înţeles militar: numerul militarilor de ori 
ce grad, cari compun un corp de trupă. Se deo- 
sebesce: în E. de pace, care se fixează în fiecare 
an la votarea budgetului de camera deputaţilor, 
şi E. de resboiu, care este fixat prin diferitele legi 
sau regulamente privitoare la deosebitele arme. 

Efectuare, executare, a pune în lucrare. 
Efemer, (grec.) ce durează numai o 4i, trecetor. 

V. şi Ephemer —.
Efemere, (zool.) familie de insecte din ord. 

Neuropterelor; E. au un traiu foarte scurt şi 
sunt de o constituţie delicată; abdomenul lor se 
termină în trei fire lungi. E. depun ouele în apă; 
larvele lor trăiesc în apele curgătoare.

Efendi, (neogrec.) echivalent în turc. cu domn. 
Titlul E. se dă de ordinar funcţionarilor şi oa
menilor culţi; mai e şi titlul principilor din casa 
imperială. [A. Litzică.]

Efervescenţa, un fel special de fierbere, datorit 
desvoltării unui gaz din un lichid, în care era 
disolvat. Aşa când lăsăm să iasă apa gazoasă 
din un sifon, ea ne mai fiind la presiune mare, 
gazul carbonic, ce fusese disolvat, se desvoaltă 
producend E. De asemenea când un lichid za- 
haros întră în fermentaţie, el desvoaltă anhi
dridă carbonică, care ridică la suprafaţă aşa nu
mita spumă, din causă că lichidul fiind cam gros, 
anhidrida carbonică nu se poate desvolta cu uşu
rinţă din lichid şi de aceea îl ridică în sus. In 
sens figurat se 4ice că un popor e în E., când 
nu e mulţămit de ceva, sau că se pregătesce 
în ascuns pentru o revoltă. [V. C. B.]

Efes, V. Ephesos.
Eficacitate, (lat.) ca consequenţă a raportului 

de causalitate exprimă foi’ţa unei cause spre a 
produce efectul seu. [PI.]

Efiorescenţa, sunt unele săruri cari cristali- 
sează cu multa apă, dar pe care o pierd cu uşu
rinţă când sunt menţinute într’o atmosferă us
cată şi caldă. In acest cas corpul îşi pierde tran
sparenţa şi consistenţa sa, transformându-se în 
o pulbere, care represintă corpul ce a pierdut 
o parte din apa sa. Este evident că se pot menţine 
asemenea corpuri fără a deveni eflorescenţi, aco- 
perindu-i cu o pătură de vernis sau ţinendu-i 
în o atmosferă relativ umedă şi în vase închise 
bermetic, s. e. sulfatul de sodiu cristalisat cu 7 
molecule de apă, carbonatul de sodiu cristalisat 
cu 10 molecule de apă. Deasemenea în ţerile 
calde şi la noi chiar sunt locuri îmbibate de ape 
saline, cari în timpuri de secetă se acoper de un 
praf alb, ce represintă sărurile din pământ ieşite 
afară şi apoi devenite eflorescente. [V: C. B ] 

Efiuviu, descărcare electrică lentă şi fără lu
mină şi căldură aparentă. Când o asemenea des
cărcare trece prin gazuri, produce asupra lor 
efecte însemnate, cari au fost studiate de cătră 
Berthelot. [V. C. B.j

Efor, (grec. Ephoros), magistraţi electivi in
stituiţi în Sparta spre a contrabalansa puterea 
senatului şi a regilor. E. fură creaţi spre a 
menţine disciplina printre cetăţeni; certurile cari 
mai târ4iu isbucniră între regi, dădură acestor 
magistraţi o mare importanţă. E. erau în număr 
de cinci şi funcţiunea lor dura în timp de un 
an, principalul E. dedea numele seu anului în 
care funcţiona. E. aveau o putere mare, doi din ei 
însoţiau pretutindeni pe rege şi-l controlau, ceia-

lalţi trei E. stăteau în Sparta şi erau ţinuţi în 
curent cu mersul afacerilor militare externe prin 
nisce misiimi seci-ete. [Caion.]

Eforia, (grec. = supraveghiare), denumire ce 
s’a dat la diferite comisiuni politice şi biseri- 
cesci, fără de vr’o însemnătate istorică. Unica 
instituţiune remarcabilă este E. spitalelor civile 
din Bucuresci. Opera măreaţă a spitalelor, în 
privinţa cărora Bucurescii ocupă un loc atât de 
însemnat printre capitalele lumii civilisate, a 
început cu spitalul Colţea, fundat în 1715 de 
spătarul M. Cantacuzino, la care se mai adăugă 
prin te.stamentul lui Or. Ghica cel din Pante- 
limon. Administrarea lor se făcea de epiti'opii 
independente de familiile fundatorilor, conform 
cu ultima lor voinţă, ceea ce se şi confirmă de 
cătj'ă M. Ghica printr’un hrisov din 1753. Re
gulamentul organic din 1831 contopi însă epi- 
tropiile. Ia cari mai veni şi cea a spitalului Fi
lantropia, clădit mai în uimă, şi denumi această 
comisiune E. Averea colosală, cu care se găsi 
administraţia cea nouă, nu întâr4iă să bată în 
ochii descendenţilor Cantacuzinesci şi Ghiculesci, 
astfel încât Al. Ghica în 1834 nu numai desfiinţă 
consiliul central, dar dete chiar afacerile în mâna 
familiilor respective. După mai multe şovăiri, legea 
din 16 Oct. 1864 reveni la statutul regulamentului 
organic şi la voinţa testatorilor şi recunoscu E. ca 
autonomă, după cum se află şi în 4>lt^le noastre. 
De ea se ţin astă4i 6 spirale mari în Bucuresci, 
anume; Colţea, Filantropia, Colentina, Materni
tatea, de Copii, mai toate clădiri măreţe din 
toate punctele de vedere; aproape de capitală 
este ospiciul de alienaţi, Mărcuţa, şi spitalul de 
incui’abili, Pantelimon; în fine mai depind âncă 
de E. trei spitale în provincie. Totalul paturilor 
întrece cifra de 1000. Averea imobiliară fon- 
ciară se evaluează la OU/j milioane, iar clădirile 
la 12VS milioane, ceea ce represintă un capital 
de vr’o 74 milioane lei. Budgetul pentru exer
ciţiul 1898—9 se urcă la dVa milioane, din cari 
2 milioane cheltuite pentru serviciul spitalelor. 
Din această'causă afluenţa este mare; astfel în 
1896 s’au internat 18,987 bolnavi, dintre cari au 
murit 1273, ceea ce represintă o mortalitate de 
nici 7°/o. In acelaşi an au primit consultaţiuni 
şi medicamente gratuite 138,002 bolnavi, dintre 
can aproape jumetate au fost tractaţi în mod 
chirurgical. Opera spitalelor de sub E. constitue 
deci într’adever un titlu de fală pentru Ţeara 
Românească. (Cf. Autonomia E. spit. civ. din Buc. 
de Verax. Buc., 1890; Dare de seamă a.supra 
admin. E. Buc., 1895; Budget de venituri şi 
cheltueh 1898/9. Buc., 1898 ; Analele E. Buc,, 
1894—96.)

Efr —, V. şi Ephr—.
Efracţiune, ori ce siluire, rapere, spargere, dă- 

rîmare a zidurilor, a ulucelor sau altor îngrădiri 
închise, făcută cu scop de a fura. Furtul comis 
prin E. sau escaladare într’o casă locuită sau 
servind spre locuinţă, sau în dependinţele ei sau 
într’o curte închisă, în Rom. se pede])se.sce cu 
închisoare de 3—5 ani (Cod. pen. art. 310 -314), 
iar în Ung. formează crimă fără considerare 
la valoarea obiectului furat şi se pedepsesce cu 
robie până la 5 ani (leg. pen. §§ 333 şi 340). 
E. unei bande cu scop de a viola pei'soane sau 
obiecte, formează crima violului contra particu
larilor; pedeapsa pentru fiecare membru al bandei
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e temniţă până la 2 ani (§ 175). E. comisă de 
un funcţionar public prin abus de putere, fără 
basă legală şi in contra voinţei celui în drept 
a dispune, fie chiar şi fără spargere, etc., for
mează delictul violării dreptului de casă şi se 
jiedepsesce cu închisoare până la 2 ani (§ 199).

Efusive, roce, sub acest nume se înţeleg roce 
eruptive cari în stare lichidă şi incandescentă 
au ieşit prin crepături pe suprafaţa pămentului 
şi s’au întins pe aceasta, formând cuverture, 
scurgeri, etc. Astfel de roce sunt roce vulcanice, 
ca basalte, andesite, trachite, porfiri, etc.

Egade, insule, v. Aegate.
Egal, (lat. aequalis) de o potrivă în totul, în 

cantitate, valoare, dimensiuni, etc. Fără nici o 
diferinţă în plus sau în minus. Uniform, ne
schimbat, care se menţine, care este totdeuna 
acelaşi, care are acela.şi drept. (v. şi Echivalent). 
In mu si că contrapunct E. e acela, ale cărui 
note sunt de aceaşi valoare cu notele corespun- 
fjetoare ale cântului dat. Cor de voci egale e un 
cor format numai din una din categoriile de voci, 
prin oposiţie cu cor mixt, etc. In orgă se dă epi- 
telul E. jocurilor de 8 picioare, sunând nota 
scrisă prin oposiţie cu acele transpositorii, al căror 
efect e una sau doue octave mai jos sau mai 
sus, sau chiar alt interval.

Egalisare, în limbagiu militar austr. postavul 
colorat, care se coase la guler, mânecă şi la 
marginile căputului militar. In Austr o-Ungaria 
câte 4 regimente de infanterie au E. de aceeaşi 
coloare; venătorii au toţi E. verde, iar arti
leria roşie.

Egalitate, raporturi între lucruri egale (v. ac.); 
parolă politică a revoluţiunii franceze, însemnând 
negaţiunea privilegiilor medievale pentru cler şi 
nobilitate şi constituirea de drepturi egale pentru 
toate păturile popoiului. In present constituţiu- 
nile o realisează în teorie, prevăzând E. îna
intea legii. [—]

Egalitate, în musică, e atât pentru voci cât 
şi pentru instrumente, unitatea de timbm în 
diferitele lor registre. Mai cu samă cântăreţii 
trebue să consacre o bună parte din studiile lor 
pentru egalisarea registrelor şi pentru a căpeta 
aceasta unitate de timbru, fără de care nu poate 
exista voce frumoasă. [T. C.]

Egalltalres, acei socialişti franc., cari ţin la 
principiul egalităţii tuturor în stat.

Egan, Eduard, fost inspector de lăptării în 
Ung., originar din Irlanda. A promovat industria 
untului şi introducerea economiei alpine în părţile 
muntoase ale Ungariei. Opere (în limba magh. 
şi germ.): Die milchwirtschaftlichen Bestre- 
bungen in Ungarn, 1884; Problemele economiei 
do vite cornute în Transilvania, 1890; "Vecinii 
noştri români, 1886; Das ungarische Pferd, 1893.

Egberţ, rege de "'i\ressex; fiind alungat din 
statul seu se refugiase la curtea lui Carol cel 
Maie^ de unde în anul 800 întră în Anglia şi 
ocupă Wessex, apoi chiemat de regele Angliei 
Orientale contra regatului Mercia, îl supune, 
face clienţi ai sei pe regii din Kent, Sussex, 
hssex şi Anglia Orientală, supune la tribut 
biortluunberland şi ia titlul de »rege al En
glezilor». t 836.

Egelcă, Marea, (givc. Aigaion pelagos, lat. 
^(.lre Aegeum, neogrec Aspri Thalussa, turc. 
AK-Leniz = Mai’ea Albă), partea Mediteranei

aflătoare între peninsula Balcanică şi Asia Mică, 
numită de comun Archipelag (v. ac.) din causa 
multor insule aflătoare întrînsa(Sporade, Ciclade). 
In partea sudică e mărginită de un şir de insule, 
ce pornesce din capitul sudic al Peloponesului 
şi se întinde în formă de arc până la Asia Mică 
(Cerigo, Cerigotto, Oandia sau Creta, Caso, Scar- 
panto şi Rodos). La sud-vest Marea E. stă în 
legătură cu Marea Ionică, la sud-est cu cea 
Levantină şi la nord-est prin Hellespont, Marea 
Marmara şi Bosfor cu Marea Neagră. Supra
faţa e de 196,350 km*. Prin insulele sale Marea 
E. e despărţită în mai multe basiuuri, ca: Marea 
Tracică, Cretană, Carpatică şi Icarică. Ţermurii 
acestei mări sunt muntoşi şi tare membraţi, 
formând numeroase sinuri şi golfuri, cari au 
contribuit la desvoltarea timpurie a navigaţiunii 
pe aceste ape.

Egeppa sau Egueppa, mica trompetă a vechilor 
Mexicani.

Eger, 1) E., rîulef în cott. Heveş (Ung.), se 
varsă în Tisa pe partea dreaptă. 2) E., oraş cu 
magistrat regulat în cott. Heveş, capitala comi
tatului, situată lângă rîulE.; catedrală frumoasă, 
liceu, casa comitatului, etc. In partea nord-estică 
a oraşului pe o ridicătură se află ruinele cetăţii, 
apărată odinioară de Ştefan Dobo cu multă vitejie 
în contra Turcilor; terme. E. are 22,427 loc. 
(1891) Maghiari, Germani şi Slovaci, cari se ocupă 
cu agricultura şi cu cultura viilor.

Eger, 1) E., (ceh. Ohre, lat. AgraJ, afluent al 
Elbei în Boemia, isvoresce în Bavaria în munţii 
Fichtel, şi tăindu-şi drumul printre muuţi iese 
în valea E., curgend în direcţie spre est până 
la revărsarea sa în Elba, din jos de Theresien- 
stadt; 310 km. lung şi bogat în pesce. 2) E., 
(ceh. ChebJ, oraş în partea nord-vestică a Boe- 
miei, lângă rîul E. în valea bogată a acestuia; 
18,658 loc. (1890). Casa oraşului din 1600, cu 
museu; 5 biserici. Loc. se ocupă cu comerciul 
şi cu industria; fabrici de bere, de fierării, de 
încălţăminte, ţesătorii, împletitorii; cameră de 
comerciu şi industrie; filiala băncii austro-ungare, 
o societate de escompt şi o bancă. E. e capitala 
unui căpitanat, avend oficiile principale ale ace
stuia; gimnasiu, preparandie, şcoală industrială 
cu museu. Din vechiul castel împărătesc mai 
sunt câteva ruine. In depărtare de 2 km. se află 
Kammerbiihl (496 m.), un vulcan stins, şi mai 
incolo la alţi 2 km. Franzensbad (v. ac.).

Egerbegy, (român. Agârbici, săs. Arbegen), 
1) corn. rurală în Trans., cott. Târnava mare, 
cu 1176 loc. Saşi şi Români (557); producţiune 
de vin; 2) corn. rur. în Trans., cottul Turda- 
Arieş, cu 2664 loc. Magh. şi Rom. (958); în seci. 
trecut avea caracterul unui opid.

Egeres, (rom. Aghiriş), corn. rui-ală în Trans., 
cott. Cluj, cu 1240 loc. Rom. (682) şi Magh.; 
fabrică de ghips şi gunoiu artificial; în apropiere 
mine de cărbuni.

Egeria, după mitol. romană o nimfă, una dintre 
Camenae (v. ac.); anume o (jină de isvoare, de 
vindecare şi de nascere; ea se află adeseori în 
suita (jinei Diana (v. ac.). E. locuia mai ales în 
dumbrava de lângă poarta capena din Roma şi 
a fost venerată când ca 4ina, care a inspirat pe 
Numa Pompilius, al doilea rege al Romei, ca să 
aducă legi bune religioase şi politice, când ca 
soţia lui Numa. [Atm.]
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Egeta, localitate romană în Moesia, în faţa 
oraşului dac Drubetis, pe unde trecea cel mai 
resăritean drum roman în Dacia; aici Traian a 
pus să se construiască de cătră Apolodor din 
Damasc vestitul pod de piatră preste Dunăre.

Egger, Emil, elenist franc., m. on. al Acad. 
Rom., n. 18 Iul. 1813 în Paris; profesor de gra
matica comparată la şcoala normală superioară 
1839; profesor de limba greacă în Sorbona 1854, 
f 31 Aug. 1885. Numeroase scrieri: Examen 
critique des historiens anciens de la vie et du 
regne d’Auguste; Aperşu sur Ies origines de la 
litterature grecque; Essai sur l’bistoire de la 
critique chez Ies Grecs; Notions elementaires 
de grammaire comparee pour servir ă l’etude 
des trois langues classiques; Apollonios Dyscole; 
Considerations historiques sur Ies traîtes inter- 
nationaux chez Ies Grecs et Ies Romains; L’hel- 
lonisme en France; Les substantifs verbaux 
formfes par l’apocope de Tinfinitif; Histoire du 
livre; Observations et reflexions sur le deve- 
lopperaeut de l’intelligence et du langage chez 
les enfants; La litterature grecque. (Cf. Bailly, 
Notice sur E. E.)

Egida, (lat.) scutul ce îl aveau (Jeii pe piept; 
în special: o piele de capră pe care a primit-o 
Minerva dela lupiter ca scut, cu care insufla 
spaimă în duşmani. In sens figurat: scut, ocro
tire, paveză, aperare, sprijin.

Egil, (Eigil), 1) erou din poveştile nordgerm., 
fratele lui Volund (faunii măiestru), pe care l-a 
scos din temniţa regelui Nidung, împuşcând cu 
arcul un mer pus pe capul fiului seu (ca Teii). 
Căutând pe sora sa, care fugise preste marea în
gheţată, E. se (jice a fi inventat patinele. 2) E., 
scald (cântăreţ) din Islanda, din seci. X, vestit 
mai ales prin 3 cântece: prin unul a mişcat pe 
Eric »Secure de sânge«, regele Norvegiei, aşa 
încât acesta i-a dăruit viaţa ce era să o piardă, 
fiiud-că ucise pe fiul lui Eric; prin altul a plâns 
moartea fiului seu; în a treia a lăudat pe prie
tinul seu Arinbiam. [W. R.]

Eginhard, (EinhardJ, biograful lui Carol cel 
Mare, cel mai însemnat scriitor de pe timpul 
Cai’olingilor, n. 770, t X fost secretarul 
lui Carol cel Mare, conducetorul zidirii catedralei 
din Aachen şi trimisul lui Carol la Papa. Ser. 
princ.: Vita Caroli Magni, Annales regum fran- 
corum, etc. Ediţ. compl. »Opera E.-i«, de Teulet. 
Paris, 1840—43.

Egipt, partea inferioară din valea Nilului dela 
cataractui prim până la Marea Mediterană, între 
gradele 22 şi 31 lat. nord., 22 şi 38 long. est. 
(Greenwich). Graniţele: spre nord Marea Medi
terană, spre est Marea Roşie, istmul Suez şi penin
sula Sinai, la vest deşertul Libiei, la sud Nubia.

Suprafaţa E.-lui este de 994,300 knra. dintre 
cari locul cultivabil face abia 30,000 km2. E. 
înoopend dela Cairo până la cataractui prim 
(Assuan), se pi'esintă ca o vale ângustă, prin 
care şerpuiesce rîul Nil, cea mai mare lăţime 
e 25 km. Rîul are curgere lină, formează insule 
multe (1100 km2.) E. inferior se extinde dela Cairo 
până în Marea Mediterană. Dinjos de Cairo se 
începe Delta Nilului (22,000 km2.), un şes foarte 
roditor, traversat de numeroase canale şi stavi- 
lare, cari regulează esundările fluviului. Dela 
rîul Nil spre vest se extinde deşertul Libiei, 
631,000 km2, cu 34,000 loc. Oasele mai însem

nate în acest deşert siint: Fayum, în depărtare 
de Nil cale de o (ji; dela aceasta cale de 5 (jile 
spre sud-vest este o oasă mică (Bakarieh) cu 
2410 loc.; la 150 km. spre sud-vest oasa Farafrah 
cu 345 loc.; spre sud în depărtare de 10 (Jile 
drum este oasa ’Wah-el-Dakel cu 20,000 loc.; spre 
vest dela Fayum depărtare 14 (jile dela Ale
xandria este oasa Sivah cu 5600 loc.

Clima E -lui e constantă şi sănătoasă, mai 
ales în E.-ul su])erior; ploile sunt rari. Carac
teristică este crescerea rîului Nil, în anumite 
timpiu’i, când, ieşind din al via sa, fructifică pă- 
mentul E.-lui.

Numărul locuitorilor la 1897 afostdeO.735,40.5, 
dintre cari 9.007,955 Arabi, Fellahi, Copţi şi Ţuici 
stabili, 573,774 Beduini şi 112,526 străini.

împărţirea administrativă. In vechime E. era 
împărţit în 2 părţi, E. de sus cu Theba ca re- 
sidenţă, şi E. de jos, residenţa Memphis; în de- 
cursul timpului au urmat şi alte împărţiri, pe 
timpul împeratului Arcadie, 400 d. Chr., partea 
inferioară era împărţită în trei provincii, cu nu
miri spi'i'iale. De present E. în cele administra
tive e împărţit în 2 părţi şi e.ste stat vasal Turciei. 
Locoţiitoi'iul Sultanului se numesce Chediv (vice
rege), următorii lui au drept la Chedivat în linie 
descendentă şi în cele laterale. Administraţi unea 
e regulată după model european, şi o prevede un 
ministeriu sub conducerea Chedivului. Ministeriul 
se compune din 8 departamente: de interne, de 
externe, de finanţe, de culte, de resboiu şi de 
marină, de lucrăii publice şi de afaceri finan
ciare bisericesc!. Spre scopul unei administraţiuni 
mai uşoare E. e împărţit în 9 guvernamente (mo- 
hafza) şi în 14 provincii.

Agricultura. Ocupaţiunea principală a locui
torilor din timpurile vechi până acum a fost 
agricultura. E cultivabil pămontul, care e udat 
de valurile rîului Nil în anotimpurile când acela 
cresce. Condiţiune principală este deci ţinerea 
în bune condiţiuni a reţelei canalurilor în lungul 
rîului. Canalul prineipal e canalul losif 560 km. 
lungime, care merge dealungul rîului Nil dela 
Farşut până la Fayum. întreţinerea canaluiilor 
laterale în stare bună e datorinţa locuitorilor. 
Unde nu ajunge apa rîului Nil, acolo udarea 
pămentului se face în mod măestrit.

Gomerciu. E. are comerciu extins. Pioductele 
se cumperă dela ţerani şi se vînd Euro])enilor. 
In 1896 s’a exportat în valoare de 311 mii. mărci 
germ., zahăr, bumbac, grâu, bob. S’a importat 
in sumă de 280 mii. mărci, ţeseturi şi confecţiuni, 
cărbuni de piatră, mărfuri de băcănie, fierării, 
răşină, unsoare şi unt de lemn. Porturile prin
cipale sunt: Alexandria, Port-Said şi Suez. Co- 
merciul intern cu cămile ânoă este în,semnat, 
asemenea se promovează prin liniile ferate, cari 
acuma au o lungime de 3660 km., iar telegiaful 
de 4270 km. (

Industria E.-lui este mai mărginită; Cairo 
are 500 de resboaie pentru ţeseturi de mătă- 
sării şi 1000 pentru bumbac. Mai e do în.semnaţ 
industria cu piei de animale, fabrica de fesuri 
din Fuah şi fabricile de zahăr.

Cultura, In privinţa aceasta E. stă pe treaptă 
inferioară ca toate provinciile Turciei. Statul per
sonal al preoţilor se urcă la cifra du 274,740, 
faţă cu cifra agricultorilor (1.855,385) o cifră 
respectabilă. Institutele de înveţăment simt toate
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cu caracter religios, şi se împart în elementare 
şi superioare. In fruntea acestora stă renumita 
şcoală teologică dela biserica din Cairo (El-Azhar 
Moschee) cu 11,000 de elevi, 325 de profesori, 
la care vin elevi din Indii şi din Asia centrală. 
In 1878 erau cu totul 5370 şcoale elementare 
cu 137,545 elevi, din aceste în Cairo 278, în 
Alexandria 182, în provincia Gharbieh 997 cu 
27,791 de elevi. Şcoale speciale sunt: Polytech- 
nicul, şcoala comercială, pentru jurisprudenţă, 
])entru administraţiune, pentru limbi străine, 
pentru industrie şi medicină. Afară de acestea 
sunt mai multe şcoale făcute de bisericile cre
ştine. Numerul (Jiarelor periodice se urcă la 
cifra de 30.^

Religia. Ancă din primii secoli ai creştinis
mului locuitorii coptici din E. au primit creşti
nismul, şi deşi el a degenerat în forme sti’ăine 
creştinismului, totuşi s’a susţinut în faţa moha- 
medauismului şi se susţine şi a(}i. Dintre mă
năstirile vechi mai există cea a Sf. Antonia, a 
Şf. loan şi a Sf. Pavel între Nil şi Marea Roşie. 
Cei cam 350,000 creştini coptici au 12 episcopi, 
luaţi din tagma monachală, protopopi, preoţi şi 
diaconi, cari se pot căsători. Dintre bisericile din 
seci. VI (585) mai există numai biserica coptică 
Sf. Maria în Cairo. Cea mai veche moschee (din 
seci. VII) este cea a lui Amru. Mai siint biserici 
şi pentru celelalte confesiuni creştine, apoi mai 
multe institute umanitare sub conducerea bise
ricilor creştine.

Finanţe. Veniturile principale ale .statului le 
formează darea de păment, care aterna dela cali
tatea pământului, în E. de jos darea de păment 
era mai mare, în E. de sus mai mică. Un timp 
mai îndelungat darea de păment nu se aiainca 
asupra singuraticilor proprietari, ci asupra co
munei. însemnată era darea dela curmale, care 
la început se calcula după arbore, şi numai mai 
tăi'(Jiu s’a făcut aruncul asupra pământului, unde 
erau plantaţi arbori. Alte isvoare: portul Ale
xandria. drumul de fier, telegr., etc. In 1896 
vonitmile au fost 213 mii. mărci germ., cheltuielile 
2!)9-8 mii. mărci. Datoria statului 2090mii. mărci.

Armata egipteană are organisaţie europeană 
şi se compune din 17,000 oameni şi 4400 oameni 
trupe engleze. In timpul din urmă Egiptul a re
cucerit întreg Sudanul, şi o convenţiune din 
lan. 1899, încheiată între E. şi Englitera, defi- 
nează teritorul Sudanului. De Sudan se ţin toate 
ţerile ocupate înainte de revoluţiunea internă sub 
Malidi, toate ţerile reocupate în toamna anului 
1898, după luai'ea Omdurmanului, şi toate ţerile, 
cari le va mai aciura E. în conlucrare cu En
glitera. In fruntea Sudanului va sta un guveimor 
numit de cătră Chediv şi guvernul Engliterei.

Egiptul archeologic.
Egiptenii sunt semiţi. Momentul când s’au 

rupt de tovareşii lor din Asia, unde au trăit odi
nioară, nu se poate precisa; destul că această 
rupere s’a făcut probabil înainte de al X mi
leniu, căci civilisaţia egipteană exista formată 
pe deplin ancă înainte de al V mileniu, iar forma 
ei particulară, chiar de pe aceste timpuri stră- 
reclii, poartă urmele influenţelor naturii dela 
i’il, un semn că de mult se formase aici şi nu 
fusese introdusă gata din afară.

Architectura. Templul egiptean este o cameră 
încungiurată de altele mai mici, precedată în 
partea despre resărit de una sau mai multe săli 
cu columne, cari dedeau într’o curte largă, în
tărită la întrare cu doue mici piramide trun
chiate, (Jişi piloni. De multe ori această primă 
curte avea înaintea ei alte doue sau mai multe 
curţi, tăiate în lungul lor şi pe mijloc printr’o 
atee de sfinxi, care ducea spre ultima poartă, 
cea proveijută, pe lângă piloni, cu obelisce şi cu 
statua regelui clăditor. Cine nu vede din această 
orânduire asemănarea perfectă între aceste clă
diri şi templele chaldee? Deosebirea stătea numai 
în faptul, că locuinţa (Jeului chaldean era for
mată din camere suprapuse, pe când în E. ele 
se înşirau în lungime paralel cu faţa pămân
tului. Iar deosebirea aceasta provenia din între
buinţarea de material diferit la clădire: în Chaldea 
pământul dedea o plămădeală minunată pentru 
cărămizi uşoare dar trainice; în E. însă cără
mida era înlocuită cu granitul mai greu de mănuit. 
Pe când architectul babilonian aştemea casă 
preste casă, cel egiptean le întindea pe suprafaţa 
solului una lângă alta, căci greutatea masselor 
de granit nu îngăduia suprapunerea etajelor ca 
în Chaldea. Din deosebirea în materialul între
buinţat reies şi celelalte diferinţe dintre archi
tectura E.-lui şi cea din Clialdea. Aşa, de pildă, 
E. cunoasce întrebuinţarea stîlpilor de piatră, 
din care a ieşit columna de mai tânjiu, dar nu 
cunoasce bolta, pe care chaldeanul o între
buinţează în clădirile sale. Architectul egiptean, 
ca să dobândească camere largi, era nevoit să 
sprijine din loc în loc architravele de piatră, 
pentru ca să nu plesnească, cu stilpi tari de 
granit. Acestor stîlpi li-s’au dat forme felurite, 
mai cu samă capitelurilor, forme împnimutate 
dela floarea şi bobocul de lotos. In Chaldea lipsind 
steiurile lungi de granit, din cari se puteau croi 
columnele, ai chitectul, pentru a dobândi spaţiuri 
largi, a descoperit şi folosit bolta. Aşa cum se 
presintă însă architectura egipteană este cea 
mai impunătoare manife.stare a vieţii omenesci 
din trecut.

In E. architectura domină şi asupra sculpturei 
şi picturei. Funcţiunea de architect de altmin
teri era cea mai înaltă dintre toate diregăto- 
riile privind arta la curtea Faraonilor. Din această 
împrejurare, principiile şi tendeuţele sculpturei 
au trebuit să încerce influenţa principiilor ar- 
chitecturei. De aci rigiditatea formelor şi 
atitudînelor statuelor egiptene. Pe de altă parte 
în E. constatăm existenţa de şcoale de bele-ârte, 
cari sunt alăturate pe lângă templele cele mari, 
al lui Ptah din Memfis, al lui Amon din Theba. 
Preoţii cei mari căutau, ca formulele artistice 
odată găsite şi consacrate, să remână neştirbite 
din generaţie în generaţie. Această împrejurare, 
adecă transmiterea din generaţie în generaţie, 
în sinul unei singure familii uneori, nu numai 
a idealului artistic dar chiar şi a tainelor tech- 
nice, a dat artei plastice egiptene acea uni
tate strinsâ, care pe lângă partea originali
tăţii sale ii aduce şi acea uniformitate, care 
ne isbesce. Şi apoi sculptura ca şi pictura erau 
puse în E., ca şi in toate statele vechi orientale, 
să serbătorească fiinţa regelui, singurul factor 
în viaţa acestor popoare. Dar regele, ca şi 
nu putea fi înfăţişat în toate atitudinele, ci n’imai
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în cele liniştite şi maiestoase. Din această causă 
avem noui motive pentni explicarea rigidităţii 
atitudinelor la statiie. Aceste cerinţe numeroase 
impuseră anume canoane artei plastice, canoane 
transmise urmaşilor ca nisce dogme de credinţă, 
de cari nimenui nu-i era permis să se despartă; 
şi la aceasta veghia preotul cel mare al tem
plului lui Amon din Theba, Iar canonul acesta 
a impus formarea unui stil oficial, care prin 
natura sa era idealist. Alături însă cu acest 
stil avem un altul neoficial, care la început 
apare pe furiş în artă, mai târziu şi mai ^es 
în timpul marilor cuceriri din afară ale dinastiei 
19, derine a tot stăpânitor şi dă statuelor acel 
caracter de intimitate, pe care îl întâlnim la 
sculptură în această epocă. Atitudinele mesurate 
şi maiestoase de odinioară sunt părăsite pentru 
altele mai vii, mai omenesci, mai intime, iar 
originea acestui stil trebue căutată în imitaţia 
cât mai exactă a figurei mortului. De aci stilul 
neoficial era realist.

Ceea-ce am spus despre sculptură, putem re
peta şi despre 'pictură: aceste doue arte nu-şi 
au ca aiurea principii şi procedee diferite. Atât 
numai că la pictura egipteană constatăm existenţa 
a doue legi mari artistice: mai ântâi, toate figu- 
lile sunt Înfăţişate mergend spre dreapta, numai 
cu rare escepţii erau aretate înaintând spre stânga; 
şi apoi, dacă avea de înfăţişat doue lucruri, un 
braţ sau un picior, în planuri diferite, unul 
înaintea celuialalt, atunci piciorul sau braţul 
aruncat mai înainte era cel mai depărtat de 
spectator. Aceste doue legi domină şi în baso
reliefuri, adecă în celebrele representări de lupte. 
Din pricina lor şi modul de tratare al figurei 
omenesci era impus pictorului. Capul şi coapsele 
erau arătate în profil, ochii şi umerile en face, 
pântecele şi picioarele en trois-quart. Tocmai 
acest mod de tratare face ca pictura să pară 
rigidă şi fără viaţă. De aci s’a născut şi idea 
în imobilitatea artei egiptene, ca şi când ar fi 
cu putinţă o societate omenească lipsită de con- 
vulsiuni sociale şi morale. Imobilitatea cât există 
în cultura egipteană este resultatul unei ilusiuni 
optice: lumea egipteană este prea departe de 
noi pentru ca să putem distinge ceva mai mult 
decât liniile largi ale mişcărilor, cari de obşte 
au curbe mai puţin pronunţate. (Cf. G. Maspero, 
Histoire de 1’Orient classique, 1895; G. Perrot 
et Cbipiez, Histoire de l’Art. voi. I.; G. Maspero. 
L’Archeologie egyptienne. 1888; Ad. Erman, 
Aegypten.) [—]

Musica. Ca şi celelalte popoare ale antichi
tăţii, Egiptenii au imaginat diferite legende asupra 
originei sau invenţiunei musicei; ceea-ce e con
stant în aceste legende e, că această invenţiune 
e atribuită totdeuna unui personagiu mai mult 
sau mai puţin mitic. Picturele şi sculpturele an
tice, precum şi vechile documente egiptene ne 
dau o abundenţă cu adeverat sui’prin^etoare de 
representaţiuni de instrumente musicale şi de 
scene, în cari musica joacă un rol foarte im
portant. Autorii ancă au lăsat descripţiuni de 
serbări, îu cari musica ocupa primul rang, şi pe 
de altă parte înrădăcinai’ea musicei în popor se 
poate vede din faptul, că diferitele bresle de 
meseriaşi aveau cântecele lor speciale, pe cari 
le intonau fie la lucru, fie în repaus sau la ser
bări. Unele din aceste arii profesionale s’au men

ţinut în cursul secolilor şi se pot âncă auzi mai 
cu samă în Abisinia, în E. propriu musica fiind 
degenerată sub infiuenţa corupţiunii romane 
şi a Arabilor. Nu se poate spune nimic precis 
asupra sistemului vechilor Egipteni, cari stabiliau 
pare raporturi strînse între cele 7 planete, intre 
(Jilele septemânei şi între gradele octavei. Ipotesa 
unei vechi notaţiuni musicale egiptene nu gă- 
sesce sprijin în vechile documente: în nici una 
din nenumeratele representaţiuni grafice nu vedem 
vr’un cântăreţ sau instrumentist ţinend în mână 
nici cel mai mic papirus, care să ne facă a 
presupune că el citesce- musica ce execută. In 
schimb instrumentele musicale ale vechilor Egij)- 
teni ne .sunt cunoscute atât prin representaţiu- 
nile grafice cât şi prin unele specimene chiar găsite 
în vechile morminte. Pe lângă instrumente ana- 
loage cu kitara greacă, vedem harpele, de o 
mare varietate, dela cele mai simple până la 
cele mai artistic construite şi mai bogat orna
mentate, şi apoi instrumente de forma lăutei, 
cu lada bombată şi cu coai'de pişcate. Ca instru
mente de suflare vedem diferite trompete de 
lemn sau de metal, fluiere (mam său Io tos) 
şi flaute (sebi), ş. a. Dar mai cu seamă instru
mentele de percusiune sunt abundent represen- 
tate: dărăbăni (kem-ken), sistre (sen-son), 
crotale, cimbale ş. a. In ceea-ce priyesce starea 
actuală a musicei în E. ea nu presintă nimic 
particular; musica indigenă nu diferă întra nimic 
de cea arabă, introdusă, sistem şi instrumente, 
prin cucerirea E.-lui de cătră Arabi, astfel că 
instrumentele (ala sau edda), de cari se servesc 
musicanţii (al a ti), ce formează bandele orche
strale egiptene (t a k m), sunt cele arabe, în primul 
rang darabanile şi celelalte sgomotoase, ţinute 
de femei, şi apoi cele de suflare şi de coarde, 
ţinute de bărbaţi. Cât pentru oraşele mari, ală
turea de aceste baude orchestrale şi de cântă
reţele şi dănţuitoarele indigene, ele au teatre, 
în cari se represintă operele măestrilor eui'openi: 
Aida a fost scrisă de Yerdi după cererea Clie- 
divului pentru inaugurarea teatrului din Cairo 
(1871). [T. C.]

Egiptologia, o sciinţă modernă necunoscută 
nici Grecilor nici Romanilor. Până la începutul 
acestui veac, studiul culturei egiptene ei'a într'o 
faşă rudimentară; suposiţii stranii se făceau 
asupra scrierii hieroglifice. In aceasta privinţă 
lucrările lui Kircher (Oedipus Aegyptiacus, 
Roma 1652) şi de G ui nes (Memoires de 1’Aca
demie, voi. 34 şi 29) dovedesc, cât de nascoci- 
toare poate fi mintea omenească. La 1799 îusă un 
oficier francez, Boussard, descopere laRosetta o in
scripţie trilinguă (hieroglifică, demotică şi greaca), 
care era un decret dat de preoţii templului the- 
banic în onoarea lui Ptolemeu. Ackerblad re
cunoscuse în demotică, nu numai că este o 
scriere fonetică, ceea ce observase mai naiiih1 
şi Silvestre de Sacy, dar descoperise şi adevorata 
valoare a cinci litere. Zoega determină justul 
aşa numitelor cartuşe, în caii se aflau închise 
numele regilor. Thomas Joung (1814—18) ajunse 
să descifreze cartuşul cuprincjend nuimit! lui 
Ptolemeu. Adeveratul descifrător însă al hierog
lifelor a^ fost J. Franşois Champoliou, i)is le 
Jeime. Ancă de copil presentase aptitudini mari 
pentru limbile orientale. La 1824 publica «l’recis 
du systeme hierogiyphique», în care alfabetul fo-



Egir — Ehrenbreitstein. 265
netic alcătuit din 25 litere fu definitiv stabilit. 
Astăzi sistemul acesta, cu toată oposiţia înver
şunată a lui Quatremere, un cunoscetor adânc 
al limbilor orientale, şi a lui Klaproth, care n’a 
studiat resultatele francezului decât ca să-l com
bată, este admis de toti şi sub influenta lui Cham- 
polion avem în Europa o întreagă falangă de 
invetaţi egiptologi.

Egir, (Agir sau Ogir), în mitol. nord. demonul 
oceanului; soţia sa Ran caută să. prindă cu 
mreaja ei pe marinari şi să ţină corăbiile pe 
loc. E. în poesie e simbolul mării liniştite. » Cân
tecul lui E.,* se numesce o composiţie celebră 
a împer. Germaniei Wilhelm II.

Egmond, (Egmont), Lamoral, conte şi duce de 
Gavre, n. 1522 din o veche familie olandeză. 
].o41 a însoţit pe Carol V în Algeria; 1557 co
mandant al cavaleriei spaniole în lupta dela 
St. Quentin. Filip II îl numi 1558 guveraor al 
provinciilor Flandria şi Artois. Deşi catolic de
clarat, totuşi s’a ataşat oposiţiei, care era în
dreptată contra planurilor absolutistice ale regelui 
Filip TI. Când regele a trimis în Olanda pe ducele 
Alba, E. s’a desfăcut de vechii săi prietini; cu 
toate aceste a fost prins, apoi condamnat la 
moarte prin tribunalul de sânge şi 1568 decapitat 
în piaţa Bruxelei împreună cu contele Hoorn. 
Soartea lui E. a servit lui Goethe ca subiect 
pentru tragedia sa »E.« (Cf. Juste, Le comte 
d’Egmont et le comte de Hornes, 1862.)

Ego, cuvent latin pentm a designa în mod 
general sentimentul pe care cineva îl are despre 
existenţa personalităţii sale. El e subiectul tuturor 
acţiunilor, simţirilor şi gândirilor unui om. (v.Eu.)

Egoism, în sens general e tendenţa funda- 
ineutală a ori cărei fiinţe de a-şi îngriji şi păstra 
viaţa; în sens particular designează impulsiunea 
exagerată de a favorisa cu ori ce preţ, şi în ori 
ce împrejurări, acea tendenţă de conservare 
amintită mai sus. Ori ce om e, în mod natural, 
egoist; dar cu desvoltarea societăţii, siguranţa 
personală s’a mărit, mijloacele de existenţă s’au 
sporit, şi intensitatea E.-lui a trebuit să se micşo
reze în proporţie, lăsând loc, din ce în ce mai 
mult, altei impulsiuni şi altui sentiment contrar, 
altruismul. Cu toate acestea sunt oameni chiar 
în societăţile cele mai desvoltate, cari caută 
fără milă de ceialaiţi şi fără să le pese de so
cietate, să-şi măi'ească mijloacele de traiu, ori 
cât de prisos le-ar fi în realitate. In acest cas 
avem forma acută a E.-lui, şi în acest înţeles 
cuventul E. e întrebuinţat în deobşte. (V. şi 
Egotism.) [Dragomirescu.]

Egotism, calitatea acelor oameni, cari fac din 
liinţa lor centrul universului; opiniunea exa
gerară pe care cineva o are despre persoana 
sa. E. e deosebit de egoism prin faptul că pe când 
acesta designează un fel de a fi, care îşi are 
isvorul indefectibil în sensibilitatea unui om, 
E. designează mai mult o orientare particulară 
intelectuală pe care un om o are explicându-şi 
lumea. Un egoist e incapabil de fapte morale 
altruiste; un egotist le face, dar le raportează, 
cxplicându-le, la valoarea sa ca om sau la pro
priul seu interes. E. e o doctrină, egoismul un 
sentiment, E. poate deveni manie, egoismul 
mei odată. E. e superficial, egoismul fundamental 
nrii omenesci. pjragomirescu.]

Egres, 1) E., comună mare în Banat, cott.

Torontal, cu 3491 loc. Rom., oficiu postai. 2) E., 
comună mică în Ung., cott. Ugocea, cu 1465 loc. 
Ruteni. 3) Felso Puszta E., (Agreşul de sus), 
corn. mică în Trans., cott. Solnoc-Dobâca, cu 
1301 loc. Români.

Egressy, 1) E., Beni, corn ponist şi actor ma
ghiar. Composiţiile sale (Szozat, Klapka indulo, Ez 
a vilâg, Telen nyâron, Ereszkedik le a fel ho, ş. a.) 
prin originalitatea şi caracteral lor specific ma
ghiar au devenit foarte populare. N. 1814, -f 1851.

2) E., Gaoriil, (n. 1808, ţ 1866), cel mai 
renumit actor tragic al teatralul naţional maghiar 
din Budapesta. Cele mai bune creaţiuni ale lui: 
Juranici (din Zrinyi), Principele (Emilia Galotti), 
Mortimer (Maria Stuaii), Hamlet, ş. ă. A scris: 
Szineszet konyve. (Pesta, 1866); Torokorszâgi 
naplo, 1849—50.

Egreta, ornament de pene, purtat la diferite 
epoce de cătră militari. Astăzi se poartă în 
Rom. numai de şefii de corpuri, coloneii şi ge
nerali; E. este formată din pene albe, şi .se pune 
la chipiu sau căciula de mare ţinută.

Egumen, fgrec.J comandant, s’a limitat cu timpul 
la înţelesul de superior al vr’unei mănăstiri de 
călugări. In acest sens este sinonim cu stareţ, 
după cum se numesce stareţă şi superioara unei 
mănăstiri de maici. Dacă are dreptul de a purta 
Însemne episcopale (abate infulat din Occident), 
atunci ia numirea de archimandrit. Legislaţiunea 
româna modernă recunoasce episcopilor exclusiva 
lor jurisdicţiune asupra mănăstirilor, şi pe basa 
legii din 14 Dec. 1872, sf. Sinod a elaborat un 
regulament pentru disciplina monahală, în care 
se prevede şi alegerea E. Un delegat special al 
episcopului eparchiot aduce o listă a candidaţilor 
formată de episcop şi decretul de numire a pre- 
sidentului de birou, iar alegerea o fac toţi pă
rinţii călugări. Monahul desemnat prin majori
tatea voturilor devine E. după ce s’a confirmat 
de episcop şi guvern. Regulamentul mai adaugă 
câteva articole relativ la datoriile şi drepturile 
E., care e ajutat în funcţiunea sa de cătră un 
consiliu spiritual, compus din duhovnicii mănă
stirii, şi un consiliu economic, din care fac parte 
economul, ca.sieral, eclesiarhul şi arhondarul. 
(Legea citată reprodusă în Almanachul Cultelor, 
Buc., 1893, p. 60 uu.)

„Egyetertes'S (magh. Concordia), 4iai’ cotidian 
întemeiat la 1 Apr. 1874 de Ludovic Csâvolszky 
(v. ac.). Apare în Budapesta cu program kos- 
suth-ist. Astădi e organul lui Fr. Kossuth.

Egyptienne, un soiu de caractere tipografice 
(v. ac.), litei'e latine, a căror caracteristică este 
lipsa totală de ori ce trăsături mai fine.

Ehrenberg, (Alt-E.), sat în căpitanatul boem 
Schluckenaii, cu ţesătorii, fabrici de nasturi, pa- 
dimente, .etc , şi 9231 loc. (1880) dimpreună cu 
Neu-E.

Ehrenbreitstein, fThalehrenbreiisteinJ, oraş în 
districtul prusian Koblenz, pe dreapta Rinului, 
cu 5700 loc. (1880); cultură de vii, navigaţiuue, 
comerciu; citadelă şi spre sud fortul Asterstein. 
Se fiice, că deja Romanii au zidit aci un castel 
sub împăratul Iulian. Numele şi l-a luat dela 
nisce proprietari nobili de mai târfiiu. In cursul 
timpului a suferit cetatea mult în resboaie; 
1816—26 fu renovată şi formează, dimpreună 
cu fortul Asterstein şi Koulenz, una din cele mai 
importante fortificaţiuiri ale Germaniei.
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Eialet, paşalic, divisiune administr. în Turcia, 
(v. Vilaiet.)

Eichendorff, Josef, Baron, poet romantic germ., 
n. 1788 lângă Ratibor, s’a luptat cu Francezii, 
a servit statul până la 1844, f 1857 ca consilier 
intim la Neisse. In cântecele sale a nimerit tonul 
popular aşa de minunat, încât multe se cântă 
prin ţeara întreagă, (s. e. In einem kiihleii 
Grunde, etc.). Din scrierile lui prosaice s’a re
tipărit până în anii din urmă novela »A.us dem 
Leben eines Taugenichts«, cap d’operă a lui E. 
Traducetor excelent; a scris şi o istorie a lite
raturii poetice din Germ. din punct de vedere 
catolic. [W. R.]

Eichier, Aug. Wilhelm, botanist, fost profesor 
la univ. din Graz, Kiel şi Berlin, n. 1839,1 1887, 
.ş’a distins mai ales ca monogi-af şi morfolog al 
plantelor. In opul seu principal »Bluthendia- 
gramme«(2 voi.) apus temeliad iagramisticei teo
retice, Jiipend stavila, ce despăi’ţia până atunci 
această ramură a botanicei de restul acestei sciinţe.

[A. Pr.J
Eichsfeid, fost ducat apaiţinetor acum prov. 

prasiene Saxonia şi Hannovera, ca. 1540 tma., 
mare parte platou steril. In timpuri vechi E. 
făcea parte din regatul Turingiei; mai târcjiu a 
ajuns la Mainz. Ca ducat ajunse E. 1802 la Prusia, 
1807 după pacea din Tilsit la Vestfalia, 1815 
iarăşi la Prusia, care dete o parte Hannoverei 
în schimb. Locuitorii se ocupă cu ţesetorii şi cu 
comerciul.

Eichstaett, (Eichstaedt), 1) E., fost principat 
în Bavaria, dat 1817 lui Eugen Beauharnais; 
1100 km.* şi ca. 58,000 loc. catolici. Acest prin
cipat formase dotaţiunea episcopiei E., fundată 
745 de Sf. Bonifaciu. 1802 episcopia fu prefă
cută îu principat şi încorporată Bavariei; mai 
târcjiu (1821) se restitui episcopia E. cu 3190 km*, 
şi ca. 150,000 loc.

2) E. (mai nainte Eichstădt), oraş în Bavaria 
cu 7489 loc. (1880); fostul castel episcopesc (acum 
casarmă), 7 biserici, mai multe mănăstiri, liceu, 
seminariu, gimnasiu, şcoală reală, institut al dom
nişoarelor engleze, etc.; fabrică de bere, de ţigle 
şi preparare de pietri litografice; comerciu in- 
semnat cu fosile aflate în cariere.

Eider, (oiig. *Aegyr Dor* = poarta (jeului 
mării), rîu în prov. prus. Schleswig-Holstein, 
isvoresce spre sud dela Kiel, curge mai ântâiu 
spre nord prin nisce lacuri, o ia apoi spre vest 
şi se varsă in Marea de Nord. Acest rîu a câ
ştigat în importanţă prin canalul E., care leagă 
Marea de Noid t;u cea Baltică.

Eidothea, după mitol. greacă, fica betrânului 
mării Proteus.

Eifel, partea cea mai nord-vestică a dealurilor 
schistoase în prov. renană a Prusiei, între Mosel, 
Rin şi frontiera belgiană, 400 m. înalt (Hohe 
Acht 760 m.), cu multe cupole de basalt, cratere 
şi lacuri.

Eifel, turnul, turnul de fier de 300 m. înalt, 
ridicat 1889 de inginerul Gustav Eiffel, (n. 1843 
în Dijon) în Paris, pe câmpul lui Mai'te, cu oca- 
siunea exposiţiei universale.

Eike de Repgow, nobil din jurul Magdeburg-ului, 
amintit 1209—33, autor al codicelui saxon, (v. 
Sachsenspiegel) şi al dreptului feudal saxou. (Cf. 
V; F. AVinter, E. und. der Sachsenspiegel. Got- 
tingen, 1874 şi 1878.)

Eikonogen sau Iconogen, o substanţă chimică 
întrebuinţată în fotografie pentru desvelirea cli
şeelor, întrodusă în practică de cătră Dr. An- 
dersen din Berlin. Este un corp solid, alb, friabil, 
desvoltând un miros pătrun4etor şi vapori aci(Ji. 
După cercetările făcute se pare că e un amestec 
de hidrochinonă şi acid pirogalic. [V. C. B.] 

Eilethyia, după mitologia grec. (jina nascerilor; 
s’a identificat când cu Hera, când cu Artemis.

Einsiedein, tîrg (opid) în cantonul elv. Schwyz, 
909 m. as. mării, mănăstire a Beuedictinilor şi 
loc de pelerinaj din cele mai vestite, cu preste 
200,000 pelerini pe an, cari vin să se închine, 
mai ales 14 Sept. n., unei icoane a Maiiei, cio
plită din lemn negru, împodobită cu aur şi pusă 
într’o capelă din marmoră neagră în mijlocul bi
sericii. Bibliotecă mare, colecţiuoişi alte bogăţii; 
gimnasiu. Mănăstirea se (jice ă fi fost fundata 
de pustnicul s. Meinrad pe la 800. Tîrgul, în
fiinţat mai târziu, are \r’o 9000 locuitori, cari 
mare parte trăiesc din fabricarea cărţilor, luă- 
tăuiilor, etc. pentru pelerini. Tipografia fraţilor 
Benzinger e cea mai mare din Elveţia, foaia lor 
«Alte u. Neue Welt« cea mai respândită după 
»Gartenlaube«. In 14 Aug. 1799 Francezii sub 
Massena au învins aici pe Austriaci sub lellacici. 
(Cf. Landolt, Ursprung und erste Gestaltung des 
Stiftes Maria E., 1845.) [W. R.J

Eira, fD'aJ, fort în partea nordică a Messeuiei, 
unde Aristomenes s’a susţinut 9 ani în contra 
Spartanilor, în resboiul messenian.

Eirene, Pax, (jeiţa păcii, avea altare în Atena, iar 
în Roma i-s’a ridicat unul 4 Iul. anul 13 a. Chr. din 
ordinul senatului, fiind-că August pacificase Gali<a 
şi Spania. Este representată ca o fejneie tineră, 
care poartă cornul îmbelşugării, un sceptru, o 
ramură de măslin, nisce spice şi pe Plutus, ()enl 
bogăţiei în braţe.

Eirometru, v. Ej-iometru.
Eisenach, capit. fostului principat E. (120.5 km*.), 

acum aparţinetor la S.-'Weimar; oraş situat la îm
binarea rîurilor Nesse şi Horsel, cu 24,346 loc. 
(1895); centru de căi ferate; academie de silvi
cultură; gimnasiu clasic şi real, seminar de îuvo- 
ţători şi de înveţătoare. In apropiere AVartburg.

Convenţiunea de Eisenach, convenţiunea din 
11 Iulie 1853 despre îngrijirea bolnavilor şi în
groparea morţilor supuşi ai ţerilor germane şi 
austriaco; în vigoare ancă.

Eisenmenger, loh. Andr., scriitor antisemit, 
n. 1654 la Mannheim, a studiat limbile orientale 
la Amsterdam, 1700 prof. la Heidelberg, unde a 
scris «Entdecktes Judentum* (jidovism descoperit, 
sau cum jidanii blastemă pe creştini), carte com
pusă din 196 scrieri jidovesci. Jidanii i-an oferit 
12,000 fi., dacă n’ar publica-o, dar regele Friedr. 1 
de Prasia a tipărit-o 1711. E. 1704. [W. H.] 

Eisleben, oraş în cercul guv. prus. Mersebilrg, 
cu 23,043 loc. (1895); locul nascerii şi morţii 
lui Luther, căruia i-s’a ridicat aci 1883 un mo
nument; casa natală a lui Luther, cu |■elil]uiI; 
gimnasiu, progimnasiu real, seminar de înve- 
ţători; mine de aramă şi ai'gint.

Ejjubidi, dinastie care a domnit 1171 —I2(i0 în 
Egipt. Istoria E.-lor stă în strinsă legatui'ă cu 
evenimentele cruciadelor şi ale i'esboaieloi- pur
tate do Mongoli în Asia anterioară. Lupta dcla 
Aju Dşalut (1260) a nimicit puterea E.-lor; col
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din urmă E., Melic Mugith, principe în Karak, 
a murit de foame.

Ek —, V. şi Ec —.
Eka-tantrika, (sanscr. = monocord), instrument 

mus. indian, cu o singură coardă, cu o ladă de 
resonanţă formată dintr’o tatarcă şi cu gâtul lung, 
de bambu. [T. C.]

Ekbole, se numia în musica, vechilor Greci, 
ridicarea gradului enarmonic cu 5/4 de ton, ceea 
ce transforma tetracordul enarmonic în diatonic. 
Efectul opus se numia Eklisis.

Ekkehart, călugări din St. Gallen, E. I a scris 
imnuri şi in tinei’eţe «"Waltharius*, epopee la
tină (în stilul lui Vij-gil, dar după poesii eroice 
germ.), care s’a publicat adeseori, f 973 ca decan.

E. II, nepotul lui E. I, frumos şi cuminte, 
a instruit pe Hadvig, veduva ducelui Burkhard 
de Şvabia, în limba latină, mai târziu ajunse 
prin ea la curtea împer., unde câştigă vază mare; 
j- ca preposit catedral la Mainz.

E. III, n. pe la 980, a cores cântecul «Wal- 
tliarius® al lui E. I. t 1060 ca înveţător la St. 
Gallen. A scris cântece bis., dar mai ales »Casus 
St. Galli«, cronică începută de călugărul Radbert, 
până la 972, foarte preţioasă prin descrieri cul
turale. Intre altt.de se află aici istoria Hadvigei şi 
»curtesanului« E. II, pe care l-a contopit Scheffel 
cu E. I în romanul seu E. [W. E.]

Ekkykiema, sau encyclema, fgrec.J maşina cir
culară, acoperită, care în teatrul antic repre- 
.senta interiorul unui apartament.

Eknomos, munte lângă ţermurul sudic al Si- 
ciliei; în apropierea acestui munte au învins 
Romanii 256 a. Chr. flota cartagineană în primul 
resboiu punic.

Ekron, cea mai nord-estică dintre cele 5 ca
pitale ale Filistenilor, la mai'ginea Iudeii, în- 
chinându-se lui Baal Sebub, a fost adeseori ame
ninţată de profeţi cu judecata de veci. Acum 
Akir, 8 km. dela lebna.

Ektypografia, arta tipografică, care tipăresce 
căi-ţile menite pentru orbi. Prin E. se tipăresc 
litero ridicate, cari pot fi pipăite cu degetele. 
Sunt mai multe sisteme de E.; cel mai usitat e 
sistemul lui Braille (v. ac.).

El, 4eul cel mai vechiu în Babylonia; mai 
tâi'diu Bel sau Baal.

Elaborare, îndelungă lucrare, pregătire (a unei 
idei, a unui plan, a unei opere, a unei fapte).

Elaborat, lucrare, manuscris, operă.
Elada, v. Hellada.
EIaea, numele mai multor oraşe vechi gre

cesc!. Mai însemnată a fost E. aeolică pe lito
ralul vestic al Asiei mici; servia ca port al ora
şului Perg.imon.

EIaeagnaceae, (botan.) mică familie de plante 
dicotyledonate monochlamydeae, ce cuprinde trei 
genuri cu vr’o 16 specii de arbori sau arbuşti, 
acoperiţi cu peri solzoşi sau mai rar cu peri 
stelaţi, frunzele alterne sau opuse întregi şi pe- 
ninerviate ; florile regulate hermafrodite sau uui- 
sexuale şi mai adesea dioice sunt de regulă axi- 
lare, solitare sau îngrămădite mai multe la un 
loc, uneori sunt dispuse în spice sau mici raceme 
axilare, bractee mici şi caduce. Staminele rar 
sunt libere, de ordinar sunt conate cu periantul, 
alterne cu divisiunile sale, când sunt în acelaşi 
uuiner, alterne şi opuse când sunt în numer 
dublu. Ovanil unilocular închis în fundul pe-

riantului şi terminat printr’un stil linear, dilatat 
în partea superioară, ovul unic erect şi anatrop ; 
fructul este o nuculă închisă în periantul per
sistent şi îngroşat. Cele trei genuri din această 
mică familie sunt: Elaeagnus L., care a dat nu
mele familiei, Hippophae L, representat şi în 
părţile noastre, şi Shepherdia Nutt. Speciile ace
stor genuri sunt respândite prin regiunile tempe
rate ale emisferei boreale, extin(Jendu-se şi în 
Asia tropicală până în Au.stralia. [Z. C. P.]

Elaeagnus L., (botan.) gen din familia Elaeăg- 
naceelor, cuprinde vr’o 12 specii de fmmoşi 
arbori sau arbuşti, acoperiţi cu peri solzoşi sau 
stelaţi, adesea arginţii; frunzele simple alterne, 
peţiolate, sunt întregi; florile regulate hermafro
dite axilare scurt pedicelate, uneori fasciculate, 
cu periantul în partea interioară mai adesea 
galben sau alb, labasă persistent; stamine patru; 
ovarul liber terminat printr’un stil linear mai 
scurt decât periantul; ovul unic, ascendent şi 
anatrop cu micropilul inferior. Speciile acestui 
important gen cresc în Europa australă, în Asia 
temperată şi tropicală, în Australia şi în America 
boreală. Multe din speciile de E. sunt cultivate 
prin grădini ca plante ornamentale precum E. 
angustifolius L., cu florile miro.sitoare, cresce 
cultivat şi prin părţile noastre şi este cunoscut 
sub numirile populare de: Răchiţică, Salcie 
mirositoare. Măslin selbatic. Apoi E. 
argentea Pursh., E. longipes A. Gray., E. 
macrophylla Thunb., E. puiigens Thunb., etc. 
Fructele unor specii de E. sunt uscate, dar devin 
comestibile prin stratul cărnos al induviului, care 
este dulce acrişor, aşa sunt fructele de E. an
gustifolius L., E. macrophylla Thunb., etc.

fZ. C. P.]
EIaeis Jacq., (botan.) gen de plante din fam. 

Palmierilor, tribul Cocoiueae, cu endocarp spre 
vîrf 3 poros şi florile mascule cufundate în 
alveole. Acest gen cuprinde 3 sau 4 specii inerme 
tropicale din America şi Africa. »01eul de pal
mier*, un ai’ticol important de comerciu, se ex
trage din fructele dela E. guineensis L. Pentru 
aceasta specie, respândită din vestul Africei până 
în regiunea lacurilor centrale, e verosimil, că în 
timpi geologici s’a diferenţat din o formă trans
misă odinioară din America, o explicaţie, ce se 
impune şi la alte specii tropicale american-vest- 
africane. [A. Pr.]

EIaeothesium, aleipterium, unctuarium, (grec.) 
acel despărţement al thermelor romane, unde se 
păstrau olcuţele cu oleu (ampulla olearia) şi se 
practica ungerea coi’pului cu grăsime şi oleuri. 
simple sau parfumate, adeseori enorm de scumpe 
după darea de mână, rangul sau vanitatea visi- 
tatorului. Acest procedeu, care nu este a se con
funda cu masagiul, se făcea la încheierea toa
letei de baie prin anumite persoane (unctores), 
bunăoară cum sunt astă(ji friserii. Masagiul se 
făcea în despărţementul numit»tepidariura« (v. ac.) 
prin»tractatoros*. (Of. Dr. Vuia, »Diii istoria băilor* 
în «Transilvania*, 1897, p. 79.) [Dr. Vuia.]

Elagabal, după mitol. romană: Deus sol E. 
(4eul soare E.). Syrii şi Fenicienii l-au venerat 
ca pe deu ai soarelui. Romanii cucerind ţerile 
acele, au primit cultul deului, unii dintre îm
păraţii romani s'au făcut preoţi ai (jeului, iarMarcu 
Aureliu Antonin (219—223) şi-a adaus numele 
(jeului ca predicat. Cultul lui E., ca 4eu ai soa*
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relui, s’a ridicat atât de mult în Roma, încât în 
nigăciunile publice numele E. se amintia îna
intea celorlalţi (Jei romani. [Atm.]

Elaidina, corp izomer cu oleiua, obţinut prin 
acţiunea acidului azotic asupra oleinei. Este un 
corp solid şi are aceeaşi composiţie chimică ca 
oleiua. Se topesce la 32° şi e aproape insolubilă 
în alcool, solubilă în eter. [V. C. B.]

Elam, ţinut pe partea stângă a rîului Tigris 
în Asia, mai târziu Susiana. Aci a fost în anti
chitate un puternic imperiu semitic.

El-Amarna, sau Tell-el-Amarna, oraş în Egiptul 
de mijloc, între Memphis şi Theba; îşi dato- 
resce existenţa unei revoluţiuni religioase. Amen- 
hotep IV, care sta sub influenţa mamei sale Tey, 
fica regelui din Babilon, încearcă să întroducă 
şi în Egipt monoteismul semitic. In locul cul
tului naţional acest rege introduce cultul discului 
solar, Aten, de unde şi numele regelui de Chue- 
naten «strălucirea discului solar.« Toţi 4e'i cei 
vechi fură persecutaţi, dar mai ales ui-a refor- 
matonilui s’a îndreptat contra lui Amon din 
Theba, ale cărui altare şi temple au fost dărî- 
mate în parte, iar preoţii puşi pe cruce. Şi pentru 
ca să nu mai fie nici o legătură cu trecutul 
religios al Faraonilor, Chuenaten îşi zidi cam pe 
la 1440 a. Chr., aproape de malurile Nilului, în 
Egiptul de mijloc, o nouă residenţă. încercarea 
lui însă nu isbuti. După moartea regelui refor
mator oi'aşul seu fu cu totul prefăcut în cennşe. 
Aici s’a găsit în 1887 un mare numer de plăci 
de lut, cuprindend o întreagă corespondenţă între 
regele Amenhotep IV şi trimişii sei pe lângă 
curţile din Babilon şi în general din Asia an
terioară. Este o corespondenţă diplomatică de 
cea mai mare însemnătate, căci pe de o parte 
ne arată raporturile politice ale Faraonilor Egip
tului cu regii din Asia, iar pe de alta, ne dă o 
dovadă că pe la jumătatea seci. XV, rolul şi 
influenţa culturii chaldee era covîrşitor, pentru 
că limba şi scrierea babiloniană era limba şi 
scrierea oficială chiar şi pentru corespondenţele 
particulare ale regilor din Egipt. (Cf. Fr. Kaulen, 
Assyrien und Babylonien, 1891; Ed. Meyer, 
Geschichte des Alterthums, 1884, voi. I.; Ad. 
Erman, Aegypten, 1893.)

Elan, cerbul alceu, v. Cerb.
Elana sau Aila, în vechiul Testament numele 

unui port vechiu idumeic lângă sinul estic dela 
nordul Mării Roşii. Erapunct însemnat comercial.

Elanul, rîu în Rom., isvoresce în j. Fălciu, 
curge în direcţie sud. trecend pe teritorul j.-lui 
Tutova şi Covurluiu şi se varsă în Prut mai sus 
de satul Vădeni.

Elanus, (zool.) gen de pasere răpitoare din fam. 
Falconidae, ale cărui specii petrec prin Asia, 
Africa şi America. E. coeruleus se abate şi pe 
la noi. V. şi Falconidae. [V. B.],

Elaphebolion, a noua lună a calendarului attic, 
circa 15 Martie până 15 Aprilie.

Elaphitice, trei insule mici de calcar lângă 
litoi'alul dalmatin, situate în faţa golfului de Ra- 
gusa; sărace în apă; se cultivă via, olivi, roşcove.

Elasmobranchii, v. Chondropterygieni.
Elasmotherium, uu animal antediluvian, de 

mărimea unui elefant, cu un corn puternic în 
mijlocul frunţii; la corp semăna cu un rinocer. 
Era un animal foarte rar, fosilele lui se găsesc 
prin Rusia şi Siberia.

Elassona, orăşel turcesc în vilaietul Monastir, 
aproape de graniţa grecească, cu 4000 loC., în 
cea mai mare parte Turci, ceialalţi Greci şi Ară- 
mâni dela Vlacho-Livadhon. In apropiere de E. 
au fost lupte crâncene între Greci şi Turci la 
1885 şi în ultimul resboiu greco-turcesc. La cei 
vechi E. avea numele Oloosson.

Elasticitate, o proprietate generală a corpu
rilor de a se diforma sub influenţa unei forţe 
şi a reveni din, nou la starea primitivă, după ce 
forţa a încetat. Nu toate corpurile şunt elastice 
în acelaşi grad, E. lor variază. Sunt corpuri la 
cari E. este foarte mică, sau lipsesce cu totul, 
acestea se numesc corpuri moi. Printre corpuri 
gazurile sunt cele mai elastice, prin compresiune 
îşi reduc volumul îu raport invers cu presiunea 
(Legea lui Mariotte); după gazuri vin lichidele 
şi pe urmă solidele. Dintre solide cauciucul este 
unul din cele mai elastice corpuri.

Elastina, substanţa ţesutului elastic animal. 
Fiert cu apă nu dă cleiu.

Elastiques, stofe de lână scărmănată, ţesute 
înciTicişat şi trecute prin prisă; se disting prin 
elasticitate mare. Tot astfel se mai numesc şi 
ţesăturile în formă de bande âiiguste, cari conţin 
în urzeală şi băteală, dar mai cu samă numai 
în urzeală, fire de cauciuc, şi astfel se între
buinţează la jaretiei’e, bretele, la ghete, cisme, 
pantofi, etc.

Elateia, oraş în Fokis (Grecia), cu templu re
numit al lui Asklepios; era privit ca cheia 
Greciei. Ruinele lui se mai văd lângă Lefta.

Elatere, (botan.) se numesc nisce celule spe
ciale din capsula multor Hepatice. Au forma li
neară, cilindrică, fusiformă, etc., şi membrana 
îngroşată dealungul a două bande spirale. Sunt 
foarte higroscopice; la deschiderea capsulei, prin 
mişcările lor, contribue la împrăştierea sporilor, 
cu cari sunt amestecate. Acelaşi nume îl au şi 
cele 4 făşii lineare dela suprafaţa sporilor de 
Equisetiun, tot cu rol de a disemina sporii, şi de 
a-i reţine mai1 mulţi la un ioc spre a germina cu 
toţii şi a forma protalul.

Elateride, insecte coleoptere pentamere; unele 
specii americane respândesc în obscuritate o lu
mină vie; astfel este Pyrophorus noctilucus, sau 
musca de foc. Lumina care o dau aceste in
secte este suficientă pentru ca cineva să poată 
ceti, şi Indienii o utilisează ca mijloc de iluminat.

Elaterina, o substanţă cristalină extrasă din 
Elaterium, un principiu purgativ ce se găsesce 
în pepenele selbatic (Momordica elaterium). Este 
un purgativ energic, lucrând în dosă de 3—0 
miligr. [V. C. B.]

Elaterit, mineral, bitumen ceva elastic cu uu 
miros plăcut. Şe găsesce în Derbyshire, pe in
sula Zante, etc.

Elaterometru, numirea instrumentelor ])cntru 
determinarea expansiunii gazelor şi vaporilor in 
spaţii închise, v. Barometru şi Manometru.

Elatine L., (botan.) gen din fam. Elatineelor, 
cuprinde mici plante erbacee glabre aquatice sau 
repente; frunzele opuse sau verticilate; lloi'ilo 
foarte mici sunt axilare şi mai adesea solitare, 
trimere sau tetramere, mai rar dimere, sopalelo 
caliciului sunt membranacee obtuse şi necostate, 
androceul isostenion sau diplostemon. Ovarul 
globulos devine la maturitate o capsulă inom- 
branacee. Acest gen cuprinde vr’o 6 specii, res-
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pândite prin regiunile temperate sau subtropicale 
ale globului. In păi-ţile noastre cresce prin apele 
stagnante sau lin curgătoare E, Alsinastrum L.

Elatineae, (botan.) mică familie de plante dioo- 
tyledonate polypetale, ce cuprinde 2 genuri cu 
20 specii de plante erbacee sau subfrutescente 
în general mici, ce cresc în locuri umede şi 
băltoase; frunzele opuse sau verticilate sunt în
tregi sau serrate; florile mici axilare, solitare 
sau cimos-fasciculate sunt regulate şi herma
frodite ; caliciul cu 2—5 sepale libere imbricate, 
corola cu 2—5 petale, stamine libere hypogyne 
în număr egal cu petalele (isostemon) sau de 2 
ori mai multe (di]flostemoo); fructul este o cap
sulă septicidă. Singurele 2 genuri din această 
mică familie sCmt: Elatine L., care a dat nu
mele familiei şi Bergia L. Speciile acestor genuri 
sunt respândite mai pe toată suprafaţa globului.

[Z. C. P.]
El aud, El ud, Eud, instrument musical fa

vorit al Arabilor. Constă dintr’o ladă de reso- 
nanţă, bombată, formată din mai multe doage 
do lemn, şi dintr’o tablă de armonie, asemenea 
de lemn. Gâtul scurt şi cuierul întors în unghiu 
obtuz îi dă în totul aparenţa cobzei, care de 
sigur în acesta îşi are originea. Numărul coar
delor e de 7 părechi, acordate în quartă şi quintă. 
Numele îi vine dela faptul, că primitiv lada de re- 
sonanţă era făcută dintr’o ţastă de broască (aud).

[T. C.]
Elba, (lat. Ilva, grec. AethaliaJ, insulă ital, în 

Marea Mediterană, despărţităde continentul italian 
plin strimtoarea (canalul) Piombino, 222 kma. şi 
23,997 loc.; insula e muntoasă (Monte Capanna 
1030 m.); produce fier, marmoră, sare; pescărie. 
Capitala Porto Ferrajo. Pe această insulă a pe
trecut Napoleon I, ca principe suveran al ei, în 
timpul dela 4 Maiu 1814 până la 26 Febr. 1815.

Elba, (lat. Albis, germ. Elbe, ceh. Labe), rîul 
cel mai mare al Germaniei de Nord, isvoresce 
din Mimţii Uriaşi, în Boemia, curge într’un cerc 
mare prin nordul Boemiei, apoi tăindu-şi drum 
printre munţi trece prin regatul Saxonia, prin 
prov. prus. Saxonia, mai departe formează gra
niţa între Hannovera şi Mecklenburg-Holstein 
şi se varsă în Marea de Nord la Kuxhaven, 
avend aci o lăţime de 15 km. Gura rîului e în
tărită prin 4 forturi. Lungimea 1165 km., basinul 
143,327 kma. Afluenţi, pe dreapta: Isel, Elster, 
Havel; pe stânga: Moldva, Eger, Mulde, Saale. 
E. stă în legătură prin mai multe canale cu 
rîurile Odera, Spree, etc.; e navigabil dela Melnik, 
pentru năi mai mari dela Pirna, preste tot în 
lungime de 842 km.; la Hamburg pot întră pe 
E. şi cele mai mari bastimente.

Elbassan, oraş cu 10,000 loc., lângă rîul Şcump 
în Albania, capitala unui mutesariflic şi residenţa 
unui episcop gr.-or.; cei mai mulţi locuitori sunt 
inohamedani, foarte fanatici, încât chiar şi fe
meile creştine umblă învălite. Caracteiul oraşului 
e curat albănezesc, sunt însă şi aici aproape o 
suta de famihi arămânesci. E. nu e vechiul Al- 
banopolis, cum se credea mai înainte, ci vechia 
Scampa sau Scampia, după care se numesce rîul 
Şeiunp (articulat Şcumbi).

Elbe, după mitol. nord-germ. fiinţe de noapte, 
hi numărul singular Alb, (acji Alp), plural Elbe(n). 
forma engleză e: Elfe, şi aceasta a întrat şi în 
literatura Germanilor, (v. Elfe.) [Atm.]

Elberfeld, oraş în cercul guvern, prus. Diissel- 
dorf, 139,337 loc. (1895); judecătorie, cameră 
de comerciu, filiala băncii imper.; ţesetorii de 
in, bumbac, lână, mătasă; fabrici de chiinicalii; 
comerciu însemnat; numeroase soc. de asigurare; 
gimnasiu şi şcoală reală, gimnasiu clasic, seminar 
de învăţătoare, institut de surdomuţi.

Elbeuf, oraş în depart. franc. Seine iufer., 
21,097 loc. (1891); fabrici de postav.

Elbing, oraş în Prusia, guvern. Danzig lângă 
rîul E. până aci navigabil, 45,846 loc. (1895); 
cameră de comerciu, filiala băncii imper.; indu
strie însemnată de fier, şantier, fabrici de ţigări; 
comerciu cu bucate, lemne şi fierării; gimnasiu, 
seminar de învăţătoare, înstitut de surdomuţi. 
Odinioară oraş hanseatic înfloritor.

EIbrus, (Elburus), cel mai înalt munte în 
Caucas, vulcan stins, 5642 m.

Elburs, munţi în Persia, la ţermurul sudic al 
lacului Caspic, cu piscul Derhavend, 5900 m.

Elciu, numirea veche a consulilor şi solilor.
Eldorado, spân. omul aurit, era, după credinţa 

seci. XVI şi XVII, stăpanitorul unei ţeri foarte 
bogate în aur şi pietri preţioase din America de 
sud. Mulţi au umblat să descopere aceasta ţeară 
fantastică, şi unii o şi însemnară în cărţile lor. 
Chiar şi mai târziu, 1780 se mai găsi un Spaniol, 
Antonio Santos, care intreprinse această expe
diţie. Cf. Junker v. Langegg, Geschichte der 
Entdeckungsreisen nach dem Goldlande E. im 
XVI. und XVII. Jahrh. Leipzig 1888, Metaforic 
E. înseamnă o ţeară a tuturor fericirilor.

Ele, V. Iele.
Elea, oraş vechiu în sudul Italiei, renumit prin 

şcoala eleatină, întemeiată aci de Xenophanes 
(v. ac.).

Eleaţi, filosofi greci, cari au aparţinut şcoalei 
eleatică. Această şcoală a fost una dintre cele 
mai însemnate, cari au înflorit în Grecia înainte 
de Socrate. întemeiată în Elea din Lucania de 
cătră Xenophanes din Kolophon, ea a înflorit 
între anii 540—460 a. Chr. Basa pe care a fost 
întemeiată a fost monismul, întni cât tot ce 
există se reduce la un singur princip. Acest 
princip a fost desvoltat apoi de cătră Parmenides 
( V. ac.) şi a fost dus la îndephnire de cătră Zeno 
şi Melissos. Simburele filosofici eleatice e idea, că 
substanţa lucrurilor nu o putem cunoasce prin 
intuiţiune, ci numai prin cugetare; prin urmare 
tot ceea ce e accesibil sensurilor e numai fenomen, 
nu poate fi înţeles, (v. şi art. Xenophanes, Par- 
meuides, Zeno, Melissos. Cf. Teodorescu, Ist. fii. 
ant.; Uiberweg, Gesch. d. Philos I.) [Plet.]

Elebor, v. Helleborus.
Elector, se numia principele cu drept de a 

alege pe împăratul german, după ce împărăţia 
a ajuns electivă (sfîi'şitul Carolingienilor). La 
început toţi principii aveau drept de E., dar de 
pe la 1230 se pomenesc numai 7 principi, acei 
cari exercitau cele mai însemnate servicii pe 
lângă împărat (îngrijau de palat, de grajd, de 
masă, etc.). Copiate dela Bizantini. Cei 7 erau: 
archiepiscopul din Maiuz, din Colonia, din Treves, 
clerici; apoi contele palatin pe Rin, ducele de Saxa, 
marchisul de Brandenburg şi regele Boemiei, laici. 
Caro! IV prin Bulla de aur 1356 hotărî şi măr
gini oarecari drepturi ale E. (dr. de monetă, ju
decată, etc.), dela 1519 puterea lor crescu însă 
prin învoire cu împăraţii înainte de alegere
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('Wahlkapitulation). Se bucurau de onoruri re
gale, în Reichstag aveau colegiu deosebit (Kur- 
fiii’stenkollegiuin). In resboiul de 30 aui contele 
palatin pierdu dr. de E., care trecu (1623) la 
Maximilian de Bavaria, însă prin pacea vestfa- 
lică îl recăpetâ (1648) încât E. se ridicară la 8. 
In istoria modernă când imperiul numai cu nu
mele era electiv, pe când în realitate a fost 
ereditar, rolul E. a fost neînsemnat. La 6 Ian. 
1875 a mui it ultimul E. dellessa, făcută electorat 
după 1803 şi desfiinţată de Prusia 1866.

Electra, după mitol. grec. 1) una din Pleiade 
(v. ac.); 2) fata lui Agamemnon cu Klytemnestra.

Electric, (grec.) ce privesce Electricitatea 
Baterii E., v. Baterie; Cale Ferată E., v. 
Tracţiune; Câmp E.f v. Câmp.

Capacitatea E. a unui conductor este canti
tatea de electricitate necesară a ridica potenţialul 
lui dela 0 până la 1. Ea nu atârnă dela natura 
conductorilor ci numai dela forma lor exteiioară, 
dela distanţele lor şi dela natura dielectricului 
ce îi despăriesce. Capacitatea inductoare spe- 
cifică E. sau puterea inductoare specifică a 
unui dielectric se numesce raportul sarcinei ce 
poate lua un condensator, al cărui strat isolant 
este acel dielectric, cătră acela al unui alt con
densator identic, care are însă ca strat isolant 
aerul. Valorile ace.stor ca[)acităţi relative la prin
cipalele dielectrice siint următoarele; Aer 1, 
sulfur 2-58—3,21, ebonită 2-21—3-15, cauciuc 
vulcanisat 2‘95, gutaperca 3'4, sticla ordinară 
5-83—6-34.

Centrale E., v. Staţiuni; Condensator E., v. 
Condensator; Conductor E., v. Conductor; Con- 
tracţiunea E. a gasurilor, v. Gaz; Corpuri an-E., 
V. anelectric; Corpuri idio-E., v. Idiolectric; 
Curent E., v. Curent.

Densitatea'^E. Neputendu-se afla electricitate 
liberă în interiorul unui corp electrisat, ea se 
aşează pe suprafaţa lui, unde vine reţinută din 
causa isolaţiunii aenilui. Densitatea electricităţii 
libere, ce se află pe suprafaţa unui conductor, 
se numesce cantitatea de electricitate ce se află 
pe unitatea suprafeţii acestui corp, în caşul când 
se admite o distribuţiune electrică uniformă. 
Densitatea unui curent în un conductor este 
raportul intensităţii acestui cui’ent cătră supra
faţa secţiunii transversale a conductorului. Această 
cantitate se exprimă iu Amperes pe cm2, sau 
mm2. Se admite în practică dela 5—6 Amperes 
pe mm2, pentru firele fără isolaţie, 2—4 Am- 
peres pe mm2, la firele subţiri isolate, iar dela 
0'75—1'50 Amperes la cablele mai groase şi 
bine isolate.

Deplasarea E. După teoria lui Maxwell un 
câmp electrostatic resultă din o alunecare a ete
rului, ce se efectuează în sensul liniilor de forţă. 
Dacă împărţim cu constanta 4 % productul forţei 
electrostatice prin puterea inductoare specifică 
(v. Capacitatea E.) a dielectricului, vom obţine 
ceea ce Maxwell a numit deplasarea E., şi care 
se raportează la unitate de suprafaţă. Tot sub 
denumirea de deplasări E. se consideră atrac- 
ţiunile şi repulsiunile exercitate de curenţi pe 
magneţi. Aceste s’au constatat şi studiat de cătră 
Biot şi Savart, iar Laplace a dedus din expe
rienţele acestora legea elementară ui'mătoare; 
Acţirmea, ce produce un element de curent asupra 
unui pol magnetic, variază în raport invers cu

pătratul distanţei şi proporţional cu sinusul un
ghiului, ce direcţiunea curentului face cu linia, 
care unesce centrul ei cu polul magnetic. Des
cărcarea E., V. Descărcare.

Diagrama E. Representaţiunea grafică a supra
feţelor de nivel (equipotenţiale) şi a liniilor de 
forţă ne dă o disposi^une analogă cu aceea a 
harfelor topografice, prin care vin representate 
ondulaţiile pămentului cu ajutorul curbelor de 
nivel şi al liniilor de panta mai mare. Prin aju
torul representaţiunilor grafice ale curbelor de 
nivel şi ale liniilor de forţă, se poate Tesolvî grafic 
un număr mare de probleme ale electricităţii 
practice.

Dilataţiunea E. a sticlei. S’a observat că o 
butelie de Leyda, când vine încărcată cu electri
citate, dacă conţine un lichid, nivelul acestuia 
scade. Variaţiunea volumului acestei butelii e 
proporţional cu pătratul potenţialului şi în raport 
invers cu grosimea isolantului (Duterj. Se crede 
că această variaţiuue de volum are o legătui'ă 
oarecare cu variaţiunile proprietăţilor optice ale 
isolanţilor polarisaţi (Kerr).

Efectele curentului E. sunt calorifice şi lu
minoase. Curentul produce o ridicare de tem
peratură în corpurile, prin cari trece. Această 
ridicare este uneori aşa de mare încât poate să 
topească şi să vaporiseze aceste corpuri. Can
titatea căldurei produse de cătră un curent, ur
mează legile următoare descoperite de Joulc, 
adecă: cantitatea de căldură produsă este pro- 
poi'ţională cu resistenţa opusă curentului de cătră 
conductorul prin care el trece, cu pătratul in
tensităţii curentului şi cu o constantă, ce depinde 
de natura corpurilor prin cari trece, şi care ne 
vine dat de experienţă în fiecare cas particular. 
Un efect luminos al curentului este arcul Voltaic, 
din care avem un exemplu în lămpile electrice, 
cari iluminează astăfii pieţele şi stradele prin
cipale ale oraşelor mari. In arcul voltaic căr
bunii cari îl produc, ard încet la vîrfurile lor, 
însă putem produce lumină chiar prin incan
descenţa corpurilor, ceea ce se întâmplă cu lain- 
pele incandescente, în cari un fir de carbon foarte 
subţire se află în vid şi iluminează prin incan
descenţa, ce produce curentul care trece prin el.

Descărcările electrice pot produce efecte me- 
chanice, calorifice, luminoase, chimice şi fisiolo- 
gice. Efecte mechanice sunt sfărîmarea cor
purilor, prin cari trece, atragerea şi respingerea 
corpurilor încărcate cu electricitate. Efecte calo
rifice sunt încălzirea, topirea şi chiar volatili- 
sarea corpurilor, prin cari trece. Cea mai evi
dentă dovadă a producerii efectelor luminoase 
este schinteia electrică însăşi. Efecte chimice 
se obţin făcând să treacă descărcările electrice 
printr’un amestec de doue corpuri deosebite, cari 
une ori se compun între ele spre a da nascore 
unei alte substanţe. Descărcările electrice pot 
de asemenea să descompună corpurile compuse. 
Efectele fisiologice le obţinem dacă atingem 
cu o mână una din armaturile unei butelii de 
Leyda, iar cu cealaltă mână armatura a doua. 
Simţim în acest cas în membrele noastre o co- 
moţiune subită, care când e vorba de sarcini 
puternice, poate fi dureroasă şi în unele caşuri 
poate chiar ucide.

Efluve E. Când maşina lui Holtz (v. Maşini E.) dă 
între polurile sale un curent de schintei, dacă noi



Electricitate. 271
punem aceste poluri în contact cu cele doue arma
turi ale unui condensator cu plăci de aer, prin va- 
riaţiunile de potenţial, ce se produc în diferitele 
puncte ale massei gazoase, se produc nisce des
cărcări prin influenţă, cunoscute silb denumire 
de descărcări obscure sau efluve E. Efectele 
chimice ale acestor descărcări sunt foarte re- 
mai’cabile, de oarece pot produce schimbări iso- 
merice, descompunerea sau compunerea compu
selor binare, reacţiunile oxigenului, idrogenului 
sau azotului bber asupra materiilor organice.

Endosmosi E.t v. Endosmosa; Figuri E., 
V. Figuri; Fluide E., v. Fluide; Grosimea E., 
V. Grosime; Iluminatul E., v. Iluminat; In
fluenţa E., V. Influenţa; Lanţ E., v. Lanţ.

Legea atracţiunilor fi repulsiunilor E. stu
diată de Coulomb prin cumpăna de torsiune in
ventată de dînsul. Cumpăna lui Coulomb e com
pusă din o cutie de sticlă, pe al cărei părete in
terior se află fixată o bombiţă de măduvă de soc, 
iar în mijlocul ei e suspendată prin un fir o 
vei'gea metalică, bine echilibrată, care se ter
mină ia una din extremităţile sale tot cu o bom-. 
biţă de măduvă de soc. Eesultatul studiilor lui 
Coulomb, făcute cu acest aparat, când bombiţele 
sunt încărcate cu electricitate, se resumă în 
legea următoare: Puterile de atracţiune sau re- 
pulsiune electrică între două corpuri încărcate 
cu niasse electrice diferite, sunt proporţionale cu 
productul acestor masse şi cu inversul pătratului 
distanţei centrilor lor de gravitate. Deşî Harris, 
făcend studii posterioare, n’ar fi găsit întocmai 
resultatele lui Coulomb, totuşi mai târziu Eiess 
şi Mărie Davy au descoperit, că Harris n’a luat 
precauţiuni suficiente pentru a evita influenţa 
corpurilor electrisate exterioare, şi au confirmat 
legile lui Coulomb ca exacte.

Linii de forţa E., v. Linii de foiţă; Lumina 
E., V. Lumina; Maşini E., v. Maşini; Măsuri 
E., V, Măsuri; Mişcarea E. a mercurului, v. 
Mişcarea; Motoare E., v. Maşini; Pendula E., 
v. Pendula; Potenţialul E., v. Potenţial; Pola- 
risaţie E., v. Polarisaţie; Itegulator E., v. Ee- 
gulator; Resistenţa E., v. Eesistenţa; Signal E., 
V. Signal; Suprafeţe equipotenţiale E., v. Su
prafaţa; Tensiunea E., v. Tensiune; Transmi
siune E, a puterii, v. Transmisiune.

Transport E. al căldurei. ~W. Thomson a 
descoperit că dacă temperatura unui conductor 
metalic nu este perfect egală în toate punctele 
sale, la trecerea unui curent, afară de căldura 
desvoltată prin resistenţa conductorului, mai 
există o desvoltare df căldură părăsită, positivă 
sau negativă, aceasta putend schimba de semn 
cu intensitatea curentiilui. Dacă e positivă, se 
4'ce că există transport de căldură dela punctele 
cele mai calde la cele mai reci ale conductorului. 
Şl viceversa în caşul când e negativă.

Unităţi E. V. Măsuri; Ventil E. v. Ventil.
VihraţiuniE. Marea asemănare existentă între 

fenomenele luminoase şi cele electrice a făcut, 
pe Maxwell să stabilească o teorie electromag
netică a luminei. Insă Maxwell nu şi-a putut con
firma teoria lui prin experienţă, neputend obţine 
unde electrice aşa de rapide, ca să poată pro
duce fenomenele de reflecţiune, refracţiune şi 
polarisaţiune într’un mod sensibil. Lui Nicolae 
Hertz e datorit meritul de a fi întărit teoria lui 
Maxwell prin resultate experimentale, inventând

resunatorul hertzian (v. ac.). Acest aparat ac
ţionat prin o maşină a lui Euhmkorff, dă origine la 
un centra de vibraţiuni electrice, în acelaşi mod 
cum un instrument musical iu acţiune este un 
centru de vibraţiuni sonore, şi o luminare aprinsă 
un centra de vibraţiuni luminoase şi calorifice. 
Aceste vibraţiuni produc în eter o serie de unde 
electrice analoage cu acele sonore şi luminoase. 
Aceste unde electrice sunt capabile de a fi reflec
tate prin oghn(Ji metalice, se pot supune refrac- 
ţiimii prin trecerea prin un prism de asfalt sau 
de altă substanţă coibentă, se interferează, .se 
polai'isează, într’un cuvent se poaifA întocmai 
ca şi cele luminoase. Aceste unde trecând prin 
un bloc de brad au produs o refracţiune dublă. 
De oarece, dacă două corpuri, cari pot să vi
breze la unison, stau în presenţă unul cu altul, 
vibrând unul din ele, vibrează şi celalalt, aşa 
dacă noi calculăm dimensiunile unui corp, care 
poate să vibreze la unison, cu un resunator 
hertzian, se vor produce în acela schintei elec
trice uniforme cu acele ale excitatorului. Din 
cele expuse resultă, că electricitatea e datorită 
vibraţiunilor eterului întocmai ca şi căldura şi 
lumina, şi dacă voim să comparăm aceste trei 
energii cu sunetul, ce e produs prin vibraţiunea 
aerului, vom pute (Jice, că electricitatea cores
punde cu sunetele cele mai grave, căldura cu cele 
medii iar lumina cu cele mai înalte. [A. G.] 

Electricitate, E. statică (în nemişcare). Sticla, 
reşina, ambra, sulfurai şi alte substanţe, frecate 
cu o stofă de postav sau raătasă, bine uscată, 
şi apropiate la corpuri uşoare, precum bucăţi de 
hârtie, strujituri de pene, mai ântâiu vor atrage 
pe aceste, şi apoi le vor respinge. Proprietatea 
ce au căpătat prin frecare substanţele amintite, 
se numesce E., dela grec. Electron (ambra), sin
gura materie care în vechime (din timpul lui 
Thales de Milet, 600 ani înaintea erei noastre) 
se scia că posedă proprietatea de a se electrisa. 
Gilbert cam pe la 1600 a dovedit că această 
proprietate o au şi alte corpuri, iar repulsiunea 
corpurilor uşoare după electrisare a fost des
coperită de cătră Otto de Gueiicke. Alţi obser
vatori, caHauksbee, Gray, Dufay, Nollet, Franklin, 
"Willson, Aepinus, Beccaria, Cavallo, etc. au desco
perit noue corpuri electrisabile. E. ce se desvoaltă 
prin diferite corpuri din natură, nu se bucură de 
aceleaşi proprietăţi. Din experienţele făcute cu 
pendulul electric re.sultă: 1) că există două genuri 
de E., una care se desvoaltă pe sticlă se numesce 
sticloasă sau positivă, alta care se desvoaltă pe 
reşină se numesce reşinoasă sau negativă. 
2) că corpuri încărcate cu electricităţi de acelaşi 
nume se resping, iar cele cari au electricităţi 
contrare se atrag. Când frecăm două corpuri, 
unul de altul, fiecare din ele se încarcă în 
acelaşi timp cu E., însă genul acesteia variază 
după natura corpurilor. Aşa când frecăm cu 
postav o bucată de reşină, postavul se încarcă 
positiv, iar reşina negativ. E. se produce: 1) 
prin frecare, cele două corpuri frecate se în
carcă cu cantităţi egale de electricitate de nume 
contrar; 2) prin presiune, ceea ce se întâmplă 
ori când un corp e presat cu foiţă contra unui 
corp de altă natură, şi apoi detaşat cu rapidi
tate, (multe cristaluri heiniedre vin electrisate 
prin compresiune); 3) prin divisiune. ceea 
ce se întâmplă când un isolant vine .scobit cu
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un cuţit, fragmentele ce resultă fiind electri- 
sate; 4) prin clivagiu, când se detaşează cu 
repegiune doue corpuri ce au fost alipite; 5) prin 
căldură, ceea ce se întâmplă în special cu 
turmalina. Un ac de turmalină la temperatura 
ordinară nu dă nici un semn de E., iar încăl- 
4indu-se, se electrisează la un cap cu E. posi- 
tivă, şi la celalalt cu E. negativă; menţinendu-se 
temperatura constantă, nu mai dă nici un semn 
de electrisare, iar recind, se electrisează la cele 
doue capete, însă cu E. de semn contrar cu cele 
precedente; G) prin contact simplu; 7) când 
se produce o combinaţie chimică. E. se aşează la 
swprafaţa corpurilor. Aceasta se demonstrează 
experimental pjîn o sferă de metal, susţinută 
pe un picior de sticlă, punând preste dînsa doue 
emisfere, cari să o acopere perfect, fiecare din 
aceste emisfere fiind provecjute asemenea cu cocji 
de sticlă. Electrisând aparatul cu ajutorul unei 
maşini electrice, şi apoi ridicând ambele emis
fere, vom constata, prin apropierea lor la un 
pendul electric, că ele sunt electrisate, în timp 
ce sfera nu va da cel mai mic semn de E.

E. se distrihue pe suprafaţa unui conductor 
(v. ac.) în aşa mod, încât resultanta acţiunilor 
electrice în ori ce punct interior este nulă, deci 
potenţialul în interiorul unui corp conductor este 
constant şi suprafaţa acestui corp este o su
prafaţă equipotenţială sau de nivel. Densitatea 
electrică în interioiml unui corp conductor e nulă, 
deci totalitatea sarcinei comunicată unui corp 
conductor se concentrează la suprafaţa exterioară 
a acestui corp. Doue corpuri A şi B de dimen
siuni mici, însă de formă arbitrară, sunt supuse 
la sarcini electrice egale atunci, când aşezându-le 
succesiv la aceeaşi distanţă dela un corp al treilea 
C, electrisat în acelaşi sens, repulsiunile ce re
sultă sunt egale. Dacă forţa repulsivă a lui A 
e dublă, triplă, etc., decât repulsiunea lui B, 
4icem că sarcina lui A e de doue ori, do trei ori 
ca a lui B. Astfel noţiunea cantităţii de E. 
provine din consideraţiunea fenomenelor pur me
canice, şi măsura acestor cantităţi nu implică 
cunoscinţa mijloacelor de a produce în un corp 
o sarcină de E. determinată. Când mai multe 
corpuri, având unele sarcini positive, altele ne
gative, sunt puse în contact între ele, cantitatea 
totală a E.-ii nu se modifică. De asemenea când 
un sistem de corpuri funcţionează ca sorginte de 
electricitate, cantităţile de E. de semn contrar, 
ce se produc, sunt egale. Pierderi de E. se 
produc: 1) prin influenţa naturei E.-ii, cea ne
gativă piercjându-se mai repede (după Faraday 
şi Matteucci); 2) prin influenţa naturei corpu
rilor şi a gazurilor: "Warburg pretinde că pier
derea e de doue ori mai mare în gaz hydrogen, 
decât în acidul carbonic, din contră Matteucci 
nu admite pierderi din causa conductibilităţii 
corpurilor; 3) prin influenţa temperaturii, 
fiind probat de Matteucci, că pierderile sunt mai 
mari când temperatura e mai ridicată; 4) prin 
influenţa statului igrometric: Ooulomb, 
Matteucci şi Chaurault au recunoscut că pier
derile sunt mai mari când statul igrometric al 
aerului e mai ridicat; 5) prin influenţa miş
cării: corpurile electrisate în mişcare pierd mai 
puţin decât acele în repaus (probat de Matteucci), 
astfel s’ar pute crede că faptul frecării corpuluî 
în mişcare cu aerul ar regenera în parte E. pier

dută; 6) prin influenţa presiunii: Matteucci 
a demonstrat că încărcând unii conductori cu o 
sorginte puternică de E., şi micşorând apoi pre
siunea gazurilor, în care ele se află, se produce 
mai ântâi o mare pierdere de E., corpurile re- 
mănând electrisate cu o sarcină determinată; 
7) prin influenţe diferite, din cari una din cele 
mai irapoiiante este forma corpurilor elec
trisate.

E. atmosferică. Dela descoperirea celor dintâi 
scântei electrice, fisicianii au observat asemă
narea acestora cu fulgerul. Explicaţiunea deplină 
a acestui fapt n’a fost dată decât în urma cer
cetărilor lui Franklin, care pe un timp furtunos 
dădu drum unui bălaur, a cărui sfoară era legată, 
cu capătul său inferior, de un suport de sticlă. 
Cărând o ploaie fină, sfoara se udă, deveni bună 
conducătoare şi Fianldin, apropiind degetul de 
ea, putu să tragă dintr’însa mai multe scântei 
electrice. Nu se scie cu siguranţă de unde vine 
E. din atmosferă; cercetările ce se fac astă4i 
regulat în observatoriile meteorologice au dovedit 
că: 1) în locuri joase şi acoperite nu se află E.; 
2) când timpul e senin, câţiva metri deasupra 
suprafeţei pământului aerul este încărcat cu E. 
positivă, şi potenţialul lui electric cresce cu cât 
ne ridicăm mai sus; 3) în timpuri furtunoase 
norii sunt încărcaţi cu E. uneori positivă, alte 
ori negativă, uneori chiar schimbătoare.

E. disimulată sau latentă, hipotesa admisă 
la începutul acestui veac pentru a explica con
densatorul. Teoria potenţialului electric furni- 
sează astăzi resultate mult mai riguroase.

E. dynamică, v. Galvanism.
E. neutră. Fiind probat prin experienţă, cn 

sarcinele de E. desvoltate prin frecare, sunt 
echivalente, resultă că efectele de atracţiuue sau 
repulsiune ce ar pute să se producă de E. posi
tivă, aşezată pe unul din corpurile frecate, sunt 
complect neutralisate prin efectele contrare, pro
duse de E. negativă ce este pe celalalt; se ad
mite că corpurile neelectrisate din natură cuprind 
cantităţi echivalente de E. positivă şi negativă, 
care îşi neutralisează reciproc efectele lor, şi 
se 4ÎC0 că clc sunt încărcate cu E. neutrii.

E. norilor. Natura E -ii norilor (v. E. atmos
ferică) este câte odată positivă, iar alte ori nega
tivă. Norii fiind compuşi din mici picături de 
apă, provenind din condensarea vaporilor din 
atmosferă, concentrează într’înşii E. aerului şi 
se încarcă positiv. Dacă un nor se află în faţă 
cu un alt nor încărcat cu E. positivă, prin in
fluenţa acestuia (v. Inducţiune) cel din tain noi' 
îşi va descompune E. neutră in elementele sale, 
cea negativă se va apropia de norul încăi'cat 
cu E. positivă, iar cea positivă se va aşeza in 
partea opusă. Dacă această parte opusă se va 
descărca de E. sa, sau venind în contact ou 
pământul, sau resolvindu-se în ploaie, este evi
dent că restul norului va remâne încărcat numai 
cu E. negativă.

Electro-biologia, termin consacrat cercotărilor, 
ce privesc fenomenele de electricitate animală: 
organismul nostru produce E., ca şi o samă de 
pesci (Gymnotus,Torpedo ocellata,Mormy rus, etc.) 
şi alte animale; organele electrice la pescii 
numiţi electrici, sunt un muşchiu transformat 
în care terminaţiile nervoase sunt foarte des
voltate, plăcile electrice corespund plăcilor mo-
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trice ale fibrelor musculare. Descărcarea cores
punde acţiunii musculare fetauice. Electricitatea 
degajată de toipilă este în stare să magnetiseze 
un ac de oţel şi să producă electrolisa. De pe 
la 1743 se admitea de cătră autori, că puterea 
care lucra în nervi era electricitatea (Sauvages). 
Cercetările lui Volta, Galvani, Humboldt, Bunsen, 
Matteucci, etc. şi altele contimporane au dovedit 
ca sigur faptul, că oi-ganismul nostru e produ- 
cetor de electricitate (eîectroginj. Cercetările 
contimpurane asupra naturii intime a acestui 
fenomen însă sunt de abia intr’o faşă prelimi
nară şi viitorul va aduce de sigur multe sur- 
prise, domeniul E.-ei fiind ancă plin de mistere. 
Probabil, că contribuţiunile sciinţifice viitoare 
vor desveli noue forţe oi'ganice şi vor desbrobodi 
de mister multe din fenomenele vitale neînţe
lese noue. [Vaschide.]

Electrochimia, înveţătura care tractează despre 
legătura ce există între fenomenele chimice şi 
electrice.

Electrochimica, teoria E., teoria care explică 
fenomenele electrochimice. După Berzelius atomii 
elementelor conţin electricitate atât positivă cât 
şi negativă; aceasta e aşezată la poli. La unele 
elemente prevalează electricitatea positivă, la al
tele cea negativă. Dacă la un atom prevalează 
electricitatea positivă, atunci elementul e elec- 
tropositiv, dacă prevalează cea negativă, ele
mentul e electronegativ. Impreunându-se doue 
elemente, dintre cari unul e electropositiv în 
acelaşi grad, precum celalalt e electronegativ, va 
resulta o combinaţiune indiferentă din punct de 
vedere chimic şi electric; în caşul contrar noua 
combinaţie va fi sau electropositivă sau electro- 
uegativă. Descompunerea corpurilor compuse o 
produce curentul electric prin aceea, că delă- 
tură atracţiunea electrică, ce există între păr
ţile constitutive.

Electrochimitipia, v. Zincographia.
Electrode, capetele sîrmeloi1 atîrnate la polii 

unei baterii galvanice; le numim E. positive (-{-) 
şi negative (—), după polul cu care comunică. 
Cel positiv se mai numesce Anod, cel negativ 
Gatod.

Electrodiagnostica, întrebuinţarea electricităţii 
in medicină spre scopuri diagnostice.

Electrodynamica, înveţătura care se ocupă cu 
curenţii electrici şi în special cu acţiunea cu
renţilor asupra curenţilor. Studiul şi descoperirea 
acestor legi a fost făcute de cătră Ampere în 1820.

Electrodynamometru, v. Mesuri electromag
netice.

Electro-fisiologia, numele unei noue sciiuţe 
medicale, ale cărei progrese devin din ce în ce 
mai mari şi mai importante. Electricitatea a fost 
de mult folosită în fisiologie pentru cercetări de 
laborator, şi întreaga dinamică nervoasă a orga
nismului nostru este explorată astă4i cu multă 
precisiune de cui'entele electrice, cu o technică 
din cele mai aplicate şi mai bine cunoscute. Sub 
acţiunea curentelor electrice complicatul meca
nism funcţional al vaso-motorilor, contracţiunea 
musculară, inervaţiunea organelor, etc., devin 
din ce merge mai bine cunoscute şi mai precise. 
Cercetările lui Fritsch şi Hitzig asupra excita
bilităţii scoarţei cerebrale, sunt socotite pe drept 
cuvent ca promotoarele ifrumosului domeniu al 
electro-fisiologiei cerebrale. Duchenne de Bou-
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logne a fost însă acela, care a deschis aplicaţia 
importantă a electricităţii în explorarea func
ţională în caşurile de boale nervoase şi a tera
peuticei electro-fisiologice contimpurane. Lui Du- 
bois-Reymond se datoresce însă o mare parte 
şi cea mai importantă din technică electro-fisio- 
logică cât şi a avântului electro-fisiologiei. Diagno
sticul afecţiilor nervoase astădi se face în bună 
parte, graţie electro-fisiologiei şi dispositivelor apli
cate ale electricităţii statice şi dinamice. Efectele 
terapeutice ale electricităţii încep a fi din 
cele mai recomandate şi fiecare clinică de boale 
nervoase are astăzi o instalaţie electrică; galvano- 
caustica, galvanisarea, faradisaţia, aplicarea cu
renţilor induşi sau constanţi, etc., siint făcute pe 
o scară întinsă în electroterapie. Dispositivme 
electrice, cunoscute în fisicâ cu modificaţii mai 
mult sau mai puţin radicale, constituesc motori 
generatori în electro-fisiologie. Metodele clasice 
ale lui Dubois-Reymond (1843) şi descoperirea 
galvanometrului sunt puncte de plecare Me erei 
technicei electro-fisiologice, aşa de complicată şi 
variată astăzi. [Vaschide.]

Electrographia. A. Pinaud, aşezând o foaie de 
hârtie muiată in o soluţiune de bromură sau 
iodură de argint, în un cadru electric, şi des- 
cărcând prin acesta o butelie de Leyda, a ob
ţinut pe hârtie, în toate punctele, unde s’au 
produs scântei electrice, nisce pete brune, for
mând un desen, pe care îl numi E.

Electrolysa, galvanolysa, descompunerea com- 
binaţiunilor chimice, cari conduc electricitatea, 
în o substanţă electropositivă, şi alta electro- 
negativă. Corpul supus E.-ei se numesce Elec- 
trolyt. Puterea de descompunere a unui curent 
electric este aceeaşi în toate păi’ţile lui. Can
tităţile substanţelor descompuse sunt propor
ţionale cu cantitatea electricităţii, ce trece într’un 
timp determinat.

Electromagnet, bucată de fier moale, împre
jurul căruia este învîrtit un fir de cupru (un 
mosor). Când un curent electric trece prin fir, 
fierul devine magnet, îndată ce curentul dis
pare, fierul pierde proprietatea magnetică. E.-ii 
au aplicaţiuni foarte numeroase, şi după aceste 
aplicaţiuni au forme diferite. Ei se întrebuin
ţează în telegrafie, semnaluri, sonerii; E. mai 
puternici se întrebuinţează la maşinele dinaino- 
electrice, în laboratoare pentru studiarea mag- 
neiismului la diferiţi corpi, etc.

Electromagnetism, proprietatea ce au curenţii 
electrici de a produce fenomene magnetice, adecă 
de a face să devieze un ac magnetic. După legea 
lui Ampere un curent electric face să devieze 
un ac magnetic orizontal astfel, ca polul nordic 
al magnetului să fie la stânga curentului.

Electrometalurgia, v. Metalurgia.
Electrometeor, v. Meteor.
Electrometru, un apai’at cu care se mesoaiă 

potenţialul electric. Sunt mai multe soiuri de 
E., cele mai întrebuinţate se basează pe repul- 
siunea între doue corpuri încărcate cu electri
citate de acelaşi fel.

Electromotor, v. Maşini electrice.
Electromotori, corpui i cari prin atingere reci

procă produc electricitate (s. e. cupru şi zinc), 
elemente galvanice şi maşini electrice.

Electrophor, aparat compus dintr’un disc de 
răşină, deasupra cănua se pune im alt disc în-

18
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velit cu o foaie de cositor, şi prove(Jut cu un 
manei* de sticlă. Pentru a încărca acest aparat 
cu electricitate se ridică mai ântâi discul de lemn 
şi se bate reşina cu o blană. Reşina se electri- 
sează negativ. Punend apoi deasupra discul de 
lemn, acesta e separat prin o pătură subţire de 
aer de electricitatea negativă de pe reşina. Această 
din urmă nu poate trece pe discul de lemn; ea 
lucrează asupra lui numai prin influenţă, încăr- 
cându-1 la partea superioară cu electricitate ne
gativă, iar la cea inferioară cu positivă. Atin- 
gend cu degetul discul superior, fluidul negativ 
dintr’însul se va scui-ge în păment. Indepăi*tând 
degetul şi ridicând discul pi'in coada sa de sticlă, 
el va remâne încărcat cu electricitate positivă. 
Când reşina este odată electrisată, ea poate în
cărca în acest mod discul conducetor, de mai 
multe ori, cu electricitate positivă.

Electroscop, aparat destinat a constata exi
stenţa şi genul electricităţii ce se află pe un corp. 
Se compune din un clopot de sticlă, în care înti’ă 
pe la partea supei ioară un cilindru metalic, ter
minat pe deasupra prin o bombiţă, iar de desubt 
avend atîrnate sau doue foi de aur, sau doue 
fire de paie. Apropiind de acest aparat o bucată 
de sticlă electrisată, cilindrul şi foiţele se vor 
încărca prin influenţă cu electricitate negativă, 
iar foiţele cu positivă. Acestea fiind încărcate 
cu electricitate de acelaşi gen, se vor respinge. 
Dacă atingem cu degetul cilindrul, şi după aceea, 
întrerumpend această atingere, îndepărtăm şi 
sticla electrisată, atât cilindrul cât şi foile nu 
vor mai remâne încărcate decât cu electricitate 
negativă, şi foile vor remâne necontenit înde
părtate. Dacă apropiăm de E. un corp încărcat 
posîtîv, foiţele se vor apropia, căci electricitatea 
negativă, cu care erau încărcate, le părăsesce şi 
se duce în bombiţă, fiind atrasă de corpul elec- 
trisat. Dacă din contră corpul va fi electrisat 
negativ, foiţele vor diverge mai tare, electrici
tatea negativă fiind respinsă într’însele.

Electrostatica, învăţătura despre echilibrul 
electricităţii; în alt înţeles electricitatea produsă 
prin frecare, electricitatea în nemişcare.

Electrotechnica, technica producerii şi între
buinţării enei'giei electrice, (v. Galvanotecbnica.)

Electrotherapia, cura prin mijlocirea curen
tului electric (galvanic şi faradic), care se poate 
întrebuinţa în formă de baie (bciia electrică), 
sau în cele maî .multe caşuri prin aplicarea di
rectă a electrodelor pe corp. Indicată; la afec
ţiunile sistemului nervos, precum şi peutru di- 
solvarea şi resorbarea stăiilor iperemice sau 
exsudative a glandulelor, muşchilor şi articula
ţiilor, etc. Curentul electric în mod galvano- 
caustic se folosesce la extirparea neoplasmelor.

[Dr. L. P.]
Electrotypla, v. Galvanotypia.
Electrum, abagiu de aur şi ai'gint, de coloare 

albă-gălbuie. Se găsesce în natură cristalisat in 
sistemul cubic. JV. C. B.]

Elefant, mamifer din ordinul Proboscidienilor. 
Sunt doue specii: E. indic (Elephas indicus) 
şi E. african (E. africanus). Este cel nnp mare 
animal de pe uscat. Cel indic e lung de 4 m. 
şi 3*5 m. înalt; cel african e aproape 4 m. înalt 
E. are corpul gros, butucănos, acoperit cu o 
piele groasă, negricioasă, aproape fără peri. Prin 
crepăturile pielii se află mulţi părăsiţi; capul

mare, fnintea dreaptă, urechi mari şi mişcătoare, 
ochii mici, inteligenţi. Aucjul foarte desvoltat. 
E. e mai mult uu animal nocturn. Botul lui, 
numit trompă, este lung cam de 2*5 m., are doue 
nări şi la capăt o peliţă de forma unui deget 
(la cel african 2 degete). Trompa o poate mişca 
în toate direcţiunile şi îi servesce la prins, mi
rosit şi ca armă. Din gură, în care are 4 măsele 
foarte mari, ies 2 dinţi incisivi (fildeşul), curbaţi 
în sus, cari cresc mei*euşi cu cari se apără. Gru
mazul scurt şî gros. Picioarele au forma unor 
coloane puternice, spre a jiute pui’ta corpul cel 
greu. Degetele (5) sunt acoperite cu copite cor
noase. Calcă pe întreagă talpa. Intrând în plan
taţii strică mai mult prin umblet decât roijend 
plantele. Se nutresce cu iarbă, fmnze şi cerealii. 
in selbătăcie trăicsce în cireţiî, prin locurile pă- 
duroase şi apoase ale Indiei anterioare şi pos- 
terioare şi prin insulele Sundei. E. sunt animale 
inteligente şi numai iritaţi sunt primejdioşi omului. 
Simt şi E. albi. Se folosesc la venătoare, munca 
câmpului, transport, înresboaie. E. trăiesce pre.ste 
100 ani. E. african are urechile mai Jiiari ca 
cel indic, măselele sunt prevăzute cu jîdicături 
mai mai'i ca la cel indic. Greutatea corpului până 
la 4000 kgr. Anual se impoaiiă ca. 800,000 kgr. 
fildeş. Un singur diute este până la 75 kgr. greu. 
Mult fildeş se aduce diu Siberia (de lângă rîul 
Lena) dela E. antediluvian: Mamutul.

Elefant, ordinul, unul din cele mai însemnate 
şi de valoare ordine cavaleresci din Europa. Se 
4ice că ar fi fost creat ântâiude regele Canut IV, 
în seci. XI, dar sigur a fost fundat de regele 
Cristian 1 al Danemarcei la 1478, sub patronagiul 
Sfintei Fecioare. Regulele ordinului fură modi
ficate în două rânduri, la 1093 şi 1808, dar foarte 
puţin, nepiercjend nimic din valoarea sa. Cel care 
vrea să între în acest ordin, trebue să fi fost 
cel puţin 8 (jile cavaler al ord. Danebrog, să lie 
luteran şi mai în vîrstă de 30 ani. Suveranii sunt 
dispensaţi de condiţiuni. piua decoraţiuuii este 
Ia 1 Ianuarie; membrii sunt toţi cavaleri egali, 
avend costum special. Panglica e albaştrii; iar 
devisa; »Magni animi pretium«. In Daneiiiarca 
e cel mai însemnat; ordinul E.-lui exclude pe 
toate celelalte. [O. L.j

Elefant alb, ordin, decoraţie siameză, fundată 
la 1801 de regele Chow-Yu-Hua, numai peutru 
suverani. Fiul său la 1869 o transformă in ordin, 
reglementâudu-1. Cuprinde 5 clase. Panglica o 
roşie cu margine verde, despărţite printr’o dungă 
albă şi alta galbenă. [U. L.]

Elefanta, insulă mică lângă ţermuml vestic al 
Indiei anterioare, nu departe dela Bombay, cu 
renumit templu săpat în stânci.

Elefantiasis, (Elephantiasis Arabum), nuinita 
şi Pachydermia, (med.) este o afecţiune cronică, 
mărginită la singuratice părţi ale corpului, care 
cu timpul causează o îngroşat e a pielii şi a ţe.se- 
turilor de sub aceasta. Se ivesce în Eurojta numai 
sporadic, în regiunile tropice însă endemic. In 
regiunile din urmă se ivesce ca o intlamaţio 
erypelatoasă împreunată cu simptoame febrile, 
care dispărend lasă în urmă o edemă; at;eastii 
inflamaţie se repetează şi provoacă pe încetul 
amintita îngroşare a ţesuturilor. E. A. se arată 
cu predilecţie pe gambă, genitabi şi pe buze. 
Causa E. A. .sporadice sunt inflamaţii crouice, 
iar a celei endemice se susţine a fi un părăsit.
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Filaria sanguinis, care produce o stagnaţiune 
a circulaţiimii. Terapia: restaurarea circulaţiunji 
sângelui, băi, cataplasine.

Elefantina, insulă în Nil, din jos de cataracte, 
cu ruine de temple vechi.

Elefantinos, nume dat dc vechii Greci fluie
relor fauJos) făcute din fildeş. [T. C.]

Eleganţa, în general exprimă modul de a se 
presenta totdeuua graţios şi distins; apoi modul 
de înfăţişare prin maniere fine. In stilistică E. 
este un ornament al stilului, care se produce prin 
întrebuinţarea de cuvinte şi construcţiimi alese.

[Plet.]
Elegia, la origine cuprinde poesii de conţinut 

foarte variat: cântece lesboinice, didactice, mo
rale. La Greci, E. a fost cultivată de Callinos 
din Efes, cel dintâi autor de elegii cunoscut, 
Arcliiloc, Tirteu, Solon, Mimnerm şi de Alexan
drini. La Eomani, unde domeuiul elegiei se în
tinde mai mult, dând nascere la numeroase poeme 
erotice, E. este cultivata de Catul, Coruelius 
Gallus, Tihni, Properţ, Ovid. E.-le erau scrise în 
distihul elegiac, compus dintr’un hexametru şi un 
pentametru. In timpurile moderne, la Francezi, 
E. are cele mai de multe ori înţelesul de poesie, 
care cântă dragostea nenorocită. E. au scris 
Itonsard, Malherbe, La Fouiaine şi mai tâi'4iu 
Gilbert, Andre Chenier, Parny, Lamartiue. în
cetul cu încetul E. a devenit în seci. XIX un 
gen literar, iu care poetul îşi exprimă senti
mentele lui personale de tristeţă, şi aceasta cu 
deosebire(la romantici. In Italia E. a fost culti
vată de Petrarca, Bembo, Silvio Pellico, Manzoni, 
Leopardi. Iu Spania găsim pe Boscan-Almogarer, 
Garcilasso de la Vega, Lope de Vega. La Germani 
avem de citat E. luiGdthe, Schiller, Jacohi, Heine. 
La Englezi îuhUnim pe Gray, Young, Keats, Burns, 
Byron, Moore, Sheley, Tennysou, Swinburne. La 
Români E. apare cu acelaşi caracter ca şi la ro
manticii francezi: ea este un cântec de jale. 
E. au scris Văcăreştii, Alexandri, Bolintineanu, 
Sihleanu. [—]

Elegia în musică, composiţiuni vocale sau in
strumentale scrise în memoria vre-unui pei'sonaj 
important Astfel este E. pentru violină de Emst, 
cântul elegiac pentru cor şi instrumente de coarde 
de Beethoven, etc. [T. C.]

Elegibilitate, dreptul electoral pasiv, adecă 
dreptul de a pute fi ales. Ea atîrnă de rând dela 
o etate anumită şi adesea şi dela un cens oarecare.

Elektryon, după mitol. grec., fiul lui Perseus si 
părintele Alcmenei, deci bunicul lui Hei’akles.

Eleleides, (sing. Eleleis), după mitol. greco- 
romană nisce fete în extasă, ca Bacbautcle, cari 
făceau parte din suita 4eului Eleleus (un predicat 
al lui Bacchos); băteau timpanele pe dealul Ida.

Eleleu! şi Eleleleu! Ia Grecii vechi cuvent de 
exclamaţiuue. equivalent: burrab! In poesia po
porală română se află forma: Alelei!

Element, Ij ori ce corp simplu (v. Corp), for
mat dintr’o singură substanţă care, ori singur, 
ori împreună cu altele, formează esenţa lumii. 
In acest sens filosofia veche caută E.-le lumii 
şi le găsesce în apă, aer, foc, etc.; 2) ori ce 
corp sau ori ce fapt, care împreună cu altele 
niai mult sau mai puţin deosebite constituiesc 
fiinţa unui alt corp, fenomen sau eveniment. 
In acest seus putem vorbi de E.-le chimice ale 
unei substanţe, de E.-le unui fapt sau eveniment

istoric; în anatomie de E.-le organice, la 
cai'i ajungem prin analisă, iar nu prin descom- 
posiţie,chimică; în patologie de E.-le unei 
boale; în fi sică de E.-le unei pile voltaice ; 
în geometrie de E.-le infinit de mici, din cari 
o figură sau un corp solid se compun; 3) pri- 
luele principii pe cari se basează o sciinţă; pri
mele învăţături ale unei arte sau meserii. Din 
acest înţeles se derivă acela de »date indispen
sabile® pentru stabilirea unei deducţiuni sau pentru 
resolvirea unei probleme. In acest sens se poate 
vorbi de E.-le orbitelor în astronomie, sau 
în logică de E.-le unui silogism. [M. D.]

Element in botanică: termin folosit în geo- 
gi afia plantelor pentru varietăţi, rasse, subspecii 
Şl mai ales pentm specii; aşa vorbim despre ele
mentele formaţiunii de pădure centraleuropeană, 
borealatlantică, din Estindia, Australia, etc. şi 
înţelegem toate plantele erbacee şi lemnoase, 
ce constitue aceste păduri. [A. Pr.]

Elemente eliptice ale unei planete sau E. para
bolice ale unei comete, cantităţile necesare la 
determinarea mişcării planetei sau cometei. Cele 
eliptice sunt în numer de b şi cele parabohce 
în numer de 4. Trei observaţiuni destul de distan
ţate sunt îndestulătoare pentru hotărîrea şi a 
unora şi a altora.

Elementele lui Euclid, primul tratat clasic 
de geometrie scris de Euclid, care a trăit între 
Bl.b şi 2.b5 a. Chr. Acest tratat a fost preste 
2000 ani singurul curs şcolar de geometrie. Le- 
gendre a fost primul care. Ia începutul acestui 
secol, a scris un tratat de geometrie, care a în
ceput să ia locul elementelor lui Euclid în şcoală; 
şi numai dela Legendre în urmă au început a 
se scrie tratate de geometrie de diverşi autori.

Elemente in musică: în înveţămentul mu- 
sical primele noţiuni, fie în privinţa teoriei, fie 
in privinţa solfeginlui. Unii autori întrebuin
ţează expresiunea E. metric în analisa fraselor 
în acelaşi sens cu cuventul tact.

Elementar, înveţăment, inveţâmentul co se 
mărginesce a da elementele tuturor cunoscin- 
ţelor. Acest nume se atribue în deosebi înveţă- 
mentului din şcoalele poporale sau primare şi 
celui inferior al şcoalelor medii sau secundare. 
Meritul şi valoarea acestui înveţăment nu sunt 
a se căuta iu mulţimea ori adâncimea cunoscin- 
ţclor ce le dă, ci în mulţimea şi varietatea apli- 
caţiunilor practice, pentru cari prepară pe şcolar. 
In sejviciul înveţămentului elementar, primar, 
stau, la Români, revistele: «Şcoala română* .şi 
«Şcoala practică*, redactate de V. Petri (au în
cetat să apară); «Foaia pedagogică*, (Sibiiu); »ln- 
veţămentul primar*, (Bucuresci); «Convorbiri di
dactice*, (Buc.); «Şcoala modernă*, (Bucuresci).

Elementara, analisă organică cu scop de a deter
mina natura şi proporţiunea relativă a elementelor 
ce întră în constituţia unei substanţe date. Cele 
mai simple corpuri organice sunt hidrocarburele 
compuse din carbon şi hidrogen; avem apoi altele 
precuin acizii, aldehidele, etc., cari conţin carbon, 
hidrogeu şi oxigen, şi în fine compuşii azotaţi, 
în constituţia cărora întră şi azotul. Deci în 
anal. elem. se caută a se determina proporţiu- 
nile acestor patm elemente: carbon, hidrogen, 
oxigen şi azot. In caşuri speciale se determină 
şi chiorul, bromul, iodul, sulful, etc. Pentru a 
se recunoasce presenţa carbonului, se încălijesce

18*
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substanţa amestecată cu oxid de cupm într’un 
tub, şi gazul resultat se conduce în o eprubetă 
cu apă de barită. Dacă există carbon, acesta se 
combină cu oxigenul oxidului de cupni şi dă 
nascere la anhidridă carbonică, care dă cu apa 
de bai'ită un pp. alb de carbonat de bariu. Pre- 
senţa hidrogenului se recunoasce după formarea 
de vapori de apă. Pentru a recunoasce presenţa 
azotului, se încăl4esce substanţa cu un mic frag
ment de potasiu, cu care dă, dacă există azot, 
cianură de potasiu; materia luată cu apă este 
evaporată cu o picătură de sulfură de amoniu; 
adăugend atunci o picătură a unei soluţii diluate 
de chlorură fenică, se obţine o coloraţie roşie. 
Pentru a se determina propoi’ţiunea elementelor 
ce comptin corpul, sau cum se (Jice în termin 
curent, pentni a se dosa elementele, se face o 
aşa numită combustiune. Vom descrie în 
scurt aparatul şi mersul analisei. Analisa se 
face cu ajutorul unui tub de sticlă infusibilă, 
numit tub de combustiune, în care se întroduce 
amestecul substanţei cu oxid de cupru. Acest 
tub, cu o formă particulară, comunică pe de o 
parte cu un aparat ce dă vm curent de gaz oxigen 
pur şi uscat, iar pe de altă parte cu o serie de 
tuburi, ce conţin chlorară de calciu şi ponce sul
furică, destinate a reţine vaporii de apă, apoi un 
tub Liebig cu o soluţie de potasă pentm a reţine 
anhidrida carbonică. Tuburile cu chlorură de calciu 
şi ponce sulfurică, precum şi tubul Liebig, sunt 
cântărite a parte înainte de experienţă şi după 
experienţă; crescerea pondului lor represintăpro- 
porţiunea de apă şi anhidridă carbonică desvol- 
tate de corpul analisat. Prin calcule se deduce 
proporţiunea corespondentă de carbon şi hi
drogen. Tubul este Încălzit pe o grilă specială, nu
mită grilă de combustiune. Oxigenul, dacă există 
în corp, se dosează prin diferinţă. Pentru do- 
sarea azotului se întrebuinţează: sau metoda 
lui Will şi Varentrap, în care azotul e dosat sub 
formă de amoniac, încăl(Jîndu-se substanţa cu 
var sodat; sau metoda lui Dumas în care azotul 
e dosat ca gaz, şi prin urmare în volume, de unde 
apoi se transformă în pond. Celelalte elemente 
se dosează prin metode analoage cu acele din 
chimia minerală. [V. C. B.]

Elementare, spirite, erau după credinţa evului 
mediu spiritele cari locuiau în elemente: Sala
mandrele în foc, Undinele în apă, Sylphii în 
aer şi Gnomii în păment. Astăcji aceste spirite 
se numesc Elfe.

ElemI, răşină moale extrasă din scoaiţa arbo
rilor Icica Icicariba (în India vestică) şi Amyris 
ceylonica (în India estică).

Elemosina, milă, dar, este lucrul, prin care 
din compătimire ajutăm pe cel lipsit, oii îl jertfim 
pentru vr’o instituţiune filantropică. E. este fructul 
iubirii deaproapelui. La ajutorarea celor lipsiţi ne 
obligă atât legea naturală, care pretinde ca iu
birea faţă cu deaproapele să se manifesteze prin 
fapte bune, cât şi religiunea creştină, (Mat. 25, 
41—45). (Cf. Dr. I. Răţiu, Etica creştină. Blaj, 
1873, pag. 179 uu.) [i—ni-]

Elena, după poveştile româno o fată măiastră, 
o 4iQă. Copilul mamei pădurii, un făt frumos, 
vânând, dete preste trei (}in6 cari se scăldau. 
El urmărindu-le, 4ine^e se prefăcură în cer- 
boaice, iar cea mai mare îi 4ise: »Nu mă să
geta, că eu sunt E., doamna codrilor şi (Jina flo

rilor*. Numele E. adeseori se găsesce în forma: 
Ueana (v. ac.). [Atm.]

Elena, sfântă, după tradiţie n. în Britania, 
soţia împăr. Constantius Chlorus şi mama lui 
Constantin cel Mare; 293 alungată de soţul său, 
peregrină în etate înaintată la Palestina şi zidi 
biserica dela mormântul Mântuitoriului în Ie
rusalim ; după tradiţie, ea a aflat acolo crucea, pe 
care fusese restignit Isus Christos; se (jice că a 
murit ca călugăriţă în etate de 80 ani. ţ)iua co- 
memor. 21 Maiu v., deodată cu a fiului său Con
stantin cel Mare.

Elena, 1) E., fica lui Ştefan cel Mare al Mol
dovei cu Evdochia dela Kiev, avu o viaţă tragică. 
In 1481 fu măritată după Ivan cel Tinăr, liul 
lui Ivan Wasilievici III, ţarul Moscoviei. Logodna 
s’a săvîrşit în Moldova de trimişii ţarului, iar 
cununia la Moseva în (}iua de Bobotează. C!ălă- 
toria E.-ei din Moldova, prin Polonia până la 
Moseva, a fost din cele mai strălucite. După doi 
ani avu un fiu: Dimitrie, care după moartea 
tatălui său (1490), moştenitorul tronului, era 
desemnat de viitor ţar. Intetnplându-se însă ca 
noua soţie a lui Ivan III, Sofia Paleologul, .«ă 
nască un fiu, Vasilie, se începe o teribilă luptă 
pentru succesiunea tronului, între cele 2 femei, 
ambele viclene şi ambiţioase. Dintâiu isbutesce 
E., şi nepotul lui Ştefan al Moldovei e chiar în
coronat de Ivan ca viitor ţar (1498), Isteaţa 
greacă însă reuşi cu toate aceste să întoarcă capul 
bătrânului Wasilievici, acusă cu partisanii săi pe 
E. de complot şi face ca aceasta să fie amucată 
în temniţă cu fiul ei (1502), unde şi moare (150")), 
Dimitrie fiind ucis de noul triumfător Vasilie. 
Faptul acesta a învrăjbit reiaţiunile dintre Mol
dova şi Moseva. Dacă viteazul domu moldovean 
n’ar fi fost încurcat cu Polonii şi cu boala sa, 
ce-i aduse moartea, poate că întâmplările din 
Mo.scva ar fi avut urmări resboinice. (Cf. Sofia 
Paleologul şi Domniţa Elena, de Papadopol CJa- 
limach, în Analele Academiei Române, scria II, 
tomul XVII, ] 894—95, Memoriile secţ. istorice.)

2) E., soţia lui Petru Bareş al Moldovei, era 
fica unui principe sârb. Pe când erau prisouierii 
lui Zapolya, după detronarea lui Rareş (1538), în 
cetatea Ciceul, E. redactează pe sârbesce o scri
soare cătră Sultan, în care Rareş-Vodă, pe lângă 
remuşcare, cere voie de a veni în persoană la 
Constantinopole să se desvinovăţească. Această 
scrisoare a avut şi efect imediat, duceiea la 
Constantinopole cât şi un resultat mediat, domnia 
a 2-a a lui Rareş (1541).

Elena Doamna, n.i2o5e<<i, căsătorită 1844 cu Ale
xandru Cuza. A fost virtuoasă şi înţeleaptă; după 
moartea soţului şi fiilor săi adoptivi, trăiesce la 
moşia sa Ruginoasa, absolut despărţită de lume, 
alinând suferinţele, ea care a suferit cu piîsosinţă.

Asilul *Eiena Doamna*, un asii înfiinţat în 
Bucuresci prin stăruinţele drului Davila pentru 
crescerea copiilor găsiţi 1860. Soţia lui Cuza 
Vodă, E. D., dăruiesce la 1862 lOUO galbeni 
pentru lărgirea şi îmbunătăţirile, ce trebuiau 
aduse institutului, care de atunci încoace, spe- 
cialisându-se numai pentru fete, progresează ne
contenit, ajungând să aibă în localele sale dela 
Cotroceni trei şcoale deosebite: una normală de 
învăţătoare, a doua profesională şi a treia de 
gospodărie, populate de un mare număr de eleve 
sărace, orfane, găsite şi chiar fice de ale învă-
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ţălorilor sătesci. Alegerea pentru secţia normală 
se face prin concurs. (Cf. I. Slavici, Asilul Elena 
Doamna, Sibiiu, 1884.)

Elene, (grec. = argument), se întrebuinţa mai 
nainte vreme ca titlu de carto. Prescurtare.

Elenehos, ceea ce este important într’o che
stiune, fundamentul chestiunii.

Elenii, numele colectiv al Grecilor (v. ac.). In 
poemele omerice se numesc E. numai tovareşii 
lui Ahile, şi Hellas numai un ţinut mic în nordul 
Greciei, dar în timpurile istorice E. se numiau 
toţi Grecii şi Elada se numiau toate cetăţile şi 
ţinuturile ocupate do Greci împrejurul Mării 
Mediterane.

Elenism, particularităţile naţionale ale popo
rului grec, mai ales cu referinţă la limbă, mo
ravuri şi cultură; în sens special, idiomul ele
nistic. In istoria architecturei se 4ice E. stilul, 
ce s’a desvoltat în Germania, şi în deosebi în 
Berlin cu tendinţa de a reînprospeta formele 
Greciei.

Eleniţti se numiau în Orient din timpul lui 
Alexandru cel Mare până după era creştină sa
vanţii, născuţi afară de Grecia, dar cari vorbiau 
limba elină şi imitau în parte şi modul de viaţă 
elin, mai ales cei din Siria şi Egipt, şi în ţeara din 
uimă in deosebi Ovreii din capitala Alexandria. 
Sub Period elenistic se înţelege starea culturală 
născută din amestecul de elemente eline şi orien
tale. Ac)i se numesc E. acei filologi, cari se ocupă în 
deosebi cu studiul limbei şi antichităţii eline; în 
architectură representanţii aşa numitului Elenism.

Eleolit, mineral, varietate de nefelin. Se pre- 
sintă în cristale mari roşietice sau ver(Jui, ce 
intră în composiţiunea sienitelor dela Ditro, 
Miask (Ural), şi celor din Norvegia şi America 
de Nord.

Eleonora, 1)^^., de Aquitania, numită de comun 
E. de Poitou, soţia lui Ludovic Vil de Francia, 
de care divorţâ 11.02 spre ase căsători cu Henric 
de Anjou, care 1154 ocupă tronul Angliei sub 
numele Henric II. i* 1204. 2) E., de Austria, 
fica lui lacob I de Scoţia, căsătorită 1449 cu 
archiducele Sigismund de Austria, f 1480, tra
duse romanul francez »Pontus şi Sidonia« în limba 
germană, favorisând şi alte multe traduceri.

Elettaria Rheede, (botan.) gen de plante din 
fam. Zingiberaceelor, cu puţine specii în India 
tropicală; cea mai importantă: E. cardamomum 
White et Maton, ale cărei fmete se folosesc în 
medicină fiind aromatice, şi formează obiect de 
negoţ sub numele Cardamome. (v.şiAmomum.)

Eleusinia, după mitol. grec. era serbătoarea 
fjinoi Demeter (v. ac.). Deoarece 4ina s’a ai’etat 
mai antâiu în oraşul Eleusis, i-s’au făcut aici 
primele altare şi temple, şi cultul ei s’a numit 
Eleusin. Oraşul Atena a Stat în legătură prin 
o cale sacră cu Eleusis, şi asemenea a introdus 
cultul (Jinei Demeter. E.-le mici, nisce misteiîi, 
s’au ţinut în luna lui Febraarie ^venirea Perse- 
plionei (v. ac.) pe păment); iar E. mari s’au 
serbat 9 (jile în luna lui Septembre (răpirea 
Persephonei prin Pluton). [Atm.]

Eleusis, (acum LeusinaJ, oraş vechiu în Attica, 
lângă sinul cu acelaşi nume; renumit pentru 
eultid secret al cjinelor Demeter şi Persephorie 
(Misteriile eleusine, EleusiniiJ, şi representarea I 
simbolică a mitului lor (idea nemuririi). Dela | 
1B82 s’au făcut săpături. I

Eleutheropolis, din seci. III numele oraşului 
de a(Ji Bet Djibrin, 40 km. spre sud-vest dela 
Ierusalim. Cruciaţii l-au prefăcut în fortăreaţă 
şi au numit-o Gibelin. Locul natal al părintelui 
bisericesc Epifanius..

Elev, ffranqj discipol, înveţăcel.
Elevaţiune, ridicare. In liturgia latină E. este 

ridicarea de cătră preot a ostiei şi a potinilui, 
după consecrare (prefacere), ca poporul sa ado- 
reze pe Isus Chr., care e realminte de faţă sub 
speciile pânei şi vinului. In liturgia greacă preotul 
ridică speciile înainte de cuminecătură.

Elevaţiune în muşi că: nume dat de autorii 
musicali latini mişcării în sus a manei în bătaia 
mesurei.

Elevator, aparat cu o pânză circulară neîn
treruptă, pe care sunt fixate la anumite inter
vale nisce cupe, şi cu al căror ajutor ridicăm 
ceva dela un nivel sau etagiu la altul. Se în
trebuinţează mai cu samă în mori, docuri, fa
brici de zahăr, etc., pentru a ridica productele 
dela un etagiu la altul. La rotaţiunea pânzei 
cupele se umplu în partea de jos, cu producte 
sau materialul ce voim să ridicăm, iar în partea 
de sus, la întoarcere se deşartă. La maşinile de 
treerat âncă se află 1 sau 2 E, unul pentru 
grăunţe pus oblic pe marginea batozei, care ri
dică grăunţele deja vînturate şi alese de pleavă, 
neghină, spice, la tăietorul de ţepe şi triorul de 
sus pentru a le curăţi şi mai bine.

Elevatorul de paie, o maşină deosebită de 
treerătoare, care în anumite caşuri o punem 
în legătură cu aceasta, mai cu samă acolo unde 
este lipsă de braţe pentm punerea paielor în 
şiră. E. ia paiele cum cad din batoză, şi le ri
dică îndată până la 7—8 m. înălţime, încât ne 
trebuesc oameni numai pentru aşezarea lor. E. 
de paie sunt de diferite sisteme, dar de obiceiu 
toate se compun din o pânză înădită cu cape
tele laolaltă şi la anumite intervale posede nisce 
dreve sau beţe, pe cari sunt fixaţi nisce colţi 
curbaţi cu vîrfurile în sus. La rotaţiunea pânzei, 
cuiele prind paiele ce cad din maşină şi le urcă 
în sus, iar la întors înapoi le deşeartă. E. se pune 
în mişcare dela batoză prin ajutor de transmisiuni 
cu curele. Pentiu transport el are 2—4 roate.

El Fasher, oraş însemnat în Sudan, în apro
pierea rîului Atbar, nu departe de oraşul Chartum.

Elfe, în mitol. nord-germană = Elbe (v. ac.), 
în mitol. veche nordică Alfar, la Auglosaxoni 
Aelf, la Angli şi Svedezi Elf, după mitol. nor
dică sunt spiritele aerului şi ventului, la început 
au locuît în stele şi miturile despre ele se referă 
la fenomenele din nori, în cari au avut acti
vitatea lor. Norul se piivesce ca căciula lor de 
negură; ti'ăsnetul se chiamă săgetătură de E., 
săgeţile şi suflarea lor paralisează (ologesc) pe 
oameni şi animale. E. sunt fermecătoare şi ca 
spiritelor, (Jinelor ventului, le place jocul şi danţul; 
în viscole ele coc şi fierb, şi în dealurile de nor 
ele făuresc; ca fiinţe de viscole apar în ceriu, dar 
se coboară şi pe orisont, şi de aci pe păment; 
însă ele au caracter şi de fiinţe de sub păment, 
pentru că locuiesc şi în afun^ime. E., după Edda 
(V. ac.), se împart în doue clase, anume în Hvit- 
alfar sau Ljos-alfar şi acestea sunt E. albe şi 
luminoase, iar locuinţa lor, Ljos-alfarheim, e 
deasupra pământului; mai departe se împart în 
Svart-alfar sau Ddkk-alfar, adecă negre sau
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întunecoase şi locuinţa lor e sub păment. E. albe 
sunt extraordinar de framoase, sunt de tot eterice, 
au coloare curată şi sunt îmbrăcate în haine ce 
strălucesc ca argintul; iar E. negre sunt sau se 
prefac în pitici sau piticoţi, sunt diformate şi 
numai noaptea ies din dealurile lor, şi de cumva 
soarele le surprinde, le sti'ămută în pietri. Dar 
E. negre îşi strămută locuinţa lor în lumea a 
şeptea, ce e între păment şi Helheim, şi acolo 
au pietrile cele mai scumpe şi metalele cele mai 
nobile; cu pietrile preţioase luminează, ba din 
tesaurul peşterilor miraculoase îşi zidesc pala- 
turi pompoase, E. pe bărbaţii, cari se apropie 
prea tare de ele, îi prind şi îi leagă, iar pe fetele 
frumoase le duc cu sine. Au regele lor propriu; 
ca regi ai lor se amintesc; Albericli. Laurin, 
Oberon, etc. Popoarele germane şi a(ji ci-ed în 
E., şi le închipuiesc cu figură omenească mai 
ales de coloare cenuşie (în Norvegia venetă), de 
regulă locuiesc în peşteri şi în rîpe sau în pietri 
rotund scobite. Timpul arătării lor de regulă e 
după apunerea soarelui, dar mai ales în nopţile 
cu lună ale verii călduroase. Fetele lor frumoase 
şi înfocate (Ellise) adeseori se iubesc cu oamenii, 
dar aceste relaţiuni au capăt nefericit. Alte fiinţe 
elfice sunt: Schratele (spiritele pădurii), Nixele 
(spiritele apei) şi Koholdii (spiritele casei), (v. 
Ielele la Români.) [Atm.]

Elgin, (ElginsMre), comitat în Scoţia, 137b km3, 
şi 43,448 loc. (1891). Capitala Elgin are 7799 loc.

Elgin, 1) Thomas Bruce, conte de E. ţi Kin- 
cardine, diplomat engl., n. 20 Iulie 1766, f 14 Nov. 
1841 ca curator al Musenlui britanic; renumita 
sa colecţiuno de antichităţi fE. Marhles) fu 
cumpărată de stat şi încorporată Musenlui bri
tanic. 2) James Bruce, conte de E. ţi Kincar- 
dine, om de stat engl., fiul lui Thomas, n. 20 Iulie 
1811, ajunse 1849 Peer, 1858 încheia cu China 
tractatul dela Tiencin, atât de favorabil pentru 
Anglia, 1860 conduse expediţia la China, 1862 
vice-rege al Indiilor. f 20 Nov. 1863.

Eliac, (grec.) în astronomie: împreună cu 
soarele. Răsăritul sau apusul E. al unei stele 
este răsăritul sau apusul acelei stele împreună 
cu soarele, adecă când steaua şi soarele sunt 
pe acelaşi meridian când răsar sau când apun. 
Răsăritul E. al lunei corespunde cu luna nouă. 
In fisică spectrul E. e spectrul solar (v. ac.)

Eliade, loan P., fost institutor şi revisor şcolar, 
n. la Braşov 25 Iulie 1827. Scrieri, mai toate 
didactice: Elemente de pedagogie şi metodologie 
teoretică şi practică pentra şcoalele de învăţă
tori şi institutori, Bucuresci, 1861, mai multe 
ediţii. Şcoala primară şi conducătorul ei, 1872. 
Desemn pentru şcoalele primare de fete, 1873. 
Cultura vii lor în Român ia şi vi n ificaţiunea, PI oesci, 
1874. Noţiuni de aritmetică, Ploesci, 1876, mai 
multe ediţii. Manualul bunelor cuviinţe şi al 
manierelor plăcute, Ploesci, 1880. Istoria univer
sală a pedagogiei după Jules Paroz, Ploesci, 1880. 
Elemente de sciinţe naturale şi fisice după Paul 
Bert, Ploesci, 1886.

Eliade Rădulescu, loan, iniţiatorul Românilor 
aproape pe toate terenele culturii apusene şi 
din această causă onorat cu epitetul cam im
propriu de părintele literaturii române, n. 1802 
la Tîrgovişte dintr’o familie săracă, vine de copil 
la Bucuresci şi întră în şcoala dela Sf. Sava, 
unde era profesor Geoige Lazăr. La plecarea

acestuia în Transilvania, E. îi ocupă locul şi în 
timp de vr’o şese ani se luptă cu tot soiul do 
greutăţi: hpsuri materiale, lipsă de căliţi didac
tice şi lipsă de elevi suficient pregătiţi. Căi'ţi de 
şcoală trebuiau deci mai înainte de ori care altele, 
şi de aceea E. scoate 1828 la Sibiiu o Gramatică 
românească, o carte care face epocă în istoria 
gramaticei şi a scrierii românesci prin mijlocul 
inteligent de a introduce pe nesimţite alfabetul 
latin şi de a .submina pe cel slavon, reducendu-i 
la un număr mai modest nenumăratele sale slove 
şi înlocuind pe cele ce i-se păreau prea uiî-tc 
cu litere latine. Odată cu această procedare, care 
n’a fo.st apreţiată în deajuns şi după justa ci 
valoare, E. mai stabilesce şi terminologia gra
maticală aproape în forma ei de astăzi şi înso- 
ţesce cartea cu o prefaţa minunată prin bun simţ 
practic, prin vederi juste şi cumpătate asupra mij
loacelor de îmbogăţire ale limbii şi prin stil vioiu 
şi plin de humor. Tot pentru şcoală a mai pu
blicat şi o Aritmetică trad. după L. B. Francoeur, 
1832. E. este şi cel dintâiu (jiarist din România, 
scoţend Apr. 1829 Curierul românesc, pe care-1 
continua până la 1848, şi cea dintâiu revistă lite
rară, Curieml de ambe sexe 1837—41, în caro 
publica lucrări originale şi traduceri. La 1834 
înfiinţează cu loan Câmpineanu aşa numita So
cietate filarmonică pentru promovarea culturii 
şi în special pentru crearea unui teatru şi iu 
acest scop deschide şi o şcoală de musică şi de- 
clamaţinne sub auspiciile acestei societăţi. Era 
însă nevoe de un repertoriu pentru doritul 
teatru, şi de aceeaE. se apucă de lucru el însuşi, 
îndemnând şi pe alţii, şi publică traducerile: 
Mahomet proorocul după Voltaire, 1831, Amphi- 
triou după Moliere, 1835, cum şi alte opere ale 
scriitorilor mari străini: Meditaţii poetice dintr’ale 
lui A. de Lamartine, 1830; Regulele sau gramatica 
poesiei după Horatius şi Boileau, 1831 ; Bărbatul 
bun, Femeea bună, după Marmontel, 1832; Nouo 
poeme ale lui Lord Byron, 1834; Hristianismul la 
începutul său, imitaţie după cele din urmă tjilo ale 
Pompeilor, 1836; apoi o scurtă poemă originală: 
Căderea Dracilor, 1840; Prescurtare de gramatica 
limbiiromano-italiene, 1841; La extraordinara ge
nerală adunare, 20 Dec. 1843, Speronare diiiiă Al. 
Duinas, 1847; Corricolo, idem 1847. Limba, îii 
care începuse E. să scrie, era neaoş româneasca; 
uşurinţa, vioiciunea şi humorul nu-1 părăsiseră 
până acuma nici odată de câte ori scria în prosa. 
Dar încetul cu încetul, ajungend să cunoa.scă 
mai de aproape limba şi literatura italiana, tise- 
mcnarea dintre aceste două limbi îl impresio
nează cu deosebire şi-l îndeamnă âncă delii 18-11 
să publice «Paralelism între dialectele roman şi 
italian sau forma ori gramatica acestor doui) 
dialecte«. In câţiva ani convingerea, că limba 
italiană şi cea română nu sunt doua limbideose
bite, ci numai două dialecte, unul ajuns literar 
şi celalalt rămas în barbarie, se Hxeaza a.şa de 
adânc în mintea sa, încât nu se mai poiite nnil- 
ţămî cu teoria ci voesce .să-şi i'calisezi; .şi îu 
practică convingerea, căutând să ajiropie din ee 
în ce mai mult limba noastră de cea italiana, 
până ce în ultimii ani ai vieţii ajunge la un 
fel de volapiik levantin cu totul ridicol. Ideile 
sale de purificare şi de îmbogăţire a linilai le-a 
desvoltat cu deosebit humor iu inei'aţa dela 
Vocabular de vorbe străine în limba româna, 1847,
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prefaţă scrisă în limba ancă nu de tot fantastică 
de după această dată. De adăogat e că nici în 
aceasta scriere nici în toate câte le-a mai scris 
până la moartea sa, sintaxa n’a suferit nici 
o atingere şi E. a remas în totdeuna acelaşi 
excelent prosator prin corectitudinea şi uşurinţa 
stilului, pe când rătăcirile sale linguistice se 
mărgineau numai la materialul de cuvinte. Dar 
aceste lucrări nu-1 ocupau exclusiv: la 1848 E 
este umil din cei mai însemnaţi pi^omotoii ai 
mişcării revoluţionare, face parie din guvernul 
provisor şi după înăduşirea revoluţiei şi exi
larea sa, publică mereu căutând să deştepte 
interesul Eiu'opei apusene pentru nenorocitul 
nostru popor. Din acest timp sunt scrierile: Le pro- 
tectoi'at duCzaroulaRoumanieetlaRussie, 1850; 
Souvenirs et impressions d’un proscrit, 1850; 
Memoires sur rhistoire de la regeneration rou- 
inaine ou sur Ies evenements de 1848 accomplis 
en Valachie, 1851; Epistole şi acte alle omenilor 
mişcării române din 1848, 1851 (Ortografia titlu
rilor este cea a autorului); L’Arpa dell! Esule, 1851, 
publicate toate la Paris; apoi în Bucuresci: Pre- 
scuriaro de historia Romanilor sau Dacia şi Ro
mânia, 1851 (Autorulse numesce deacuma înainte 
Heliade); Une Dacie cosaque et une Roumanie 
Tiucophile, Ies Tui'cs et Ies Roumains, profession 
de foi 1854—57; Cyclopele tristei figure, Tanda- 
lida sau Tândală şi Păcală, poemă eroică, 1854; 
Românilor! trei scrisori din 1 unie 1856; Descrierea 
Euio))ei dupo’ tractatul din Paris de loann Pros- 
dociu (pseudonymul seu) 1856; Crucea de argiut 
dupo’ E. Sue, 1858; Bi blia sacra ce cupri nde vechiul 
şi noul Testament tradusă din helenesce dupo 
a quellor septedieci, împreună cu biblicele, Pai-i.s, 
1858; Equilibru între antithesi, o foaie periodică 
1858—6(J compusă din B i)ărţi: I şi a II înti
tulate; Issachar sau laboratoriul, scriere sociale, 
politică şi litterară, iar a III: Spiritul şi materia, 
conţine articole politice pasionate, însemnate 
totuşi prin detaliile ce le dau asupra anului 
1848, etc.; Literatura critică v. I, 1860; Anco o 
dată Progresul, Conservaţia şi adunarea generală 
şi altele, 1860; Proces general între doe hordii şi 
naţio sau spoiţii cu roşu şi spoiţii cu albu, mystem 
în doe acte, 1861. Instituţiunile României, tabel hi- 
storic de laTrajan până în (Jilele nostre, 1863; In 
memoria Măriei Păucesca născută Zossima, 1863; 
La îmormântarea reposatului loanne Vacarescul, 
1863; Votul-resvotul universal 1863; Unirea şi 
unitatea, lassi 1864; Anexe: Proprietarii şi să
tenii, ca în Bassarabia, ca în Bucovina, cum îi va 
d. Cogâlniceanul, părere, colonie militare, 1864; 
Un fragment din Atheneul Roman, literatura 
politică, 1868, unele din aceste broşuri fac |.>arte 
din colecţia Equilibru între antithesi. In acest 
timp se înfiinţează Societatea Academică română, 
E. este ales presideut; ideile sale linguistice 
nisă îl fac să se retragă. La 1866 ca deputat 
inconstituantăvorbesce în contra dinastiei străine 
şi aceste idei ale sale găsesc resunet într’o frac
ţiune politică. Publicaţiile continuă: Curs de 
poesie generale, 3 voi., 1866—70. In această operă 
şi-a reunit autorul mai toate producerile sale 
poetice de până acuma, traducendu-şi în sus- 
pomenitul volapiik lucruri de mult tipărite în 
românesce, după cum făcuse şi cu revista Cu- : 
rierul de ambe sexe, republicat la 1851. E. nu ! 
fusese nici odată uu adeveiat poet: lucrările j

sale 6rau resultatul reflexiunii, al unei vii inte
ligenţe, iar nu al inspiraţiei poetice; totuşi multe 
din vechile sale poesii anterioare anului 1830 
se pot ceti cu plăcere; dar când, pe lângă lipsa 
unui real talent poetic se mai adaogă şi rătă
cirile linguistice, volumele cursului de poesii 
generale devin aproape imposibile de cetit.' Cu
prinsul acestor volume este următorul: câte o 
lungă şi relativ interesantă introducere istorico- 
literară Ia fiecare volum, apoi toate poesiile sale 
lirice, originale, traduse sau imitate, dintre cari 
unele în amendoue variantele, cea veche şi bună, 
cea mai nouă şi pocită; o poemă epică Anato- 
lida sau Omul şi forţele, crearea lumii şi a omului, 
Cain şi Abel; şese cânturi din Fingal, scurte 
traduceri din Infernul lui Dante, din Tasso şi 
Ariosto înti’o limbă aproape italienească, şi Doue 
cânturi dintr’o poemă originală »Mihaida«. Mai 
publică Christianismul şi Catolicismul, 1870; Se- 
raphita şi Oda Romanilor, poesii înedite, Sbură- 
torul, 1872, dintre cari prima, fiind citată de mulţi 
şi chiar în cărţi de şcoală, i-a compromis me
moria, uu numai prin limbă ci şi prin ideile 
exprimate; şi în acest an moare acest bărbat 
mare nu atâta prin talent, cât mai ales printr’o 
extraordinară voinţă şi o vie inteligenţă, cari 
au făcut din el cel mai însemnat factor al re- 
nascerii noastre. După moarte, fiul seu a con
tinuat publicarea operelor remase inedite: Brutu 
după Voltaire, 1878; Curs de poesie generale. Sa
tirele şi fabulele, epicele, Craiova 1884, conţine 
lucrari publicate prin Curierul românesc şi Cu
rierul de ambe sexe, satii’e şi fabule satirice în 
prosă şi versuri, precum şi poema burlescă Tan- 
dalidadela 1854 în contra unui pretendent Polon 
la tronul Poloniei crescute cu Moldovă şi Mun
tenia. Veritatea, profeţia lui loan Heliade Ră- 
dulescu, deputat al Constituantei române din 1866. 
Buc. 1887; Scrisori din exil cu note de N. B. Lo- 
custeanu, 1891; Historia critică universală, 1892; 
Ruge şi morala evangelică pentru clasele pri
mare, 1894; Alianţa israelităşimodulcumartrebuî 
să se resoalve darea drepturilor politice jidanilor 
fără ca existenţa naţională să fie pusă în pericol. 
Cf. pentru Bibliografie: G. Adamescu, Istoria 
limbii şi a literaturii românesci; aci s’au notat 
numai cele ce se găsesc în biblioteca Acad. Rom. 
cf. şi L. Şăineanu; Istoria filologiei române; 
apoi Acte proprii a contribui la mărirea con
duitei politice a d. I. Eliad Rădulescu, părintele 
naţiunii române, redactate şi editate cu spesele 
mai multor juni români, 1859. A. D. Xenopol, 
Istoria Românilor VI; I. Ghicâ, Amintiri din 
pribegie şi Scrisori cătră Alexandri; T. D. Spe- 
ranţia. Fabula şi fabuliştii români, etc.

Elias (Sf. Ilie), 1) E., piscul cel mai înalt în 
Alpii maritimi norclamericani, în Alaska, aproape 
de mare, 5950 m. înalt. 2) E., munte pe insula 
Aegina, 534 m. (v. şi Ilie).

Elice, (giec. din hellissein = a merge împrejur 
suind sau coborînd în spirală). In geometrie 
linia cu dublă curbură descrisă în jurul unui 
cilindru circular drept de ipotehusa unui triunghiu 
dreptunghiu, când se înfăşora astfel asupra cilin
drului, ca una din catete să foimeze circumfe
rinţa basei cilindrului, sau o circumferinţă pa
ralelă cu a basei.

In marină E. e un aparat de împingere 
înainte a unei corăbii sau vas. Acest aparat e
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format din una sau mai multe segmente de E., 
şi e pus de ordinar la partea din urmă a co
răbiei, sub pupă.

Elicius, după mitol. rom. a fost un predicat 
al lui lupiter, ca domnitor preste tunete, trăs
nete şi mai ales fulgere în viscole mari; altaml 
lui a fost pe muntele Aventin. [Atm.]

Elicon sau Helicon, la Greci, un instrument 
acustic, specie de Sonometru (v. ac ), cu 4 până 
la 9 coarde (de unde numele, E. fiind muntele 
celor 9 muse). In timpii moderni s’a dat acest 
nume la instrumente grave din familia saxhor- 
nilor, întrebuinţate mai cu samă în musicele 
militare. Sunt contrabase de aramă în fa-4, în 
mi-! bemol, în do-t sau în si-a bemol, că
rora din causa prea marei lungimi a tubului li-se 
dă o formă circulară sau mai bine elicoidală, 
pentru a pute fi trecute împrejurul corpului şi 
sprijinite pe umer. Această formă a fost usitată 
deja din seci. XVII la trompele mari de vână
toare, şi idea aplicării ei la enormele instrumente 
moderne aparţine factorului W. CeiTeny din 
Koniggrătz (1845). Un mic instrament cu ma
nivelă, cu lame metalice şi cu musica notată pe 
discuri de carton, perforate, ancă a primit nu
mele de E. [T. C.]

Elie de Beaumont, Jean Baptiste, geolog frc., 
n. la Canon (Calvaidos) în 1798, f 1874. Este 
socotit printre corifeii geologiei atât ca obser
vator cât şi ca teoretician. Din diferitele teorii 
emise de el a remas ca curiositate sciinţifică »le 
reseau pentagonal*.

Eligius, sfânt, episcop de Noyon în seci. VII; 
a întors la creştinism o mulţime de Frisi şi 
Suevi; se (Jice că avea darul vindecărilor.

Eliminare, înlăturare, scoatere, dare afară, în
depărtare, a face să di.spară, să iasă din o com
binare.

In fisiologie: acţiune contrară asimilării. 
Plin E. se scoate din organism tot ce nu mai 
poate servi vieţii organice.

In algebră; operaţiunea prin care înlocuim 
o equaţiune printr’o alta echivalentă, însă în 
cai‘0 nu mai e o anumită necunoscută, pe care 
(Jicem că am eliminat-o din equaţiunea dată. In 
genere avend mai multe necunoscute avem şi 
tot atâtea equaţiuni, şi resolvarea ori cănii sistem 
de astfel de equaţiuni o facem eliminând o aceeaşi 
necunoscută din toate equaţiunile date, ceea ce 
ne conduce la un sistem cu o equaţiune mai 
puţin şi cu o necunoscută mai puţin; apoi şi din 
acesta eliminăm o a doua necunoscută şi mergem 
tot astfel până ajungem la o singură equaţiune 
cu o singură necunoscută pe care o aflăm, şi 
apoi mergem la sistemul de 2 equaţiuni cu 2 ne
cunoscute şi o substituim în una din ele şi vom afla 
şi pe a doua necunoscută a acestui sistem; apoi 
cele 2 necunoscute găsite le substituim tot astfel 
în una din equaţiunile sistemului de 3 equaţiuni 
cu 3 necunoscute şi aşa mai încolo. Metodele 
de eliminare cele mai simple sunt 3. E. prin 
aubstituiiune când tragem dintr’o equaţiune va
loarea necunoscutei, ce voim să eliminăm în func
ţiune, de celelalte necunoscute, adecă suposând 
pe acelea ca cunoscute, şi o înlocuim în toate 
celelalte equaţiuni. E. prin comparare, când 
tragem din toate equaţiimile valoarea necunos
cutei ce voim să eliminăm, şi apoi comparăm pe 
una din ele cu fiecare din celelalte, ba.s<indu-ne

pe axioma ca 2 cantităţi egale ou o a treia sunt 
egale şi între ele. E. prin reducerea la acelaşi 
confactor, numită impropriu şi numai E., în care 
facem ca necunoscuta, ce voim să eliminăm, să 
aibă acelaşi confactor în una din equaţiuni şi o 
a doua, şi o eliminăm din ele prin adiţiunea sau 
sustracţiunea lor, apoi tot astfel o eliminăm din- 
tr’una din aceste 2 equaţiuni şi o a treia şi aşa 
mai încolo. Aceste metode se aplică fără nici o 
dificultate, când si.stemul de equaţiuni e de gradul I. 
Când însă întră şi equaţiuni de grade mai su
pe lioare, aplicarea acestor metode liu mai e tot 
aşa de simplă.

Elini, V. Eleni.
Elio —, V. Helio —.
Eiiot, (pron. eliot), 1) E., Edward Granville, 

Lord, om de stat engl., n. 1798, 1853—55 Lord 
locotenent al Irlandei, f 1877. 2) E., George, 
(recte Mary-Anue Evans), romanţieră engl., n. 
1819, 1 1880. A publicat o serie de romane rea- 
listice, de valoaie superioară (Colecţ. 189(3, în 
9 voi.), apoi şi poesii. A fost soţia lui G. H. 
Lewes, iar după moartea acestuia a unui comer
ciant, Cross.

Elipsa, (grec.), ca termin de gramatică şi re
torică: omiterea unui cuvânt care este necesar 
înţelesului şi care se poate uşor înţelege din 
cuprinsul frasei. E. este foarte frequentă cu 
deosebire în stilul concis al sentenţelor, pro
verbelor, etc. In musică: Suprimarea unui 
acord, care o reclamă reguli de armonie. In geo - 
metrie; E. e o linie curbă, plană, închisă, ale 
cărei puncte sunt dispuse astfel, că suma distan
ţelor lor la doue puncte fixe din planul ei este con
stantă. Cele 2 puncte fixe se 4ic focare. In vor
birea familiară elipsei i-se (Jice ovală sau curba 
grădinarului. O E. se poate descrie pe liârtie 
cu o mişcare continuă, fixând în cele 2 focai e cu 
ajutorul unor ace capetele unui fir, egal cu suma 
distanţelor ce voim să aibă fiecare punct al elipsei 
de cele 2 focare, şi răzemând un creion do fir; 
întimjend finii, mergem împrejur, răzemând 
mereu creionul de fir. Linia dreaptă, care trece 
prin cele 2 focare limitându-se la E., se numesee 
axa mare: ea e egală cu lungimea firului Punctul 
de pe această axă egal depăitat de cele 2 focare 
este centrul elipsei. Perpendiculara dusă pi'in 
centrul E.-ei la axa mare şi limitată la E. o axa 
mică. Cele 4 puncte, unde cele 2 axe întâlnesc 
E., se numesc vîrfuri. Distanţa celor 2 focaie 
se numesee distanţa focală. De ordinar, jumotate 
axa mare se notează cu a, jumetate axa mică 
cu h, şi jumetate distanţa focală cu c, deci intregi 
vor fi 2 a, 2 b, 2 c. Intre a, 6 şi c e relaţiunea 
aa = ba -f c*. Raportul dintre distanţa focală şi 
axa mare, adecă ^ = se mimetice excentrici
tate; iar raportul dintre diferinţa celor 2 axe 
şi axa mare, adecă ^Afn2— = -ll^, se numesee 
turtire. Când cele 2 focare se confund, Iv de
vine cerc şi atunci distanţa focală, excentrici
tatea şi turtirea sunt zero. Mărind din ce in ce 
distanţa focală şi păstrând axa mare, axa mică 
.scade din ce în ce; atunci excentricitatea şi 
turtirea, cari sunt totdeuna rapoarte subunitare, 
cresc apropiindu-se de unitate; iar când cele 2 
focare ajung chiar la extremităţile axei mari, 
atunci distanţa focală e egală cu axa mare, axa 
mică e zero, excentricitatea şi turtirea devin I,
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iar E. e o linie dreaptă. Prin urmare excentri
citatea şi turtirea dau o idee hotărîtoare despre 
cât se apropie mai mult sau mai puţin E. de 
cerc sau de linia dreaptă, adecă despre cât E. 
o »mai rotundă sau mai lungăreaţă.

Elipticitate, caracterul formei eliptice. A.pro- 
pierea mai mare sau mai mică a unei E. de o 
circumferinţă sau de o linie dreaptă. In gra
matică se numesce E.: calitatea unei frase, 
sau unei figuri eliptice.

Elis, (EleiaJ, vechiu stat în Grecia, Pelo- 
ponnes, acum aparţinetor nomarchiei Acbaia; 
păment fractifer; aci a fost Olimpia. Capitala 
E., unul din membrii alianţei oraşelor eleatine.

Elisabeta, sfinte, 1) E., soţia preotului Zacharie 
şi mama 8f. loan Botezătoml (v. ac.) (Luc. 1, 
.r) uu), a fost înrudită cu Fecioara Maria (Luc 1, 
39 uu). 2) E., taumaturga, (fâcetoare de minuni), 
a condus mănăstirea Sf. Cosma şi Damian din 
Constantiuopole, vieţuind în seci. VI. Se serbează 
în 24 Apr. 3) E., de Turingia, fica regelui 
ungar Andreiu II (120J—123.5), n. 1207 în Pojon 
(după alţii Ia Sâro.spatak în comitatul Zemplen). 
l)e mică s’a distins prin evlavie şi ajutorarea 
celor miseri. In etate de 4 ani a fost dusă în 
castelul Wartbug lângă Eiseuach, unde a fost 
logodită cu tinerul comite de 11 ani Ludovic. 
In 1220 s’au cununat, avend un fiu şi trei fice. 
Aproape de castel E. a ridicat un spital pentru 
28 săraci morboşi. In 1227 Ludovic a plecat in 
o expediţiune cruciată, dar la Brindîsi in Italia 
inferioai'ă a murit de friguri. E. abia avea 
20 ani, când a remas văduvă. Cumnatul seu, 
Henrich Raspe, a alungat-o cu minoreni cu tot, 
demândând sub pedeapsă, ca nime să nu cuteze 
a-i da adăpost. Abia i-s’a permis a locui în un 
staul de jumătate ruinat. Unchiul ei, episcopul 
Egbert de Bamberg a dus-o în urmă la .sine, 
dăruindu-i castelul Bottenstein. In 1227 cavalerii 
cruciaţi i-au dus osemintele soţului ei, pe cari 
cu mare pompă le-au aşezat în Bamberg. Fiilor 
săi ancă li-s’a recunoscut dreptul ereditar după 
tatăl lor. -f 1231. (Viaţa Sf. E. de Turingia a 
scris-o francezul Montalambert). 4) E., regina 
Portugaliei, n. 1271, fica regelui Petru III (1276 
])ână 1285) de Aragonia. Ea s’a măritat la 1283 
cu regele Uionisiu de Portugalia (1279—1325); 
s’a distins prin pietate şi acte de caritate.

Elisabeta, numele mai multor regine şi prin
cipese.

Austro-ungaria.
Elisabeta, Amalia, Eugenia, împărăteasa Au- 

.striei şi Regina Ungariei, principesă de Bavaria, 
n. 24 Dec. 1837 în Possenhofen, a doua fică 
de o rară fnimseţă a ducelui Maxiinilian şi a 
ducesei Ludovica. Copilă ancă, abia de 16 ani, 
se logodesce cu Imp. Francisc losif I la 18 Aug. 
1858 în Ischl; cununia s’a făcut la 24 Apr. 
1854 în biserica Augustinilor din Viena. E. a 
avut 4 copii: Sofia, Gisela, Rudolf şi Maria Va- 
leria. Suferindă ancă din anii 1860—61 a trebuit 
să petreacă timp mai îndelungat pe insula Ma- 
deiia pentru restaurarea sănătăţii sale. La 8 Iunie 
1867 .s’a încoronat ca regină a Ungariei. De aici 
încolo a petrecut adesea în ca.stelul din Go- 
dollo, încungîurată de nobilimea maghiară. După 
moartea principelui de coroană Rudolf (30 Ian. 
1889) n’a mai luat parte la festivităţile curţii 
şi a petrecut timp îndelungat pe insula Corfu,

unde a ridicat splendida vilă »Achilleion«, apoi 
a făcut călătorii prin Grecia, Elveţia şi Francia 
sudică. Prin Iulie 1898 i-se agravează boala de 
nervi şi la sfatul medicilor merge la Nauheim, 
de unde merge la Caux, în Elveţia, şi apoi la Ge
neva, unde în 10 Sept. 1898, în drum spre vapor, 
pe cheul Montblanc, anarchîstul Luigi Luccheni 
printr’o lovitură de pumnal i-a stins viaţa.

Englitera.
Elisabeta, regina Angliei (1558—1603), fica 

lui Enric VIII şi a Anei de Boleyn, declarată 
nelegitimă de Enric după execuţiunea Anei, n. 
17 Sept. 1533, ocupă tronul după Maria. înaltă, cu 
ochi mari şi sohinteetori, iscusită la tir, musi- 
cantă, dansatoare, erudită, la 16 ani cetise întreg 
Cicero şi mai'e parte din Livius, cetia autorii 
greci în original, scia mai multe limbi modeme, 
cochetă, uşoară, luxoasă (la moarte lasă 3000 de 
rochii), amorală, a sciut să-şi aleagă oameni, (Cecil), 
cari au făcut mărirea modernă a Angliei. A sciut 
să asigure Anglicanismul (89 de articole), a în
curajat desvoltarea materială a Angliei, a pus 
basă flotei engleze. Maria Stuait, regina Scoţiei, 
pretindea Anglia (deoarece E. fusese ilegitimată) 
şi încuraja catolicismul, de aceea E. a încurajat 
pe Scoţieni la revoltă şi Maria fugind în Anglia, 
E. o ţine în închisoare dela 1568—1587, când 
o execută pe eşafod, căci catolicii făceau com
ploturi contra E. Filip II trimite contra E. «In
vincibile Armada* nimicită de furtună şi de 
flota i'ngleză. E. susţinea reforma în Francia şi 
Olanda, încuraja marina, administiu cu înţe
lepciune, nu ţinu socoteală de parlament, nu s’a 
măritat, a avut favoriţi cunoscuţi pe Leicester, 
Essex, a avut toate defectele unei femei şi viiv 
tuţile celui mai mare suveran.

Francia.
Elisabeta, Ducesă de Orleans, n. 1652 la 

Heidelberg. Tatăl ei, elector al Pfalz-ului a lo- 
godit-o, pentru scopuri politice, la 1671 cu slă
bănogul duce Filip de Oileans, fratele lui Lu
dovic XIV. E. şi-a păstrat limba şi caracterul în 
mijlocul moliciunii şi moravurilor stricate dela 
curtea franceză, pe care o descrie în scrisorile 
sale vii şi foarte instructive, publicate de mai 
multe ori (Rauke, Franz. Geschichte). f 1722.

Germania.
Elisabeta de Brandenburg, n. 1485, fica re

gelui scandinav lohann, care a măritat-o L502 cu 
electorul loachim I. Fiindcă înclina spre Luther, 
soţul ei o ameninţă cu puşcărie; ea fugî 1528 la 
Torgaii, unde a trăit i»ână 1535 in mare lipsă. 
După moartea soţului o ajuta.T,ă fiii sei, încât 
putu trăi amesurat rangului seu, lângă Witten- 
berg, apoi la Spandau, luând parte activă la mişcă
rile religionare. t 1555.

Elisabeta de Prusia, n. 1715, măr. 1733 după 
Frideric cel Mare în contra voinţei acestuia; de 
aceea, după suirea lui pe tron şi-a ve4ut soţia, 
care trăia Ia Schonhausen, numai Ia serbătorile 
curţii. E s’a ocupat mult cu literatura, a şi scri.s 
nisce scrieri morale în limba franc, f 1797.

Polonia.
Elisabeta, sora lui Alexandru I, regele Po

loniei ; a fost cerută în căsătorie de Bogdan, fiul
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lui Ştefan cel Mare.. Pentni a-i dobândi mâna, 
Bogdan dă regelui Poloniei cetăţile Cesibicul şi 
Tismeniciadin Pocuţia. Refnsat, Bogdan pustie.sce 
Polonia, şi drept respuns la această năvălire Ale
xandra înti-ă şi el in Moldova; învins, se îm
pacă cu Bogdan şi îi promite de soţie, pe sora 
sa E. Alexandru murind, succesorul acestuia, 
Sigismund urmează a refusa să dea pe E. ca 
soţie lui Bogdan. Domnul moldovean înfuriat 
pradă din nouă Polonia. (1508—1510.)

RomÂiîja.
Elisabeta, Regina României, n. Principesă 

de Wied, cu pseudonimul literar Carmen Sylva, 
n. 17/29 Dec. 1843 în Monrepos lângă Rhin, 
primesce în familie o instrucţiune excepţional 
de bună, învaţă perfect, pe lângă limba maternă, 
limbile franceză şi engleză, mai târziu italiană, 
svedeză şi română, devine o excelentă cunoscă
toare şi executoare de muşi că (clavii-, orgă, canto), 
precum şi foarte îndemânatică în pictură (o fru
moasă Evangelie, scrisă şi ilustrată cu picturi 
de mâna ei, e dăruită bisericei episcopale din 
Curtea de Argeş); după întinse călătorii în Eu
ropa, petrece câtva timp la curţile din Berlin 
şi St. Petersburg şi se căsătoresce la 3/15 Nov. 
1869 cu Domnitorul României Carol I. Singurul 
copil din această căsătorie, Principesa Maria, 
n. 27 Sept. 1870, t 28 Martie 1874. Sguduirea 
produsă prin această nefericire îi trezesce o ne
pilduită activitate pe terenul cultural. înzestrată 
dela natură cu o putere de lucru fenomenală. 
Doamna României îşi consacră de acum înainte 
viaţa la organisări sociale, la opere literare, la 
îndeletniciri artistice, ia sub protecţia ei efectivă 
asilul de orfane «Elena Doamna«, fundează şi 
face să prospere societatea de binefacere «Eli
sabeta», introduce pentru dame costumul na
ţional la Curte spre a întări industria casnică 
a ţerancelor române, ale căror produse le vinde 
«Furnica», o instituţiune cieată tot de ea, fun
dează societatea «Munca» spre a da femeilor să
race din Bucuresci ocasiune la lucru de mână 
productiv (rufăria serviciilor militaie se procură 
de aici); după isbucnirea resboiului contra Turciei 
la 1877, cu o exemplară stăruinţă şi abnegaţiune 
personală îngiîjesce de răniţi în spitale împro- 
visate de ea însăşi, obligă damele din societate 
să facă asemenea, şi crează apoi în permanenţă 
institutul «Surorilor de caritate». De atunci i-a 
remas în popor numele «mama răniţilor». (Cf. T. 
Maiorescu, Discurs, pariam, voi. 2). Operele li
terare ale reginei E. (Carmen Sylva) sunt ur
mătoarele (cele germane editate la Strauss în 
Bonn, Duncker în Berlin, Bagel in Diisseldorf şi 
Friedrich în Lipsea): volume de poesii germane: 
Stiirme, Mcine Rub, Hexe, Jehovah, Heimatb, 
Handwerkerlieder, Mcin h’bein, Meerlieder, Mein 
Buch; îii prosăgermană: Handzeichnungen, Lei- 
dens Erdengaug, Vom Amboss, Pelescli-Mărchen, 
Pelesch im Dienst, Durch die Jabrliunderte, Das 
Leben meines Bruders Otto, novelele şi roma
nele: Es klopft, Eiu Gebet, Deficit, Aus zwei 
Welten, Astra, Feldpost, Rache, In der Irre, 
parte în colaborare cu d-na M. Kremnitz; dra
mele: Ulranda, Meister Manele, Frauenmuth, 
Verful cu dor. In franţuzesce: Pensees d’uue 
Reine (Paris, Calm. Levy). Traduceri în eu- 
glezesce şi în uemţesce: Der Rbapsode der Dîm-

bovitza, în nemţesce Rumănische Dichtungen, 
Islandfisclier (romanul lui Pierre Loti). Unele din 
scrieri sunt traduse şi românesce. In românesce 
au apărut: Cuvintele sufletesc!.

Rusia.
Elisabeta Petrowna, împărăteasa Rusiei, fica 

lui Petra cel Mare, n. 1709, în urma unei re- 
voluţiuni de palat s’a suit pe tron 1741; sen- 
suală şi beţivă, a fost dominată de favoriţii ei 
şi s’a măritat după un conte Rasuţnovschi. In 
resb. de 7 ani s’a aliat cu Austria şi Francia 
contra lui Frederic II, care o ofensase prin o 
observare sarcastică. E. a întemeiat universi
tatea din Moseva şi Academia de arte din 
Petersburg. f 1762.

Spania.
Elisabeta de Francia, fiica lui Henric II, 

regele Franciei, şi a Caterinei de Medici, soţia 
regelui Spaniei Filip II, n. 1545 în Fontaiue- 
blaeu, -j- 1568.

Elisabeta Farnese, (1692—1766), regina Spa
niei, soţia lui Filip V, regele Spaniei. Făcea 
parte din ilustra familie italiană a Farnesilor.

Elisabeta, ordinul, 1) instituit în 17 Oct. 1766 
de electoara Elisabeta Augusta pentru damele 
curţii. Există în Bavaria. Se poartă pe sinul 
stâng, cu panglica azur cu margine roşie. Se mai 
numesce şi »Sf. E.» Ai)i se compune din damele 
caselor domnitoare şi alte 32 doamne nobile şi 
catolice. 2) ordin instituit 1898 în Austro-Un- 
garia în memoria Imp. Elisabeta, ce se acoardă 
exclusiv femeilor, cari .şi-au câştigat merite pentm 
patrie şi societate. Prima femeie decorată cu 
acest ordin e contesa Sztâray, care a prestat ul
timele servicii împărătesei murinde.

Elisabeta, stilul, în architectură un stil mi.vt, 
compus din elemente gotice şi de i'enascere.

Elisabeta Teresia, ordinul, fundat în Austria 
de Elisabeta Cristina, văduva lui Carol VI, la 
1750 pentru oficierii, cari au servit 30 ani ccl 
puţin cu credinţă şi cel puţin coloneii. Maria 
Teresia modifică ordinul şi-l numi fundaţiunea 
militară Elisabeta Teresia. Numărul cavaleriloi-, 
fixat la 21, ei se numesc de împărat după propu
nerea consiliului aulic. Condiţiuni de nobleţă şi re- 
ligiune nu sunt. Panglica este neagră. [O. L.]

Elisabetopol, (Erzsebetvaros, mai nainte Ebes- 
falva, Ibaşfalău), oraş cu magistrat regulat în 
Trans , cott. Ternavei mici, situat pe malul drept 
al Ternavei mari, cu 2795 loc. (1891) Armeni, 
Maghiari, Germani, între cari 920 loc. Români. 
E. e sediul unui tribunal, unei judecătorii cerc., 
perceptorat, oficiu pretoria!, protopopiat greeo- 
şi romano-cat.; are 2 biseiici cat. frumoase, mă
năstire arm. de Mechitarişti, gimnasiu, şcoală 
industrială, cassă de păstrare, gară, ş. a. Ijoc. se 
ocupă cu industria, comei ciul şi agricultui'a ; tîr- 
gurile de vite sunt biue căutate. Oi’aşul, fru
muşel şi regulat, a fost zidit de Armeni la 1726, 
cari se aşezară acolo la 1671 şi fură îu/.esti-aţi de 
Apafficuframoase priveligii. Protopopiatul român 
gr.-cat. numără 20 parochii cu 6400 sutlete.

Elisabetpol, v. lelisavetpol.
Elisee, Câmpiile, (franc. Champs-Klysoes) se 

numesce parcul splendid din vecinătatea pieţei 
Concoifliei din Paris. Lungimea lui este de 700 m. 
şi lărgimea de 400. Parcul e vechiu şi datează
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din seci. XVII; numeroase alee îl străbat în 
toate direcţiile, dintre cari cea mai de samă e 
»Avenue des Cliamps-Elysees*, care .străbate ^ot 
parcul în lungime, mergend pcână la arcul de 
triumf (1900 m.). La întrarea acestei alee se 
găsesc doi îmblărujitori de cai, sculptaţi de Guill. 
(iouston şi transportaţi acolo în 1794 din castelul 
din Marly; aceşti cai cu posturele lor pline de 
viaţă ţin faţă altor doi cai întraripaţi, aşezaţi la 
ieşirea Tuileriilor. Aspectul câmpiilor E., şi mai 
ales al aleei principale, e din cele mai variate.

[Vaschide.]
Eliseu, profet în împărăţia lui Israil, înveţă- 

celul şi urma.şul lui Ilie; luptă ca şi Ilie în contra 
cultului lui Baal; a locuit în Samaria şi pe 
timpul regelui loas.

Eliseu, numele actualei reşedinţe a preşedin
telui republicei franceze. Faţada dă în Faubourg 
Saint-Honore, iar grădinile în Champs-Elysees. 
E. a fost construit 1718 de cătră Molet pentru 
contele d’Evreuxşi a fost locuit sub Ludovic XV 
de cătră marchi.sa de Pompadour. La moartea 
acesteia, regele l-a rescumperat moştenitorilor şi 
a fost menit a găzdui ambasadori străini. Ducesa 
de Bombon a fost primită acolo sub Ludovic XVI, 
de atunci şi numele de rElysee-Bourbon. Pro
prietate naţională in timpul revoluţiei, în urma 
unei zadarnice puneri în vendare, s’a instalat în 
el imprimeria statului. Sub directorat a fost în
chiriat antreprenorilor pentru baluri publice. Mai 
târcjiu a fost locuit de Murat, Napoleon I, Louis 
Bouaparte, regele Olandei, etc. Părăsit apoi până 
sub Napoleon III, care se aşeză la E., reşedinţa 
sa ca preşedinte al republicei. In interior e de
corat cu mult gust; se remarcă de obiceiu su
perbe şi preţioase gobelinuri, cât şi admirabile 
vase de porţelan şi biscuit de Sevres. Balurile 
oficiale date de preşedintele republicei sunt sin
gurele ocasinni, când se poate visita aproape tot, 
afară numai de apartamentele particulare ale 
preşedintelui. [N. V.]

Elisiunea, termin de gramatică: snprimarea 
unei vocale dela începutul sau sfîrşitul unui cu- 
vent; în caşul din unnă E. se numesce apocopă. 
De obiceiu E. este însemnată printr’un apostrof 
(»şi ’n«); câte odată însă ea nu este de loc în
semnată şi se face numai în vorbire (aceasta cu 
deosebire în prosa literară).

Elita, (franc, elite), ce e mai ales, mai bun. 
Mai particular, aplicat la clasele sociale, desemnă 
pe cea mai înaltă: aristocraţia.

Elitre, (Elytre), prima părecbe de aripi dure 
ale coleoptei'ilor, cari acoper părechea a doua 
transparentă.

Elixir, numire pentru anumite medicamente, 
ce se compun din soluţiuni de extracte vegetale 
cu un adaus de substanţe aromatice.

Cele mai importante eiixii'e sunt: E. amarum, 
2 părţi extract de trifoiu amar, 2 p. extract de 
coji do portocală, câte 16 p. apă de ismă pipă
rată şi spirt diluat şi 1 p. alcool etheric; E. 
auranlii compositum (E. de stojnach Hoffmanu, 
E. de portocale), 6 p. coji de portocale, 2 p. 
scorţişoară cassia, 1 p. extract de trifoiu amar 
şi cascarilla şi 50 p. vin de Xeres amestecate 
ancă cu I p. carbonat de Italiu .şi câte 1 p. de 
e.xtract de pelin şi lierea pămentului; E. pro- 
prielatis Pavacelsi, câte 2 p aloe şi smirnă, 
1 p. şofran, 24 p. spirt şi 2 p. vitriol diluat;

E. acidum Halleri (Mixtura sulfurica acida), 
amestec de 1 p. vitriol şi 3 p. spirt; E. italian 
de rcantaride, aplirodisiacă, etc.

EIjen, (mayh.), să trăiască.
Eli, în Anglia măsură de lungime pentru po

stavuri. E. de Brabant = 68 cm.
Ellăk, fiul cel mai mare al lui Attila; a gu

vernat seminţiile de lângă Don şi Volga.
Elle, mesură germ. de lungime, cot, în Prusia = 

66‘69 cm., în Austria = 77'76 cm.
Eller, (Elleriani), fundatorul unei secte Sionite 

în Ronsdorf (Prusia), în seci. XVIII; s’a căsă
torit cu Ana de Biicbel, despre care (ţicea, că 
are să nască pe Me.sia, care a doua oară va veni 
în lume, ca să fie regele împerăţiei de. o mie 
de ani şi să aducă adeverata libertate a fiilor lui 
Dumnecjeu, care libertate stă în facultatea de 
a face ori cine, ce-i place. E. 1750. Secta E. 
s’a stins curând după moartea fundatorului ei.

Elliot, 1) George Aug., lord Heathfield, ge
neral engl., n. 1718, f 1790 în Aaclien; 1775 
guvernator al Gibraltarului, respinse 1782 atacul 
unei armate franc.-span. de 30,000 oameni, spri
jinită de 10 baterii plutitoare cu 400 tunuri. 
2) Sir George, admirai engl., n. 1784, 1830 lord 
al admiralităţii, 1837 comandant al flotei la capul 
Bunei-Sperauţe, 1840 comandant suprem în apele 
chineze, cuceri insula Ciuzan, 1853 admirai, *j* 
1863 în Kensington. 3) Sir Charles, verul celui 
precedent, n. 1801, 1828 căpitan de marină, 
1836 inspector supr. în Kantou ; părăsind Macao 
(1840) cu toată victoria raportată de el asupra 
flotei chineze, fu rechiemat; 1841 consul in Texas, 
1846 guvernator de Bermudas, 1853—58 de 
Trinidad, 1862—69 de S. Helena; f 1875 în 
Londra. 4) Sir Henry Miers, istoric, u. 1808 
în Pimlico Lodge, funcţionar îu India, f 1853 
în Capetown (Kapstadt). Opera principală: »The 
history of India. The Muhammedan period«, 
(1867—77, 8 voi.). 5) Sir Henry George, n. 
1817, 1867 ambasador în Constantinopole, 1877 
până 1883 în Viena.

Ellwangen, oraş în AViirtemberg cu 4606 loc. 
(1890); castelul Hohen-E. şi biserică de pele- 
rinagiu.

Elmina, cea mai veche colonie i)ortugheză pe 
litoralul aurului în Africa, fundată la 1471; 
acum e în posesiunea Englezilor şi are 20,000 loc.

Elmsfeuer, sau focul Sf. Elm Ia Germani, focul 
Dioscurilor sau şi al lui Hermes la Greci, focul 
Sf. Ilie sau al Sf. Nicolae, la unele popoare. 
In timpul vechiu, când pe arborii năii apăreau 
doue flăcări, se (ji'^ea, că se arată Dioscurii 
(v. ac.) Castor şi Pollux, şi se credea, că ară
tarea lor aduce noroc, adecă a trecut tempestatea; 
acele fiacăie electrice la Germani se numesc E.

[Atm.]
Eloah, Elohim, numire folosită în vechiul 

testament atilt pentru Dumnecjoul Israeliţilor, 
cât şi pentra (jei străini.

El Obeid, capitala prov. nubiene Cordofan, cu 
.30,000 loc.

Elocuţiune, modul de a se exprima cineva; 
chijml îu care e.ste pronunţat un discurs. Termin 
de stilistică: studiul formei unei compuneri, al 
calităţilor de stil necesare unei scrieri literare.

Elodea Mclix., (botan.) gen de plante de apă dulce, 
tropical- şi tempei'at-americane, din fam. ilydru- 
charideelur, trib. Hydrillae. E. canadeiisis Mcbx.



284 Elod — Elveţia

s’a respândit din America boreală rapid în vestul 
Europei, unde la începutul apariţiunii deveni 
im flagel serios pentru navigaţie şi piscicultura. 
Astă4i atfit progresul de lăţire a acestei specii 
spre est, cât (probabil prin contrabalanţa ce o 
va fi aflat mai ales prin înmulţirea proporţională 
a animalelor ce o consumă) şi primejdia, unde 
e deja incuibatâ, nu mai e pe departe atât de 
acută ca odinioară. [A. Pr ]

Eldd, la istoricii Greci Lebedias, unul dintre 
cei 7 duci maghiari; a participat la ocuparea 
Ungariei. Chaganul (jazarilor pe E. a vrut să-l 
facă, principe al Maghiarilor, dar ,E. a recomandat 
pe Âlmoş sau pe fiul acestuia, Ârpâd.

Elogiu, laudă, mai ales discurs pentini a lăuda 
memoria cuiva în public. Stilul seu trebue să 
fie simplu. »Grămădirea de epitete este un reu 
elogiu, (Jioe La Bruyere; faptele laudă pe om 
şi modul de a le spune». Sinonim, însă nu identic, 
e panegiric (v. ac.).

Elongaţiune, în astronomie: distanţa un
ghiulară a unei planete de soare, sau unghiul 
razelor visuale duse din ochiul observatorului la 
acea planetă şi la soare. Planetele inferioare, 
Mercur şi Venera, au o E. maximă preste care 
nu pot trece, pe când cele superioare pot ave E. 
până la 180°. E. în medicină: crescerea acci
dentală a lungimei corpului sau unui membru.

Elâpatak, staţiune balneară, v. Vălcele.
Eloquenţa, uşurinţa în vorbire; arta de a se 

exprima bine şi de a mişca pe ascultători. In 
antichitate se dedea cea mai mare atenţiune artei 
de a vorbi bine; de aici numeroasele tractate 
de retorică (v. ac.). La cei vechi E. era îm
părţită în trei ramuri: genul demonstrativ (dis
cursuri funebre, predici, otc.); genul judiciar 
(discursurile advocaţilor, rechisitoriile); genul de
liberativ (discursuri politice). Printre cei, cari s’au 
distins prin E. lor, cităm la Greci pe Perlele, 
Lysias, Demostene, Isocrate, Platon, Hyperide, 
Eschine, Lycurg; la Romani aflăm pe Cato cen- 
sorul, Scipionii, Grachii, Hortensius, Cesar, Ci
cerone. In evul mediu E. creştină strălucesce 
în persoana Sf. Ieronim, loan Ohrisostomul, Gri- 
gore de Nazianza, Augustin, Tertulian, etc. Mai 
târ4iu găsim în Francia pe oratorii bisericesc! 
Bossuet, Fenelon, Massillon şi Bourdaloue; în 
Germania apare Luther. E. politică strălucesce 
în Francia în seci. XVIII (Mirabeau) şi cu deo
sebire în timpul revoluţiunii, când întâlnim pe 
Camille Desmoulins, Dan ton, etc. In secolul 
nostru E. franceză este întrupată în Guizot, 
Thiers, Gambetta, etc. La Englezi oratorii po
litici cei mai mari sunt: William Pitt, Fox, 
Burke, O’Connell, Peel, Gladstone, etc. La Ger
mani oratorul cel mai însemnat din secolul nostru 
a fost Bismarck. La Români representanţi mai 
însemnaţi ai E.-ei sunt Antim Ivireanul (predici), 
Bărnuţ, Cogălniceanu, Brătianu.

Elpenor, unul din tovai'eşii lui Odysseus. Când 
erau în insula Circei, ameţit de vin se culcă pe 
casă şi că^end îşi frânse gâtul.

Elsa, iubita lui Lohengrin (v. ac.).
Elsaţia, v. Alsaţia.
Elster, 1) doue rîuri în regatul Saxoniei: E. 

alb, isvoresce în Boemia nu departe de frontiera 
saxonă şi se varsă din sus de Halle în rîul 
Saale, lung. 195 km.; E. negru, isvoresce în 
Lausitz-ul sax. super., la sud de Elstra, şi se

varsă din sus de "Wittenberg în Elba; lung. 
180 km. 2) E., staţiune balneară în căpitanatul 
sax. Zwickau lângă E. alb şi linia ferată Rei- 
clienbach-Eger; isvoare sărate şi alcalino-mu- 
riatice; 1740 loc. (1895).

Elster, Ludovic, economist germ., n. 1856 în 
Frankfuri 1. M., 1883 prof. în Aachen, apoi în 
Konigsberg, 1887 în Breslau, 1897 consilier gu
vern. intim în ministeriul de culte în Berlin; 
editează dela 1889 împreună cu alţii »Handwor- 
terbuch der Staatswissenschaften», iar dela 1891 
«Jahrbiicher fiir Nationalokonomie and Statistik»; 
1898 edit. sV^orterbuch der Volkswirthschaft», 
(2 voi.).

EIssIer, Fanny, balerină, n. 1810 în Gum- 
pendorf (Viena). 1817—1851 a secerat mari 
triumfuri împreună cu sora sa Theresa în Viena, 
Berlin, Italia, America,Englitera şi Rusia, f 1884.

Elton (lalton-Nor = lacul de aur), iac sărat în 
sudul Rusiei, guvernamentul Astrachan, 161 km'2.; 
anual se scot din el 90—100,000 tone sare.

EItville (Alta Villa), oraş în Prusia, 1. Rin, 
3646 loc, vii întinse.

Elucidare (lat.) desluşire, explicare.
Elucubrare, (lat.) verbal: lucrare făcută în 

timp de noapte; figurat: lucrare făcută cu multă 
grijă şi stăruinţă.

Eludare, (lat.) amăgire, înşelare; zădărnicire; 
a-şi bate joc de cineva.

Elura (Ellora), odinioară oraş mare, acum în 
decadenţă, în prov. Aurangabad din India ante
rioară, renumit prin templele suterane străvechi.

Eluviu, eluvian, cuvent puţin întrebuinţat in 
geologie, în locul cuventului subaerian, pentru 
a indica modul special de formaţiune al loessului, 
şi care diferă de diluvian şi aluvial.

Elveţia, (Sviţera), republică situată cam în 
centrul Europei între 5°—IO1// long. estică dela 
Greeuwich şi 45°48'—47°48' lat. nordică; se 
limitează cu Austria, Licbtenstein, Italia, Francia 
şi Germania; are teritoriu de 41,419 km*. Popu
laţie: 3.029,925 (1895) loc. (73 Joc. pe 1 km*.). 
Locuitorii sunt: Germani ca. 717oi Francezi ca. 
21#/oi Italieni ca. 5°/o Şi Rbaeto-Romani (Ladini) 
P3°/0. Orografia: E. e cea mai muntoasă ţeară 
a Europei. In partea sudică a E.-ei se ridică Alpii 
centrali cu virfurile: Monte Roşa (4638 m.). 
Fecioara (Jungfrau), Schreckhorn, Finsteraar- 
horn (4275 m.). In centrul E.-ei se află munţii; 
Rigi, Pilatus, etc., iar în partea nord-vestică se 
află munţii Jura. Pasul cel mai însemnat în Alpii 
E.-ei e St. Gotthard, prin care se face conumi- 
caţia cu Italia pe linia ferată, ce trece printr’un 
tunel, lung de 14,9 km. Idrografia: Rîurile elve
ţiene se caracterisează prin curs repede, ne- 
acornodat navigaţiunii, dar foarte favoiabil sta
bilimentelor industriale; cele mai remarcabile 
isvoresc în partea St. Gotthard, şi anume: Rinul 
cu afluenţii Aar şi Reuss, Rhone, Ticino; apoi 
Adda şi Innul. Lacurile principale sunt: lacul 
de Geneva (Leman) de 578 km2., 1. Neuchâtel, 
1. Biel, 1. Murten, 1. Brienz, 1. Thun, 1. celor 
patru cantoane (Vierwaldstătt), 1. Zug, 1. Walen 
şi 1. Ziirich; la frontieră se extind lacurile; 
Magiore, Lugano şi I. de Constanţa. Clima E.-ei 
e în genere moderată, foarte variată după dife
ritele regiuni; preste tot sănătoasă, cu deosebire 
platourile au aer foarte curat şi clima dulce, 
aşa că multe locuri sunt căutate de bolnavi.
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Cele mai renumite locuri de cură sunt: Gersau, 
Montreux, Lugano, apoi înaltele văi alpine: 
Davos, Engadinul superior şi Ursern; cu totul 
sunt ca. 500 locuri de cură, cele mai multe în 
cantoanele: Bern, Graubiinden, AVaadt, St. Gallen 
şi Appenzell. Regnul mineral e binişor repre- 
sentat; se află pietri de năsip, cvai’ţ, marmoi’ă, 
ghips, porţelan, cărbuni (antracit), asfalt şi fier. 
Producţia vegetală culmiuează în păduri şi pă
şuni excelente. Animale se atlă diferite; atât 
animale domestice, între cari renumite sunt 
vacile E.-ei, cât şi selbatice. Administraţia: 
E. e republică federală, se divide în 25 can
toane, anume: Aargau, Appenzel-Ausser-Rhoden, 
A.-Inner-Rhoden, Basel-Stadt, Basel-Land, Bem, 
St. Gallen, Glarus, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, 
Solotburn, Thurgau, Untei’walden ob dem "Wald, 
U. nid. dem Wald, Uri, Zug, Ziirich (în prepon- 
deranţă germane); Freiburg, Geneva, Neuchâtel, 
Waadt, Wallis, cu populaţie franceză, şi Tessîn 
cu locuitori italieni, iar Grauhunden locuit de 
Ladini. Republica E. e stat neutral. Puterea 
legislativă o exerceaza adunarea federală, care 
constă din senatul naţional şi din senatul sta
turilor (Standerat). Puterea executivă e concre- 
()ută senatului federal, constituit din 7 membri 
în frunte cu preşedintele republicei. Capitala re
publice!, oraşul Bern, e şi sediul uniunii poştale; 
alte oraşe mai însemnate sunt Ziirich, Basel, 
Geneva, Lausaune, St. Gallen, Cbaux-de-fonds, 
Luzern, Biel, Neuchâtel, Winterthur, Herisau, 
Schaft'hausen, Freiburg, Locle, Obur, Solotburn, 
Lugano^ Aarau. Refeiinţe culturale: */5 a popu
laţiei sunt protestanţi, iar >/5 catolici; se află şi 
puţini Ovrei. Pentru cultura spirituală generală 
statul a făcut obbgatorică frequentarea şcoalelor 
primare; se află şcoale secundare sau medii, cari 
sunt gimnasii clasice (bumanistice) şi gimn. reale ; 
gimnasiile sunt pregătitoare pentru universităţi, 
iar realele pentru politechnice. Sunt 5 univer
sităţi în: Ziiidcb, Bern, Geneva, Basel şi Lau- 
sanno; o academie şi câte o şcoală de drept, de 
veterinari, de înveţători, etc., precum şi o mul
ţime de institute umanitare.

E. e o ţeară importantă industrială; râmi 
mai cultivaţi sunt: metalurgia şi în special oro- 
logeria cu centrul în Geneva (oroloagele din 
Geneva au renume universal), industria textilă 
şi mai ales mătăsăria în Basel; dintre alimente 
vestite sunt brânzeturile (Emmentbal). In co- 
merciu E. ancă joacă rol însemnat.

Istoria: In timpurile vecbi E. a fost locuită 
de Helveţi şi Reţi; cu aceştia s’au împreunat 
Alemanii şi Burgumju. Aceste popoare au fost 
supuse la începutul seci. VI d. Cbr. de Franci. 
Prin concordatul de Verdun din 843 d. Cbr. E. 
s’a divisat, dar s’a reunit iarăşi în 1032 anec- 
tându-se la imperiul german. In seci. XII duci 
germani şi-au câştigat domenii pe teritorul E.-ei; 
în seci. XIU ajung conţii de Habsburg mari 
proprietari în E., asupresc poporul elveţian şi 
astfel cantoanele; Waldstătten, Uri, Scbwyz 
şi Unterwalden se unesc în 1291 contra liu 
Albrecht de Austria (Wilbelm Teii, eroul legendar 
al eliberării E.-ei de sub Habsburgi). Iu 1315 
cele patru cantoane amintite pun basă unei 
federaţiuni de state, căreia s’au alăturat pe rund 
toate cantoanele ţeiii. După lupte uriaşe purtate 
cu rar’ă bărbăţie timp de doi secoli, prin pacea

de Basel, încheiată în 22 Oct. 1499, E. se făcu 
independentă de imperiul german. Până în 
seci. XVI E. a fost catolică; la începutul seci. XVI 
o parte însemnată trece la reforinaţiunea pro
pagată de Zwingli şi Calvin şi catolicismul 
remâne în minoritate faţă de prote.stantism. In 
resboiul de 30 ani E. a fost neutrală şi pacea 
vestfalică (1648) i-a recunoscut suveranitatea. 
Doi secoli a avut E. domnie obgarcbică; câţiva 
patricii stâpâniau ţeara. Marea revoluţie fran
ceză proclamă şi în E. în 22 Maiu 1798 republica 
elveţiană iudivisibilă. Congresul de Viena, la 
propunerea ţarului Alexandru, a sancţionat in
dependenţa şi constituţia republicei federale elve
ţiene şi i-a asigurat neutralitate eternă.

Ely, capitala comitatului englez Isle of E., 
lângă Ouse, cu 8017 loc. Resldeuţa unui episcop 
protestant; catedrală renumită, zidită între anii 
1082—1553.

Elymus L., (botan.) gen de plante boreal-tem- 
perate din fam. Gramineelor, trib. Hordeae, 
foarte înrudit cu Hordeum (v. ac.), de care se 
distinge numai prin spicule (1) 2—8 flori şi glu
mele vacue auguste sau aristeforme (nu subu- 
late). La noi cresce mai frecuent specia: E. 
europaeus L. prin păduri. Aceasta şi alte specii, 
precum E. arenaris L., canadensis L. ş. a. se 
cultivă uneori ca plante decorative rustice.

[A. Pr.J
Elysion, după mitol. greacă raiul fericiţilor. 

Proteus profeţesce lui Menelaos, că el nu va 
muri în patria sa, ci ca pe un (jeu îl vor duce 
în Elysion (Elysium la Romani), unde oamenii 
duc viaţa cea mai fericită. E. s’au numit şi in
sulele fericiţilor, unde e locuinţa reposaţilor fe
riciţi; insulele se închipuiau a fi departe spre 
apus, când în Hesperia, când şi dincolo de co
lumnele lui Heracles (la Gibraltar). [Atm.]

Elytron, (grec.) vagiua, v. ac.
Elzevir, Eleivirius, familie olandeză de li

brari şi tipografi, care a editat între anii 1592 
şi 1681 operele mai multor autori clasici; sta
bilimentele lor principale au fost în oraşele 
Leiden şi Amsterdam. Aproape 2000 sunt ope
rele editate de E. Unele din aceste cărţi, cu deose
bire ediţiile poeţilor francezi, sunt rare, şi se 
plătesc scump. (Cf. Sim. Berard, Essai biblio- 
grapbique sui' Ies editions des Elzevirs, 1822.)

E. se numesce şi un soiu de caractere tipo
grafice.

Ema—, V. şi Hema—.
Email, v. Smalţ.
Emanaţiune, în sens strîns a) acţiunea de 

a eşi, de a se scurge, de a se deslipî un gaz 
dintr’un corp solid sau lichid oarecare; b) însuşi 
acel gaz, care se scurge. In sens larg c) ori ce 
decurgere, prevenire a unui lucru din altul. 
Această prevenire nu e concepută în mod 
abstract cum e causalitatea, ci în mod 
concret. Causalitatea e raportul de producţie al 
unei întâmplări sau fenomen dintr’o altă în
tâmplare, pe când E. e raportul de producţie al 
unui lucru dintr’alt lucru. Când e vorba de lu
cruri abstracte (întru cât aceste lucruri pot fi 
concepute în acelaşi timp şi ca fenomene) E. 
poate fi sinonim cu efect.

Teoriile filosofice ale E.-ei sunt acelea, în 
cari se afirmă că toată existenţa lumii e concepută ca 
o E. din Dumneijeu. Ea e basa Panteismului (v. ac.).
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Emanaţiunea luminii, teoria lui Newton, după 
care lumina provine din riisce corpuscule impon
derabile', cari e'inană în linie dreaptă din cor
purile luminoase. [Dragomirescu.]

Emanaţiuni vulcanice. Un vulcan în activi
tate asvîiîe; materii solide, ca bucăţi de stâncă, 
cenuşe, etc.; materii lichide, ca lava, etc ; ma
terii gazoase, e;ari constituesc E. vulcanice pro
priu (jise Şl cari au fost studiate dee Bunsen, 
Ch. Saiiite-Claire, Deville, Fouquc, ş. a. Se mai 
numesc şi fumerole şi se împart: în fumerole 
uscate sau băşice, cari se degajează la 500°, nu 
conţin nici urme de vapori de apă; sunt com
puse din vapori de chlorure de sodiu, cari do
mină, potasiu, magnesiu, fier, aramă, ş. a.; fume
role acide, cari se degajează între 300—400°, 
se compun din acid chlorhydric, acid sulfuros 
şi vapori de apă; fumerole alcaline sau amo- 
niacale, cari se degajează la 100°, conţin chlor- 
hydrat do amoniac şi rar carbonat de amoniac, 
foarte mulţi vapori de apă, hydrogen sulfurat; 
fumerole reci, cari se degajează la o tempera
tură mai jos de 100°, conţin vapori de apă, acid 
carbonic şi hydrogen suJfui’at; mofete sau E. 
de acid carbonic, la o temperatură cu totul rece, 
constituind ultimele urme ale unei activităţi vul
canice. Toate îvceste serii de E. urmează o lege 
de repartisare în timp şi spaţm, faţă cu enip- 
ţiunea sau seria de erupţiuni, căreia aparţin.

Emancipaţiune, liberarea de sub puterea părin
tească (v. Minoritate), în general ieşirea din o 
stare de dependenţă.

Emancipaţiunea Ovreilor. In evul mediu şi 
in timpurile moderne situaţia Ovreilor era schim
bătoare : după timpuri de protecţie din partea su
veranilor, urmau timpuri de persecuţiune, când 
li-se confiscaii averile, li-se intercjiceau anumite 
feluri de ocupaţiime, erau chiar expulsaţi şi siliţi 
să se convertească. In mai toate statele erau 
obligaţi să locuiască o anumită regiune a ora
şului (Juderias, ghetto), să poaite semne di
stinctive pe haine, n’aveau voe să apară în lo
curi publice la anumite timpuri, chiai’ averea şi 
viaţa se credea, că le aparţine numai »precario« 
de milă şi că suveranul poate să li-le ia în ori 
ce moment. Dela jumetatea seci. XVIII ideile de 
toleranţă incep a se întinde şi asupra Ovreilor, 
mai ales că şi ei au început să se depărteze de 
bigotismul şi superstiţiunile lor sub influenţa 
unui spirit liberal, Moses Mendelssohn, care i-a 
îndemnat să-şi păstreze religia, dar să se asimi
leze cu popoarele în cari trăiesc. După acea.stă 
concepţiune. Ovreii ar fi o sectă religioasă, nu un 
popor, şi drepturile lor s’ar confunda cu ale ce
tăţenilor de altă religie în interiorul aceluiaşi 
stat. Întinderea aceasta de drepturi asupra lor se 
chiamă E. Statele-Unite' au emancipat pe Ovrei 
în 1783, Francia i-a emancipat in J791, când 
Mirabeau a vorbit pentru ei, în Germania s’au 
emancipat sub influenţa ideilor franceze treptat 
în secolul nostru. In ultimul sfert de secol însă 
a început o reacţiune contra Ovreilor (antise
mitism), justificată de creştini pe faptul, că Ovreii 
nu vor să se considere numai ca o sectă reli
gioasă, ci şi ca un popor în sinul naţiunilor celor
lalte, a cărui solidaritate o formează legăturile 
religioase şi-i dă o putere formidabilă. Şi Ovreii 
încep să uite de cuvintele de asimilare ale lui 
Mendelssohn şi vorbesc mai ales în ultimii ani

de un nou Israel, de o patrie şi de un popor 
ovreesc, caută a-şi cultiva o limbă şi o litera
tură, atâtea lucruri cari îi mai deosebesc de 
ceilalţi cetăţeni, pe lângă religiune, astfel că 
chestiunea ovreească, un moment creijută des- 
legată, se ridică şi mai iresolubilă faţă de ten
dinţele de integrare ale naţiunilor moderne.

Emancipaţiunea femeilor. In secolul trecut, 
când cugetătorii au făcut bilanţul trecutului şi 
au .supus examenului raţiunii toate instituţiunile, 
fără să ţină socoteală de vr’o autoritate, s’a pus 
în discuţiune şi rolul femeii în sooietate şi în 
visările despre o societate mai bimă a întrat şi 
aceea despre i’idicarea femeii din starea de in- 
ferioaiă bărbatului la cea de egală lui. Când în 
Franoia s’au declarat «Drepturile omului*, femeia 
Olympe de Gouges a propus «Drepturile femeii*, 
adecă drepturi civile şi politice ca ale bărbatului. 
Cluburi, jurnale au fost tolerate, dar când s’a 
propus adoptarea costumului bărbătesc, conven- 
ţiunea le-a închis cluburile şi a împiedecat 
mişcarea. Chestiunea aceasta a E. femeii a ocupat 
apoi toate centrele de cultui’ă şi pe toţi cuge
tătorii însemnaţi ai secolului nostru. Iu fruntea 
statelor, încât privesce E., stau Statele-Unite, 
imde câteva state ale conferederaţiuuii au acoi'dat 
femeilor dreptul de a alege, iar în instrucţiune 
femeile au Vs locuri. In Anglia ancă din 
1868 s’a acordat dreptul de alegetor la comună 
aceloi1 femei, cari îşi administrează singure averea, 
iar pentru drepturile politice numerul aderen
ţilor în parlament cresce în fiecare an. In afaiă 
de această faţă teoretică, chestiunea femeii 
mai presintă alta economică. Până la jume
tatea secolului trecut, la apariţiunea industriei 
mari, mai tot ce trebuia unei familii se pro
ducea în casă, şi în acest fel de pi'odiicţiune 
femeia avea un rol covîrşitor; de când însă nici 
pânea, nici beuturile, nici multe alimente, nici 
haine nu s’au mai produs în casă, căci ni-se 
procură de industrie, s’a simţit un gol în ocii- 
paţiunile femeii din clasele mai de sus, gol pe 
care nu-1 poate împlini nici crescerea copiilor, 
căci numerul căsătoriilor relativ de numerul fe
meilor e mic, mulţămită militarismului şi greu
tăţilor traiului cum şi dorinţei crescânde de a 
trăi mai comod. Altă dată suprapopulaţiunea fe- 
meiască mergea în mănă.stire, aiji de fapt mă
năstiri nu mai există. In această situaţiune fe
meile din clasele de sus fiind o sarcină pentru 
membrii productori ai familiei, cer libertatea de 
a concura cu bărbaţii în toate ramurile pro- 
ducţiunii, cer dreptul de a studia şi de a li doc
tori, profesori, advocaţi, etc. Inimicii mişcării 
contestă femeilor capacitatea de a-şi însuşi cu- 
noscinţele necesare şi de aci discuţiuni iie- 
sfiişite, din cari însă se pare, că femeia va ieşi 
biruitoare (în multe ţeri are dreptul de a prac
tica medicina, advocatura, etc.) şi va mai mari 
.şi ea numerul destul de mare al proletarilor 
intelectuali. Femeia de jos, neaveud de asmneiii 
rol în producţiunea actuală decât in fabrica, a 
alergat acolo şi nu numai legăturile familiei s’au 
slăbit ci şi preţul muncei s’a micşorat, femeia a 
concurat pe bărbat şi ce a câştigat ea, a pierdut 
acesta. Astfel stă chestiunea în ţerile industriale 
şi mai ales în oraşe, pe când la ţeară şi în jiro- 
ducţiunea agricolă aproape nu există cliestiiiiioa 
nici mişcarea pentru E.
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Emanuil, (= cu noi e Dumnezeu), un predicat 

al lui Mesia (Is. 7, 14; Mat. 1, 23).
Emanuil I Fortunatul, rege al Portugaliei 

(1495—1521). In timpul liniştitei .şi glorioasei 
sale domnii s’au făcut o mulţime de expediţiuni 
şi descoperiri geografice. In timpul seu Vasco 
de Gama, în anul 1497 pleacă din Lisabona şi 
se opresce pe coasta orientală a Afrioei; tot în 
timpul domniei acestui rege Alvaree Cabrai fun
dează in India primul comptuar european. In 
1508 Almeida fu întărit în postul de vice-rege 
al Indiilor portugheze. E. avea dorinţa să devină 
rege absolut, de aceea în timp de 20 ani numai 
o singură dată convoacă cortezele. [Caion.]

Emanuil Paleologul, împărat bizantin (1391 
până 1425). Pe timpul domniei tatălui seu loan I, 
fusese ostatic la curtea turcească a lui Baiazet, 
de unde scăpând şi apucând tronul la moartea 
])ăj'intelui seu, avu lupte cu Turcii. Baiazet bloca 
Constantinopolul 7 ani, până ce căpăta drept de 
moschee în oraş. In 1400 E. face o călătone în 
apus (Paris, Londra) penti'u a cei'e ajutor şi pentru 
imperiu, dar şi pentru el personal. Lupta crâncenă 
dela Ancira, unde puterea turcească fuse înfrântă 
de a Mongolilor lui Timur, cât şi moartea lui 
Baiazet, care lăsă mai mulţi fii, fiecare dorind să 
apuce tronul, făcu posibilă dărimarea imperiului.

V. şi Victor Emanuel.
Emanuil, stilul, numirea stilului renascerii în- 

tj'odus in Portugalia sub regele Emanuil I (1495 
până 1.521), în special de architectul Andrea 
Sansovino (1491 —1499).

Emarginat, (botan) organ (frunză, petal, sepal, 
etc.) la vîri obtus şi scobit; s. e. frunză de 
Globularia, petal de Heliosperma, etc.

Emathia, o regiune din vechea Macedonie, între 
rîurile Axios (Vardar) şi Haliakmon (Karasu). 
Avea ca oraşe principale Beroia (acji Veria), 
Aegae (Edessa). [C. Litzica.]

Emathion, în mitologia greacă, fiul Aurorei şi 
al lui Tithonos; a fost ucis de Hercule.

Emaus sau Amaus, după Ev. Luca 24, 13, sat 
in ludea veche, situat în depărtare de 00 stadii 
sau 11 kin. de Ierusalim; la acest sat merseră 
2 învăţăcei (Luca şi Cleojoa), cărora U-se arătă 
Isus după înviere şi aici il recunoscură ei după 
fi'ângerea pânei.

Emba, rîu în guv. rus. Orenburg, se revarsă 
în Marea Caspică. 700 km., bogat în pesce.

Embach, rîu în Livlanda, se revarsă în lacul 
Peipus; are mult pesce.

Emballage, învelitoare în care se pachetează 
mărfurile. In usul comercial E. însemnează şi 
preţul acestei învelitori şi cheltuiala pachetării.

Embargo, (marină) dreptul ce are un guvern 
de a opri provisor din drum sau de a sequestra 
pj'ovisor bastimentele de comerciu străine, cari 
s’ar alia în apele sale naţionale, şi mai ales în 
porturile sale, ca măsură preventivă în preve
derea sau în timpul resboiului, pentru ca mă
surile sau operaţiunile sale militare să nu fie 
oare cumva aduse la cunoscinţa inimicului. înainte 
de a recurge însă la E., guvernul e dator să 
încerce toate mijloacele pacinice de persuasiune.

Embarras, (franc.), încurcătură, piedecă, di
ficultate. E. de richesse (pron. anbarâ de rişes), 
îucurcăturA produsă prin abundanţă.

Embatic, numele românesc al Emphytheusei 
(v. ac. şi art. Arenda şi Bezman).

Embolia Ribes Burm., arbust în India, ale 
cărui fracte se folosesc pentru falsificarea pipe
rului negm. Din E se extrage o sare de amoniu 
roşie, care e un energic remediu anthehnintic.

Ember, Georgiu, învăţător în Oradea-Mare, 
n. 1845 in Pusta-Soos, cott. Satumare, a tradus 
împreună cu Iulian Grozescu şi losif Vulcan o 
colecţiune de doine, hore şi balade române in limba 
maghiară, cari au apărut în ediţiunea societăţii 
lit. »Klsfaludy« la 1877 sub titlul: «Român nep- 
dalok es balladâk*.

Embla, după mitot. nord-gerraană prima femeie 
în lume. Când 4eii Odin, AVili şi We s’au dus 
pe ţermul mării şi aci au aflat doi arbori, din 
ei au creat un bărbat, pe care l-au numit Ask 
(Eraxin, v. ac.) şi o femeie, pe care au numit-o 
E. (Ulm). [Atm.]

Emblema, representarea figurată a unei idei. 
Ea derivă din alegorie, de care diferă piin ca
racterul ei moral; are înţeles mai desvoltat ga 
Simbolul (v. ac), care are de obiceiu un înţeles 
mistic. La Greci: E. însemna un ornament sau 
o figură în relief, de o materie străină lucrului 
pe care era aplicată; s. e un relief de aur pe 
un vas de argint, etc. Ea a dat nascere la o 
întreagă i-amură artistică. E o eroare de a se 
numi E. mărcile şi piesele heraldice, de oarece 
în heraldică propriu (Jis, acest termin nu există.

[O. L.j
Embllca, arbore, v. Phyllanthus.
Embolia, (med.) închiderea pai-ţială sau totală a 

tubului nnei arteiii prin un corp adus de curentul 
sângelui din inimă sau din un vas îndepărtat. 
Astfel de corpuri pot fi: fibrină coagulată, ve- 
getaţiuni pe ventilele cordului, ţă.sut necrotizat. 
Dacă E. se ivesce în o arterie cerebrală impor
tantă, produce apoplexie, în o arterie a coi'dului 
paralisa acestuia, în un ram mai mare al arte- 
riei pulmonale moarte momentană. Terapia: 
linişte posibilă, tratare simptomatică.

Embolii, mineral, chloro-bromură de argint, 
frequent în minele de argint din Chili.

Embrioctonia, uciderea copilului în uterul 
mamei, când facerea ou se poate termina altfel.

[V. I.]
Embriogenia, o ramură a embriologiei (v. ac.), 

obiectul ei de studiu ca şi câmpul seu de cer
cetări cuprinde mai ales fenomele i'eferitoare la 
fecundaţie, generaţie şi formarea embrionului, 
cât şi primele lui fase de desvoltare.

Embriologia, sciinţa care îmbrăţişează întregul 
domeniu al desvoltării embrionului. Din causa 
importanţei extreme şi subtile a problemelor 
legate de studiul embrionului, aventul E.-ei a 
fost din cele mai fecunde, mai ales de când me- 
toadele ei de investigaţiune încep a se precisa 
din ce în ce mai mult. E. e o sciinţă a cărei 
creaţie datează în mare parte celor din urmă 
tiei pătrare ale secolului nostru. (Cf. O. Hertwig, 
Trăite d’embiyologie ou histoire dudeveloppement 
de rHomme et des Vertebres; trad. din nem- 
ţesce de Ch. Juliu. Reinwald, Paris, 839 p.; 
Bergh. R. S., Vorlesuugen iiber allgomeine E. 
"Wiesbaden, 1895, 289 p.) [N. V.]

Embrion, e produsul oului fecundat până când 
lineamentelc corpului. încep a se pute distinge 
şi când începe a lua numele de foetus. La om, 
numai în a doua lună a sarcioei, produsul fe-
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cundat încetează a fi denumit E. E. ia nascere 
din divisiunea nucleului oului fecundat, in junii 
căruia s’a fost restrîns substanţa vitelină prin 
procesul cunoscut în embriologie sub numele 
de aegmentaţie totală; procesul acesta reamin- 
tesce divisiunea celulară indirectă. Segmentaţia 
nu se sfîrşesce, decât numai când tot vitelusul 
a fost împărţit într’un mare numer de mici sfere 
nucleate numite blastomere, celule primordiale 
protoplasmice, etc. (Landois). Mărimea acestor 
celule e aproape de 25 p. Vitelusul aşa trans
format se numesce morula (Haeckel). O formă 
mai înaintată a embrionului este 6Zas<MZa(Haeckel) 
sau vesicula hlastodermică, formată în mare 
parte prin îngiămădirea lichidului în interiorul 
oului, care exercită presiune asupra celulelor 
primordiale (Roux, Bischoff), aceasta a doua faşă 
ia numele de faşă vesicuJară (Reicliert) şi are 
loc la om a 10 sau J2-a (ji dela fecundaţie. Bla- 
sţula se transformă prin îmbucarea a doue stra
turi de celule într’o cavitate, care devine din ce 
în ce mai mare, până când partea îmbucată se 
găsesce în contact imediat cu faţa internă a 
părţii opuse ueîmbucate (Landois). Orificiul in- 
vaginaţiei, cavităţii, devine din ce în ce mai mic, 
pe mesură ce contactul celor doue puncte opuse 
devine mai apropiat. Haeckel denumesce această 
fonnă gastrula. Zona externă de celule (ecto- 
dermică, Kolliker) se numesce epiblast, iar cea 
internă (endodermică) hipoblast; orificiul se nu
mesce blastofor sau gura primitivă, iar cavitatea 
este intestinul primitiv (Landois). La mamifere 
desvoltarea şi formarea E.-lui e cunoscută mai 
mult prin analogie; fenomenele evolutive ale 
oului urmează după observaţiile făcute aproape 
aceleaşi fase ca şi la celelalte vertebrate; oul am- 
fioxului a fost mai ales observat de aproape din 
causa înlesnirei obseiTaţiilor şi schematicei sale 
evoluţii. Intr’o faşă mult mai înaintată în jurul 
liniei primitive (blastofonil vertebratelor), un al 
treilea strat de celule se desvoaltă între cele 
doue deja existente ale blastodermului, meso- 
dermul sau mesoblastul (mamifere). Aceste trei 
foi sau straturi de celule se desvoaltă treptat şi 
există la toate vertebratele; fiecare din ele dă 
nascere la o serie de organe şi ţesuturi anumite. 
Din epiblast ia nascere: sistemul nervos central, 
epiderma şi epiteliurile organelor simţurilor; din 
hipoblast tubul digestiv şi glandele, iar din me- 
soblast toate celelalte ţesuturi şi organe, afară 
de sistemul vascular şi ţesuturile substanţei con
junctive (Landois). Linia primitivă arată direcţia 
axului embrionului. (Cf. W. Preyer »Fisiologia 
embrionului* în 1. germană, tradusă şi în 1. 
franceză de Wiet. »A11as d’embryologie«, de M. 
Duval.) A [N. V.]

Embrion, în botanică, germene, colţ, înce
putul tiner al unei plante. Resultă din desvol
tarea unei celule iniţiale, formată şi ea prin 
fecundare, şi numită zygospor, oospor, ori ou. 
Se întâlnesce un E. la Alge (Floridee, etc.), la 
Muscinee [sporogonul (v. ac.) lor], la Crypto- 
gamele vasculare şi Fanerogame; pentru acest 
motiv au fost reunite la un loc ultimele trei 
grupe de plante sub numele de Embryophyte 
(plante cu E.). In special, E. dela Cryptogamele 
vasculare şi Fanerogame (la mai’ea majoritate a 
acestora) presintă una sau mai multe frunze pri
mordiale, sau cotyledoane (v. ac.); între ele este

vîrful vegetativ al tulpinei (sau gemula, mugu
raşul, la E. Fanerogamelor), ce se continuă cu o 
axă ((|isă hypocotylla'E. Fanerogamelor), la extre
mitatea căreia se află poi^ţiunea conică (radiculu), 
ce va produce rădăcina. Pe când însă la Cryptog. 
vase. E. de îndată ce s’a format se desvoaltă într’o 
nouă plantă, la cele mai multe Fanerogame, când 
se desface după planta mumă, este închis întrose- 
menţă, provefiută cu substanţe nutritive de reservă 
[albumen (v. ac.), endosperm (v. ac.), perisperm 
(v. ac.)]; de aceea poate sta în viaţă latentă, 
pentru ca în condiţiuni favorabile &ă desvoalte 
o nouă plantă. La unele Fanerogame se găsesc 
mai mulţi E., există polyembrionie (la Portocal, 
Lămâiu, ş. a.); de regulă însă e numai câte 
unul. Alteori E. nu e diferenţiat, e omogen, (ca 
la multe Orchideo, la Orobanche, etc.); sau nu 
se desvoaltă din ou, ci din alte celule ale ţesă- 
turei, unde trebuie să fie oul, în care cas E. se 
(Jic adventivi. (V. şi semenţa). — Se dă numele 
de Embryologie acelei părţi din botanică, care 
se ocupa în special cu formarea E. şi devoltarea 
ulterioară a lui, până la constituirea unei plante 
tinere. [S. Şt. R.j

Embriotomia, operaţie în obstetrică pi in care 
(în cas de presentare vicioasă sau fiind lighianul 
mamei foarte ângust) în mod artificial se extrage 
fotul în bucăţi, cu scop de a salva viaţa mamei. 
Medicii din anticitate, Hippocrate şi alţii, âneă 
au practicat E., considerată fiind aceasta ca cea 
mai vechie înrîurire instrumentală în actul 
nascerii. Mai de mult o operaţiune destul de des 
aplicată, E. a devenit mai rară, de când arta 
chirurgicală a înaintat. Astăzi nu se recuige la 
acest ajutor desperat decât atunci, când diii ne- 
cunoascerea situaţiei în care se găsesce embri
onul, o facere grea a fost negligeată.

Embrone, Pietro, consul genovez în Chilia, 
pe la finele seci. XIV şi începutul seci, XV, 
care dimpreună cu alţii în diferite centre ale 
piincipatelor, representauinteresele Genovezilor, 
acaparatorii comerciului italian pe Mare şi Dunăre 
în acest timp.

Embuscada, cursă întinsă inimicului, de o 
trupă ascunsă în trecerea lui şi care se demas- 
chează în momentul oportun pentru a-1 sur
prinde fără veste.

Emden, oraş în guvernamentul prusian Auricli, 
14,485 loc. (1895); filiala băncii imperiale, ca
meră de comerciu, port şi comerciu însemnat; 
pescuit de heringi; gimnasiu, şcoală navală, in
stitut de surdomuţi.

Emele, Wilhelm, pictor german, n. 1S:10, s’a 
specialisat în pictura militară şi în studiul ca
lului. Lucrările lui de căpetenie sunt: Bătălia 
dela Stockach, Lupta pe podul dela Heidelbcrg, 
în 1799, etc.

Emenda, pedeapsă pecuniară, ce se dicta in 
evul mediu pentru excese (cf. Decretai de atloc. 
jud. ordin. c. 18).

Emendanda, ce este de îndreptat. Emendaţiune, 
îndreptare.

Emergenţa, (botan.) eşitură, proeminenţă, ex
crescenţă, ee se gă.sesce pe tulpini, frunze, fructe. 
E formată din epidermă şi din ţesături le de sub 
ea; pot ave în lăuutrul lor şl fascicule condu
cătoare. Exemple sunt ghimpii dela Trandafir, 
Mur, Smeur, etc.

Emeri, v. Corindon.
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Emerit, oficial care după un serviciu mai în
delungat se retrage dela oficiul purtat, ori se 
pensionează.

Emersiune, apariţiune la suprafaţa apei. In 
astronomie ieşirea unui trabant din umbra pla
netei sale.

Emerson, Ralph Waldo, filosof şi poet ame
rican, n. în Boston 180.3, studia teologia şi de
veni predicator; căletori în Europa, în deosebi 
îl) Anglia, apoi întors se retrase la Concord lângă 
Boston, în America, la o proprietate a sa, unde 
trăi până la 1882. Scrierea principală: »Nature« 
(apărută la 1836 şi 1849 în Boston). E. susţine 
că, dela natură, toţi oamenii sunt înzestraţi cu 
calităţi intelectuale şi morale asemenea, purtând 
fiecare în sine germenul genialităţii, unul ca 
erou, altul ca poet sau cugetetor, etc. Desvol- 
tarea acestui germen are trebuinţă numai de 
circumstanţe favorabile.

Emesa, oraş vechiuîn Coelesiria, lângă Orontes; 
templul cheului soarelui (Heliogabal). Aci a în
vins Aurelian 273 pe regina Zenovia. Acum se 
nurnesce Homs.

Emetica, (med.) remedii cari causează vomi- 
tare, s. e. apa caldă beută în abundauţă, sulfat 
de cupru, Apomorphina, pulverea de Ipecacuanba.

Emetin, alcaloid care represintă partea activă 
din Ipecacuanba. Este o pulbere albă-gălbie, 
puţin amară; puţin solubilă în apă rece, se di- 
solvă iu alcool, se topesce la 62°. Se bucură de 
proprietăţi vomitive în dosă de 3 miligr. In dosă 
de 1 decigr. poate omori un câne. [V. C. B.]

Emetocathartica, (med.) remedii cari pe lângă 
voinitare causează şi diareă, s. e. Tartarus sti- 
biatus.

Emf —, V. şi Emph —.
Emi —, V. şi Aemi — şi Hemi —.
Emigraţiune, în ţerile cu drept german: con

statarea oficială că o persoană iese din jândul 
supuşilor statului căruia aparţinea; acea consta
tare desface legătura de drept dintre stat şi ce
tăţean. Ţei'ile cu sistem francez sau englez, de 
dropt nu cunosc asemenea acte. In înţeles ge
neral, E. se nurnesce strămutarea domiciliului 
dintr’un stat în altul. De aceea se deosebesce 
E. temporară, când emigrantul e hotărît a se 
întoarce la locul seu, şi E. definitivă, când emi
grantul îşi caută altă patrie. Prin extensiune se 
mai (Jice şi E. rurală faptului, că multe per
soane dela ţeară vin de îşi caută existenţa la 
oraşe. Acest fapt se nurnesce mai bine inter- 
migraţiune. Terminul generic de migraţiuni sub
sumează E., imigrarea şi intermigraţiunea. E. 
so face în timpii moderni (cam dela 1830) în pro
porţii tot crescendo, dar individual; au fost epoce, 
s. e. aceea a căderii imperiului roman, când emi
grau în massă popoare sau triburi. E. a populat 
cu Europeni America, populează acum repede 
Africa, şi începe a popula Asia. Actualmente po
poarele cari au cea mai mare E. sunt Irlandezii, 
apoi Scoţienii, Englezii şi Germanii; aceştia se 
duc în ţerile cu limba oficială engleză din America 
şi Africa. Apoi vin Italienii, Spaniolii şi Portu
ghezii; aceştia emigrează puţin în America de 
uord şi foarte mult în cea de sud. E. tempo
rară italienească e mare în toată Europa. Mult 
timp guvernele au căutat să oprească E.-le, 
acum se recunoasce că nu ştiut o causă de slăbire. 
Milioanele de Germani stabiliţi în Statele-Unite,

Kuciclopedia română. Vul. II.

şi de Italieni stabiliţi în Brasilia şi Argentinia, 
au contribuit puternic la aventul producţiunii şi 
exportului în ţeara lor de origină. Popoarele 
neo-engleze asigură şi măresc supremaţia ma
ritimă şi comercială a Engliterei. Decadenţa Spa
niei nu trebue atribuită E., ci multor altor cause. 
Căuşele E. sunt în cele mai multe caşuri eco
nomice. Sunt însă caşuri, când grupuri mari 
emigrează din motive religioase sau politice. Pu
ritanii englezi au plecat din cause religioase şi 
au înfiinţat Noua-Anglie. Regaliştii francezi la 
sfîrşitul secolului trecut, insurgenţii Poloni la 
1830, au emigrat din cause politice. Popoarele 
la cari nascerile sunt numeroase şi produc- 
ţiunea industrială în progres (germanice), pre- 
sintă cel mai mare numer de emigraţi, ale 
căror braţe producţiunea nu le mai poate în
trebuinţa, căci forţa mecanică face de prisos 
munca lor. Englitera dela 1815—1883 a trimis 
preste 11 milioane, iar în anul 1883 a trimis 
320,118, apoi vine Germania, care numai în 1881 
a trimis 210,547, Svedia şi Norvegia stau pe 
aceeaşi linie cu Italia, în 1882 şi 1883, cu câte 
aproape 70,000; Francia cu numerul cel mic de 
nasceri se presiută cu mai puţini emigraţi de 
cât Elveţia (în 1882 Elveţia trimitea 10,896 şi 
Fj-ancia 510(1). Majoritatea emigraţilor se îndrep- 
tează spre Statele-Unite (din 11 mii. de Englezi 
6.860,261). In afară de ţerile europene a început 
să trimită emigraţi China şi laponia, spre teama 
Australiei şi Statelor-Unite.

Din România E. e foarte slabă. Excepţional de 
tot emigrează un Român; cei ce părăsesc Ro
mânia, s. e. cei 600—800 loc., cari se duc anual 
în America, sunt străini, în cea mai mare parte 
Ovrei. E. în România e din contră mare, şi aduce 
şi Români din alte regiuni şi străini. Pentru 
detalii v. Imigrare. [Biron.J

Emilia, ţinut în Italia de mijloc, cuprincjend 
ducatele de odinioară Parma şi Modena şi aşa nu
mita Romagna; E. are o suprafaţă de 21,000 km2, 
şi 2.253,104 loc. (1891). In partea nord-estică 
tereuul e mocirlos, în partea sud-vestică muntos, 
pe la mijloc sol productiv; prin E. curge rîul 
Padu şi afluenţii lui. E. cuprinde opt provincii: 
Parma, Piacenza, Modena, Regio, Ferrara, Bo- 
logna, Ravenna, Forli. Acest ţinut a fost numit 
după vechea via Aemiha, drumul dela Piacenza 
şi Rimini.

Emilian, împerat roman. In 253 respingând 
pe barbari, soldaţii sei într’uu moment de en- 
tusia.sm îl proclamară împerat. Gallus vine să-l 
detroneze. E. îl învinge şi în acelaşi timp îl 
omoară în luna Maiu 253. Preste patru luni, în 
Oct. 253, E. este şi dînsul ucis. A fost unul 
dintre acei numeroşi însetaţi după domnie, cari 
nu reuşesc decât foarte puţin să guverneze im
periul roman; E. era însă un militar de oare care 
talent şi iubit mult de soldaţii sei. (Caion.]

Emilian, faianţă de Elgersburg, o massă de 
olărie, aflată de Drose îu lutul de (>otha. E albă 
cui’ată, gălbuie sau vineţie, sticloasă la spărtură, 
dar ne translucidă. Convine foarte bine la apa
ratele chimice din causa glasurei sale durabile, 
liberă de metale. Se fabrică în fabrica de por
ţelan din Elgei'sburg.

Eminenţa, titlu onorific, pe care Papa Grigore 
cel Mare l-a autorisat pentru toţi prelaţii. El 
era purtat numai de Cesarul Germaniei în ul-
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290 Eminescu — Emin Paşa,

timii timpi. La 1630 Papa Urban \TLII îl re- 
strinse numai pentru cardinali, pentru cei 3 elec
tori eclesiastici ai Germaniei şi pentru marele 
maestru al ord. de Malta; Toţi primiră califica
tivul de eminentissimi. Nici odată nu s’a dat nici 
s’a purtat de persoane civile, şi numirea lor cu 
titlul de E. e o anomalie. In (jilele noastre numai 
cardinalii au drept a se numi astfel. Mitropolitul 
Bucovinei de asemenea se întitulează E. [O. L.] 

Eminescu, Mihail, poet şi publicist român, 
n. 15 Ian. 1850 în Botoşani, -|- 15 Iunie 1889 
în Bucuresci, într’un insitut de alienaţi. A făcut 
primele sale studii în gimnasiul din Cernăuţ, 
apoi părăsi şcoala pentra a se lua, mai mult 
timp, după trupe de teatru. Mai târcjiu urmă 
câţiva ani cursurile de litere şi filosofie la uni
versitatea din Viena şi Berlin, întors în ţeară, 
la 1874, ocupă sarcina de revisor şcolar şi di
rector al bibliotecei din Iaşi. îndepărtat din acest 
post de guvernul următor^ E. veni la Bucuresci 
ca prim-redactor al cjiaruiui »Timpul«. In Iunie 
1883 fu atins de alienaţiune mintală, îşi mai 
reveni ceva în fire în doue rânduri, dar preste 
puţin muri de boala de care suferise. E. a publicat 
poesiile şi prosa sa literară în «Convorbiri lite
rare». Poesiile lui au fost adunate în volum şi 
publicate cu o prefaţă de T. Maiorescu în 1883. 
Volumul a ajuns astă(Ji la a şaptea ediţie. Ceva 
mai târ(Jiu a apărut un alt volum cu poesiile 
şi prosa sa literară, în Iaşi. In 1891 s’au ales 
şi câteva din articolele lui politice din «Timpul», 
şi s’au publicat într’o broşură cu o prefaţă de 
Grigore Peucescu. E. e cel mai artist şi mai 
adânc poet al Românilor. Ca formă întâlnim la 
el o limbă aleasă, trasă din graiul popular şi 
din scriitorii noştri mai vechi. Găsim cuventul 
propriu ideii şi cuventul viril, cari dau poesiei 
lui o frumseţă severă, sinceritate şi nobleţă; 
cuventul musical şi colorat, dând poesiei lui o 
voluptate sensuală, un fel de melodie ascunsă, 
ce te face să întrevetji lucruri, pe cari ea nu 
le spune. O sintaxă simetrică şi uneori de o 
măreţie simplă în înşii'area membrilor frasei, 
care se avântă, ca să (Jicem aşa, cu o fîlfăire 
de aripi larg deschise. Imaginele noue, juste şi 
puternice. Vei’sul plin şi larg, câte odată în 
metru antic, mai totdeuna cu rimă rară şi grea. 
Cu însuşirile acestea, poesia lui fixează o limbă 
literară, în care vorlDele şi-au luat un loc sta
tornic şi demn, precum ea fixează şi o formă 
poetică, care vine firesce sub condeiul versifica
torilor tineri. Aceasta formă pare smulsă din 
gustul viitorului, şi — ca odinioară cu forma cla
sicismului în Francia, sau cu forma lui Hei ne 
şi Lenau în Germania — s’a imprimat în spirite 
ca un sigil consacrat: Atât limba cât şi poetica 
lui, au trecut, ca toate inovările, prin grade de 
formaţie, în cari se ved o sumă de bîjbăeli, 
de greşeli, de lucruri greoaie şi câte odată lip
site de gust. Mai toate aceste defecte însă au 
dispărut în ultimele lui bucăţi. Limba sa proprie 
şi sobră a putut îmbrăţişa idei filosofice şi sociale. 
Calităţile poetice ale acestei limbi au putut de
scrie seJitimentul amorului şi sentimentul naturei. 
Ideile generale ale lui E. au fost ideile timpului 
seu, şi în deosebi ideile germane din veacul 
nostru. Trecute prin temperamentul poetului, 
aceste idei au căpetat o nuanţă particulară. 
Prima şi cea mai generală idee, care se des

prinde din poesia lui, e pesimismul seu, con
vingerea aceea că omenirea se învîrtesce într’uu 
cerc viţios şi neînţeles, luându-şi nălucirile drept 
liman, cărând descurajată la capetul fiecărei 
desamăgiri şi reîncepând aceeaşi muncă sub 
sclipirea de-a puj-urea înşelătoare a altor năluciri. 
Aceasta filosofie, netăgăduit, e descurajătoare 
şi neadmisibilă. Ea are însă şi o parte bună. 
trasă din vederea mai generală a lucrurilor, căci 
ea ne scoate din egoismul strimt, in care ne 
îngrădesc alte doctrine. Cu dînsa,j omul nu se 
mai crede o fiinţă de esenţă divină, ci o parte 
infimă dintr’un tot, şi aceasta părere îi nasce 
sentimentul unei egalităţi profunde, unui altruism 
întins, unei iubiri de omenirea întreagă, ca de 
o fiinţă slabă şi neputincioasă. Sufletul poetului, 
deşi dispus a vede partea rea a vieţii ca ceva 
covîrşitor şi fundamental, a fost cu toate acestea 
stăpânit de tot ceea ce se manifestă în lume 
ca frumos. Femeia, ca la mai toţi poeţii rassei 
latine, natura şi arta l-au mişcat adânc, şi din 
ele şi-a înpânzit un ideal. Dar simţirea sa po
etică a ţinut în el un loc dedesubtul filosofici 
sale, ca într’un suflet ce-şi iubesce idealul fără 
a crede în el, îl doresce fără să-l spere, şi în 
care totul întră, la urma urmei, în o singură 
şi nestrămutată formulă: nălucire, suferinţă, 
neant. Artist, E. ne-a dat o formă nouă, deli
cată, atică. Poet-filosof, el s’a apropiat mai mult 
de felul de gândire al oamenilor de nord şi a 
adâncit sufletul omenesc în clinurile, în cari se 
pare că va domni pururea durerea. Cu aceste 
doue însuşiri ale sufletului lui, el a personificat, 
pentru ântâia oară în literatura română, îndoita 
noastră origină de Romani şi Daci, şi sub aceasta 
îndoită putere, el a reaprins mai viu lumina 
poesiei române. (Cf. N. Petraşcu, Mihail E , 1 voi.; 
I. Gherea-Dobrogeanu, Studii critice; Grama, 
Mihail E.) [N. Petraşcu.]

Emin Pasa, orig. Dr. Eduard Schnitzer, n. 
28 Martie 1840 la Oppeln în Silesia. După ce în 
suita lui Ismail Haki Paşa făcu servicii în Turcia, 
Armenia, Siria şi Arabia, trecu în Egipt, undo 
fu trimis la Chartum, lângă guvernorul 0ordon. 
Aici a funcţionat la începui ca medic, sub nu
mele nou Emin Effendi Hakim (medicul cel cre
dincios). In curând însă înaintează, căci Gordou 
îl trimite în mai multe misiuni diplomatice, aşa 
la Lado, la regele din Unjoro, Kabba Rega. Iu 
1878 e numit Bey şi e trimis ca guvernor 
în provincia cea mai sudică (Hatt-el Estiva), 
unde îl apucă revoluţiunea internă sub Mahdi. 
După moartea lui Gordon, 26 Ian. 1885, remâno 
isolat de lumea cultă, se susţine acolo, până fîi 
eliberat prin Stanley, (v. Aequatoria) la 1888 
Ajuns în Europa nu stă mai mult în serviciul 
Chedivului, ci întră în serviciul Germaniei, care 
l-a trimis în provinciile sale din Africa estică. 
In o expediţiune contra unei seminţii, Manjema, 
e omorît de soldaţii sei indigeni. A fost om cu 
mult tact, şi cu mare talent organisutoric şi de 
administraţiune. Posiţiunea lui isolată în centrul 
Africei, spre nord în spate cu formidabila ar
mată resculată a profetului Mahdi, spre sud cu 
puternica împerăţie Uganda a tiranului rege Ma- 
anda, cu Unjoro, în frunte cu renumitul rege 
Kabba Rega, în vest cu Masamboni, şi iu est cu 
puternicul Menelik, a atras atenţiunea Europei 
asupra sa între 1883—1888. (Cf. Im dunkelsteii
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Afiika, de H. M. Stanley, Leipzig, F. A. Brock- 
haas, 1890.)

Emir, titlul ori cărui şef de trib mohamedan 
independent, precum şi al ori cărui descendent 
al luiMohamed, prin flcă-sa Fatime. Privilegiile E. 
sunt mici. De multe ori titlul de E. se unesce cu 
un alt titlu, E. Bazar (inspectorul pieţelor), etc. 
Uneori chiar califii luau acest titlu. Se între- 
buiiîţează în Orient şi în Africa de nord.

fC. Litzica.]
Emisar, (lat.) agent trimis într’o misiune 

secretă.
Emisfera, jumătatea unei sfere. Ori ce sec

ţiune plană făcută într’o sferă e un cerc, şi 
dacă ])laoul nu trece prin centrul sferei, se nu- 
inesce cerc mic, iar sfera e împărţită în 2 păliţi 
neegale; dacă însă planul trece prin centru, sec
ţiunea se numesce cerc mare, iar sfera e îm
părţită în 2 emisfere. In geografie equatorul 
împarte pămentul în 2 E.; E. Nord şi E. Sud. 
Primul meridian geografic împarte pămentul în 
2 E.: E. Est şi E. Vest. In f i si c ă: E. de Magde- 
burg, două E. scobite, separate, întregind o sferă; 
ele sunt provă(jute fiecare cu câte un mâner, şi cu 
ajutorul unui tub cu cana se poate scoate aerul 
cuprins între cele 2 emisfere. Pe cât timp aerul 
nu e scos, ele se pot separa fără nici o dificul
tate, trăgând de mânere; dacă însă se scoate 
aerul, ele nu se mai pot separa decât cu foarte 
mare anevoiuţă din causa presiunii atmosferei, 
care apasă asupra lor, stringendu-le ca cum ar 
ti lipite. In anatomie: fiecare din jumătăţile 
laterale ale creerului mare, şi creerului mic: 
E. cerebrale.

Emisiune, a trimite, a pune în circulaţiune. 
Preţ de E., preţul în care efectele se pun în 
circulaţiune.

Emisiune de bancnote. Băncile dau persoa
nelor, cari merită credit, bani pe poliţe. Aceste 
poliţe le scomptează la bănci mai mari pentru 
a-şi procura mijloace noui. Băncile mari emit, 
pe basa poliţelor depuse la ele şi a numerarului 
ce au iu cassă, bilete, cari prin încrederea ce 
inspiră, sunt primite ca bani şi înlesnesc mersul 
afacerilor. Averea disponibilă, cu care garantează 
băncile biletele, se numesce stoelc şi se deosebesce 
în numerar şi portofoliu (poliţe). Prima bancă, 
caro a făcut operaţiuni de felul arătat mai sus, e 
banca Veneţiei, cu care au avut relaţiuni mulţi 
din domnitorii noştri. A fiinţat dela 1157 până 
la dominaţiunea austriacă. La 1407 s’a înfiinţat 
Banca Genovei, la 1619 cea din Amsterdam, la 
1668 cea din Stockholm. La 1726 s’a întrodus 
pentm ântâiaş dată, pentru biletele acestei din 
urmă, cursul forţat. Băncile de E. âncă dela în
ceput au atras atenţiunea puterilor publice, care 
le-a dat unele privelegii şi le-a supus unor înda
toriri. De obiceiu nu se permite într’o ţeară decât 
existenţa unei singure bănci de E., controlată de 
un comisar al guvernului; aşa e în Eomânia (unde 
statul e şi acţionarul principal al Băncii Naţionale), 
în Austria, în Francia. In Italia, când s’a făcut uni
ficarea, s’au menţinut cinci bănci de E. In ţerile 
engleze, nuniăml băncilor de E. nu e limitat, 
şi controlul guvernului se reduce la puţin lucru. 
In Germania, Banca Imperiului emite bilete, cari 
circulă în tot imperiul şi în străinătate, iar băn
cile înfiinţate mai nainte în statele particulare 
emit bilete cari circulă numai înlăuntrul statului.

Din causa înlesnirii de păstrare şi de transport, 
biletele emise de bănci, au adesea un mic agio 
asupra monedei metalice. Limitele E.-ei nu sunt 
totdeauna fixate prin lege, în genere se admite 
că nu trebue să treacă preste 60—70% din 
stockul în numerar; banca Angliei, Franciei, etc., 
trec adesea preste această limită.

Emke, nume format din iniţialele cuvintelor: 
Erdelyreszi Magyar Kozmuvelodâsi Egyesulet 
(Eeuniune culturală magliiară a părţilor ardelene). 
E. s’a întemeiat la 27 Dec. 1884. Scopul ei este 
«desvoltarea patriotismului prin cultivare în di
recţiune naţională», ori mai lămurit: maghiari- 
sarea naţionalităţilor nemaghiare, în special a 
Eomânilor din Transilvania. Mijloacele pentru 
ajungerea scopului (§. 4): A) culturale: «ajuto
rarea bisericilor, înfiinţare şi ajutorare de asile 
peutru copii, de şcoale poporale, industriale şi 
agronomice, de biblioteci poporale, de cluburi 
de lectură şi coruri; respândirea scrierilor pa
triotice ; câştigarea pentru reuniune şi ajutorarea 
împrumutată a forţelor patriotice, cari lucră în 
direcţiune corespuntjetoare, în general promo
varea intereselor culturale maghiare. B) econo
mice: Sprijinirea şi desvoltarea instituţiunilor 
economice corespun(}etoare scopului reuniunii*. 
Terenul de activitate se estinde asupra urmă
toarele 16 comitate, locuite cea mai mare parte 
de Eomâni: Alba inf., Bistriţa-Năseud, Braşov, 
Ciuc, Făgăraş, Treiscaune, Huniad, Tîruava mică. 
Cluj, Mureş-Turda, Tîrnava mare, Sibiiu, Selagiu, 
Solnoc-Dobâca, Turda-Arieş şi Odorheiu, apoi 
asupra oraşelor Cluj şi Tîrgul-Mureşului. Adună
rile generale aleg în fiecare an un directoriu 
compus din 32 membri. Acesta conduce reuni
unea şi îşi are reşedinţa în Cluj. E. e cea mai 
mare, cea mai avută şi cea mai bine organisată 
reuniune de magbiarisare. De present (1898) 
are 14,161 membri de diferite categorii, şi (în 
30 Sept. 1898) o avere de 1.291,580 fi. 28 cr. 
Veniturile reuniunii se urcă anual la 100,000 fi. 
Budgetul anului de gestiune 1898/9 e preliminat 
cu 68,121 fi. 40 cr. peinepţiuni şi tot atâtea ero- 
gaţiuni. Averea reuniunii cresce din an în an cu 
mai bine de 30 mii fi. Are 59 despărţeminte şi 
subdespărţeminte, cari se estind asupra întregei 
ţeri. Desvoaltă activitate mare şi pe terenul in
dustrial prin promovarea intereselor industriei 
maghiare de tot feliul. E. a înfiinţat Eeuniunea 
Cai'patină a părţilor ardelene (Erdelyreszi Kârpât- 
egyesiilet) cu scopul de a maghiarisa numirile 
topografice. Preşedintele reuniunii E. e: contele 
Beldi Acaţiu, secretar: losif Sândor.

Emma, regina Olandei, n. 1858 în Arolsen, 
fica principelui George Victor de Waldeck, că
sătorită cu regele "Wilbelm III al Olandei, la 1879, 
după moartea acestuia regentă (1890—98) în locul 
ficei sale, Wihelmina.

Emme, afluent pe dreapta al rîului Aare în 
Elveţia, cantonul Berna, curge prin valea i’mwew- 
thal, unde se fabrică renumita brânză; E. are o 
lungime de 73 km.

Emmenagoga, (med.) remedii cari promovează 
menstruaţiunea, s. e. băi de şecjut ferbinţi, Aloe, 
Sabina, Secale cornutum, Hydrastis canadensis.

Emmensita, materie explosivă, se compune din 
acid picriuic, acid sulfuric şi nitrat de amoniu, 
servesce în America pentru încărcarea torpilelor 
şi cartuşelor.
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Emmenthal, şesul agricol al rîului Einuic (v. ac.). 
Acest şes frumos are câmpuri roditoare, bine 
cultivate cu cereale, in şi cânepă, live(Ji, păduri 
şi păşuni de munte bogate. Aci se face o eco
nomie excelentă de vite, mai cu samă in locali
tăţile bine populate. Localitatea Langnau din 
acest ţinut e centiul fabricaţiunei brâmei re
numite de E.

Emmetropia, o însuşire a ochiului normal, cu 
alte cuvinte drept la măsură, care are dimen
siunea de aşa fel, că imaginea obiectelor înde
părtate se desemnează exact pe retină, când şi 
muşchiul ciliar este complet relaxat. La miopie 
ochiul are dimensiune (axă) mai lungă, iar la 
ipermetropie mai scurtă decât cea normală. Dela 
43 de ani in sus şi ochiul emetrop devine lung 
la vedere, însă numai pentru obiectele apropiate, 
presbyt (vederea bătrânilor), şi cere ochielari.

Etnnedzar, unul dintre fii lui Attila, care după 
descompunerea imperiului hunic s’a retras cu o 
mică ceată în părţile Bulgariei de a(Ji.

Emo —, V. şi Hemo —.
E moli, în terminologia musicală germană = 

mi minor (v. ac.).
Emollientia, (med.) remedii cari înmoaie ţe

sutul la locul, unde se aplică, şi servesc ca scut 
al pielii şi pieliţelor contra influenţelor externe. 
E. sunt: cataplasme umede calde, zahăr, miere, 
albumină, gumă, semenţă de in.

Emolument, câştig, folos, avantagiu, venit, apun- 
tamente.

Emoţiune, (sinonime: mişcare sau turhurare 
sufletească, sentiment) se numesce ori ce du
rere sau plăcere a noastră, când e însoţită de 
imagini şi idei. De obiceiu E. are un concomitant 
fisiologic: expresiunea (contracţia muşchilor feţei, 
ai viscerelor, ai vaselor de circulaţie). De aci doue 
teorii asupra E.: cea intelectualistă (Herbart), 
care consideră E. ca un derivat al ideilor şi ima- 
giniloi', ca o «inteligenţă confusă«, şi cea fisio- 
logică (Bain, Spencer şi acum în urmă WHliam 
James, Lange,Ribot, Binet),care considerăE. ca un 
efect al mişcărilor organice ce se petrec în corpul 
nostru. E. după această teorie este «expresia directă 
şi imediată a vieţii vegetative* (Ribot). Bucuria 
şi E. plăcute produc în genere o vaso-dilataţie, 
iar E. triste o vaso-constricţie. Modificările vaso- 
motore sunt deci adevăratele cause ale acestor 
schimbări şi nu efecte (Jame.s). M. de Fleury 
a observat, că în timpul bucuriei şi chiar al 
durerii active se produce o mărire a teusiunei 
arteriale; tristeţa provoacă o slăbire, o micşorare 
a ten^iunei arteriale. Cercetările lui Binet au 
aretat pe de o parte, că pulsul, care în stare 
normală e liniştit, e influenţat de cea mai mică 
excitaţie, chiar când n’ar fi însoţită de nici o 
calitate emoţională, şi o vaso-constricţie ar fi prin 
urmare semnul unui început de activitate a 
sistemului nervos. De altă parte, experienţele 
lui de laborator au demonstrat, că excitaţiile 
dureroase dau o constricţie mai puternică, mai 
netă decât excitaţiile agreabile, cari ori-care ar 
fi natura lor sunt totdeunea de o intensitate mai 
slabă. (Cf. A. Binet et N. Vaschide. Influence 
du travail intelloctuel, des emotions et du travail 
physique sur la pressiou du ,sang. Annee Psy- 
chologique, 1897. III, 127—18*3). E. probabil, că 
fiecare din aceste teorii conţine o parte de adever, 
şi că nici numai ideile şi imaginile nu produc E.,

dar nici numai mişcările vieţii organice. Discuţia 
asupra originei E., e un cas particular al celebrei 
discuţii despre raportul dintre corp şi suflet, dintre 
spirit şi materie.

Empedocles din Agrigent, fisic, medic, poet 
şi filosof grec, a trăit şi învăţat prin seci. V a. Chr. 
(490—430), considerat fiind ca făcător de mi
nuni şi ca semizeu. Sistemul său filosofic, expus 
în un poem epic «despre natură*, se caracteri- 
sează prin nisuinţa de a combina şi împăca ve- 
deiile şcoalei eleatice cu cele ale lui HJeraclit(v. ac.). 
El susţinea că lumea şi tot ce există e compusă 
din patru elemente: aerul, focul, pământul şi 
apa, puse fiind aceste în mişcare şi acţiune prin 
două foj’ţe imatei'iale, una positivă, amiciţia 
(atracţii!nea), şi alta negativă, ura care desbină 
şi distruge. Sufletele siint de provenienţă divină 
şi sunt nemuritoare. Dar şi materia e neperitoare, 
fiindcă în natură nimic nu se pierde; totul e 
numai amestec, combinare şi disolvare a ele
mentelor combinate. Elementele omogene se atrag 
şi se combină, cele eterogene se resping. Sci ierea 
sa despre natură are 3000 versuri, «Expia- 
ţiunile* 2000, şi sciinţa medicală 600 hexametie. 
(Cf. Teodorescu, Ist. 117; Ueberweg, Ge.scli. 1; 
Schwegler, Gesch. d. Philos.) [Plet.]

Empetraceae, (hotan.) mică familie de plante 
dicotyledonate monochlamydeae, ce cuprinde trei 
genuri cu 4 specii de mici arbusculi ericoidei; 
foile mici hneare sau oblonge, puţin îngroşate, 
po partea inferioară cu un profund sule longi
tudinal; florile mici mai adesea unisexuale, mai 
rar polygame, sunt axilare sau dispuse în capitule 
terminale, periantul cu 4—6 segmente mai mult 
sau mai puţin biseriate, stamine 2—3 foarte rar 4. 
Fructul dmpaceu subglobulos cu mesocarpul 
suculent, cu 2 sau mai mulţi uuclei monospermi; 
seminţele au sub tegumentele lor un embrion 
cilindric, încunjurat de un albumen cărnos. Ge- 
nui'ile din această mică familie sunt: Empetrum L, 
care a dat numele familiei, Corema Don. şi Ceva- 
tiola Mich. Speciile acestor genuri cresc în re
giunile temperate ale emisferei boreale po munţi 
înalţi sau în regiunile reci. [Z. C. P.]

Empetrum L., (botan) gen monotiiiic din fa
milia Empetraceae, cuprinde mici arbusculi eri
coidei întinşi pe pământ şi foarte ramilicaţi; 
frunzele mici obtuse, re.sucite având aspectul 
acicular; florile foarte mici rosee, axilare soli
tare, sunt regulate polygame şi scurt pedicelate, 
periantul cu 6. segmente biseriate, trei stamine, 
ovarul subglobulos, care la maturitate devine o 
drupă suculentă aproape bacciforma de coloare 
neagră. Singura specie din acest gen este E. 
nigrum- L., care cresce prin regiunile muntoase 
şi reci ale emisferei boreale, chiar şi în Amjii 
Americei australe până în America antarctică şi 
în insula Tristan d’Acunha. In părţile noastre 
cresce E. nigrum L. prin păşunile petroase şi 
stâncoase din regiunea alpină, şi este cunoscută 
de popor suh numirile de: Vuietoaro, Bo- 
b iţă, etc. Fructele de E. nigrum au gust acrişor 
şi sunt comestibile, ele posed proprietăţi antiscor- 
butice şi diuretice, din care causă se şi înti'ebu- 
inţează ca atari în nordul Europei. [Z. C. P.]

Emphasa, (grec.) exagerarea în vorbe şi miş
cări. Termin de retorică: întrebuinţarea unui 
cuvânt prin care se exagerează expresia unei 
idei, pe care voim să o exprimăm.
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Emphysem, stare morbidă caracterisată prin 
presenţa de aer sau gazuri infiltrate în ţeseturi, 
cari le destind şi dau degetului o sensatie de 
crepitaţiune specială. Astfel E. subcutan trau
matic este o înfiltratiune de aer sub piele în 
urma unei răniri a căilor aeriene, fracturelor 
complicate şi laxaţiunilor membrelor şi a plă
gilor penetrante, a toracelui cu atingerea plă
mânilor. Aerul întră în pleură, de acolo în ţe
sutul celular şi e împins tot mai departe şi apare 
sub piele; sau aerul e aspirat prin mişcările 
membrelor fracturate. E. gasos, destinderea ţe- 
seturilor prin gazuri de putrefacţiune, formate 
în acele ţeseturi, la gangrene, la cadavre. E. 
pulmonar vesiculos, o maladie chronică a plă
mânilor caracterisată prin dilatarea alveolelor prin 
aerul atmosferic, în urma frequentelor accese 
de tuşă sau în urma reţinerei respiraţiunii, de- 
tei'iuinată prin profesiunea de flautist, cornist, etc. 
8ini])tomul principal al E.-ei e respiraţia îngreu
nată, tuşă (care tuşă ţine de o broncbită cbro- 
Liică); mai apoi poate surveni dilataţia inimii, 
umflarea corpului, şi moarte, însă după un timp 
mai îndelungat. [V. I.]

Emphytheusis, (rom. EmbaticJ, în dreptul 
roman acel drept real alienabil şi transmisibil 
plin moştenire, în urma căruia îndreptăţitul 
(emphyteutaj folosesce un fond rural ca şi un 
adevărat proprietar, solvind proprietarului (do- 
minus) o sumă anuală fvectigalj şi avend a su
porta sarcinile publice şi neputend deteriora moşi a. 
Emphyteutul deci ar întruni toate calităţile pro
prietarului, căci dreptul de folosinţă pe veci e al 
lui, şi totuşi nu e proprietar deplin, deoarece prin 
solvirea vectigalului, de regulă foarte mic, este 
copstiins a recunoasce proprietatea lui dominus, 
Emphyteutul pierde dreptul seu dacă îl alienează 
fără a avisa despre aceasta pe proprietar, dacă 
nu solvesce la timp vectigalul sau sarcinile pu
blice, ori dacă deteriorează moşia. E. se nasce 
prin testament, contract, sentinţă judecătorească, 
Msucapere; înceată prin nimicirea moşiei, expi- 
raioa timpului fixat, învoire reciprocă, confu- 
siunea dreptului E. cu al proprietarului, şi în 
caşurile amintite mai sus, când proprietarul poate 
da afară din moşie (ius expellendi) pe Emphy- 
teut. (v. şi art. Arenda şi Bezman.l 

Empire, (franc., pron. anpir, = împărăţie), stilul, 
acea dii'ecţiune a artei franceze, care s’a desvoltat 
sub Napoleon lin legătură cu clasicismul impera- 
torilor romani, şi care mai târziu îşi luă drumul 
spre celelalte ţeii ale Occidentului. Se aplică cu 
deosebire în decoraţiunea interioară a mobilierului 
şi altor producţiuni ale artei de manufacturi.

Empirism^ nume ce se dă ori cărei activităţi 
care nu e întemeiată pe principii sigure şi ra
ţionale, ci pe experienţa întemplătoare a vieţii. 
In acest sens defavorabil se aplică cu deosebire 
la medicii de ocasie, fără studii speciale. In filo- 
sofie se înţelege sub E. teoria, după care se 
afirmă că adevărata metodă, care ne duce la 
sciiuţă, este o neîncredere absolută în gândirea 
noastră şi o desăvîi'şită încredere numai în ceea 
c3 ne dă experienţa (v. ac.). E. se opune nu 
numai dogmatismului (v. ac.), ci şi raţionalis
mului (V. ac.). Metoda de cercetare a E. e in- 
ducţiunea (v. ac.). [M. D.]

Empiric, ce se basează pe experienţă; Em
pirişti, aderenţii teoriei E.-lui.

Emplastru, (med.) medicament, ce se folosesce 
pentiTi us extern, şi se compune din o massă pre
gătită prin fierbere sau topire de oleu, ceară, 
răşină sau grăsimi cu alte corpuri, s. e. E. diachil 
simplex se compune din: Litargă, oleu de olive, 
grăsime şi apă destilată. E. de cantaride; Tere
bentină, oleu de olive, ceară, pulbere de can
taride. înainte de folosire E. se unge pe piele 
sau pe pânză.

Empora, în limbagiu architectonic galeria con
struită pe bolţi sau stîlpi de lemn, deasupra na
velor laterale ale bisericilor catolice sau pro
testante.

Emporiu, centm comercial.
Empsychosa, însufleţire, deşteptare, desmor- 

ţire; intrarea sufletului în corpul embryonului.
Empusa, după mitol. grec. un spirit reu de 

noapte; s’a ţinut de suita (ţinei Hekate.
Empusa, gen de insecte, din ord. Ortopterilor, 

fam. Mantidelor.
Empusa, (botan.) un gen de Ciuperci-Sipho- 

mycete din fam. Entomophtoracee. Trăiesc pă
răsite pe musce şi pe omizile fluturilor, distru- 
gendu-le. Se înmulţesc prin conidii, cari atacă 
noui insecte. Pulberea albă ce se poate observa 
pe abdomenul cadavrelor de musce lipite toamna 
pe giamuri, e formată tocmai de conidiile de E., 
ale cărei specii mai comune sunt; E. Muscae, 
E. Aulicae, et(i., (preste tot 11 specii).

[S. Şt. R.]
Empyema, (med.) ori ce aglomerare de puroiu 

în o cavernă închisă, s. e. în beşica fierei, în 
articulaţiunea genunchelui, în pleură.

Empyra, la Greci: sacrificiu prin ardere; sem
nele, felul flacărei, etc., după care se putea vede 
voinţa Şeilor.

Empyreum, după vechii filosofi, regiunea cea 
mai de sus a focului; după Creştini (Daute), 
ceriul, locuinţa celor fericiţi.

Empyromantia, arta de a interpreta voinţa 
(jeilor prin empyra.

Ems, rîu în nord-vestul Germaniei, isvoresce 
în pădurea teutoburgică şi nu departe de Emden 
se varsă în Dollart; 330 km. lung, 2/8 e na
vigabil. Pe partea dreaptă a acestui rîu este 
canalul E., menit pentru navigaţiune şi pentru 
scurgerea numeroaselor bălţi, ce se află pi’in 
acele păiţi; lungimea canalului e de 26 km. Pe 
partea stângă, paralel cu rîul, se află canalul 
Ems-Jade, ce duce dela Emden până la Wil- 
helmshaven, care ancă e navigabil.

Ems, oraş şi staţiune balneară de primul rang 
în Germania,guvern, prus. Wiesbaden,cu6222 ioc. 
(1895). Situat într’o vale romantică la o înăl
ţime de 82 m. dela nivelul mării, traversat de 
rîul Lahr, cu o climă variabilă; cu deosebire 
supărătoare e căldura de vară, când este des
chisă stagiunea băilor. Are mai multe isvoare 
thermale alcalino-muriatice de o temperatură 
până la 46° C, dintre cari cele mai renumite sunt 
Krăhnchen, Kesselbninnen şi Fiirstenbrunnen. 
Resurse balneare numeroase; fântâni de beut, 
băi calde naturale, duşuri, sale de inhalaţie, apa
rate pentru cură pneumatică, tren funicular la 
viri de munte. Instalaţiile sunt în mare parte 
proprietatea statului, dar sunt şi de ale parti
cularilor; aceste din urmă rivalisează în confort 
şi eleganţă cu ale statului. Apa se vinde în comerciu 
pe o scară întinsă, asemenea şi pastilele de E.,
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cari conţin bicarbonat de sodă. întrebuinţarea 
apelor de E. se recomandă la catarele căilor 
respiraţiei, a canalului digestiv, boale femeiesci, 
reumatism şi podagră. O veche legendă a dat 
unui isvor numirea de »Bubenqelle« (isvor de 
băieţi), care se bucură de mare popularitate la 
femei. Sciinţa însă n’a confirmat aceasta cre
dinţă. Cam de un deceniu încoace România a 
început a da un contingent destul de conside
rabil băilor din E. (Cf. Dr. Panthel, »Bad E.«, etc., 
1889, Ed. 6.) [Dr. Vuia.]

Punctaţiunile de Ems, convenţiune încheiată 
la congresul din E.f 25 Aug. 1786 între archi- 
episcopii de Mainz, Trier, Colonia şi Salzburg 
contra agresiunilor scaunului papal. Au remas 
fără resultat.

Emtlo, (lat.J cumpărare (v. ac.).
Emu, Dromaeus Novae Hollandiae, pasere 

alergătoare din fam. Casuaridelor. (v. Casuar.)
Emulaţiune, sentimentul care, fără ură şi in

vidie, ne îndeamnă să întrecem pe colegii sau 
concetăţenii noştri, în nisce lucrări de aceeaşi 
natură cu ale lor. E. e motorul cătră perfec
ţiune, şi mulţi cad victima ei. [M. D.]

Emulsina, fSynaptasaJ, corp incolor, amorf, 
albuminos, care se află în migdale şi posede 
proprietatea de a discompune amygdalina în 
zahăr şi benzaldehydă (oleu de migdale amare). 
Discompunerea se întemplă, îndată ce pisăm 
migdalele amare şi amestecăm cu apă pulverea 
uscată inodoră. Mirosul de migdale amare se 
ivesce îndată ce tratăm o emulsiune de migdale 
dulci cu amygdalină. Uscată se poate încălzi 
până la 100°. Emulsine se numesc şi fabricate 
cosmetice, cari conţin grăsimi împrăştiate fin 
prin mijlocirea săpunului, şi la amestecarea cu 
apă dau lichide lăptoase. E. de migdale (Amaru- 
îinaj se obţine din sirup alb cu un săpun pre
parat din untură şi leşie de kaliu, amestecat cu 
oleu gras de migdale. Massa cu aspect cristalin 
luciu se pai’fumează cu oleu etheric. Asemenea 
e Olivina din gomă arabică, miere, gălbenuş 
de ou şi săpun, amestecate cu oleu de migdale 
şi etheric. Aceste fabricate se întrebuinţează la 
spălat. Se strică foarte uşor şi trebuesc conser
vate la un loc recoros.

Emulsiune, (med.) lichid, în care se află în 
suspensiune părticele de grăsime sau de reşină. 
E. naturală e laptele; E. artificială obţinem prin 
amestecare de apă, gumă şi oleu.

Emulsor, aparat pentru mestecarea intimă a 
apei cu oleul.

Emyde, v. Broasce ţestoase.
Enăceanu, Ghenadie, episcop de Râmnic şi 

Noul Severin, n. 6 Febr. 1837 în Iaşi, îşi face 
studiile în seminariul Socola din Iaşi, la şcoala 
teologică din Athena 1856, şi la facultatea de 
teologie din Kiev 1860—65. întors în ţeară, 
ajunge profesor de limba greacă la seminariul 
central din Bucuresci, profesor şi director al 
seminariului Nifon, decan al facultăţii de teologie 
1884—87, şi în sfîrşit episcop, -f- 14 Ian. 1898. 
Scrieri: Principii de filosofie pentru şcoalele se
cundare, 1868; Istoria filosofiei după Albert 
Suegler, 1869; Disertaţiune asupra raporturilor 
S.-lor Trei-Ierarchi cu filosofia antică şi modernă 
sau raporturile creştinismului cu filosofia, 1871; 
Stilistica sau curs de literatură în prosă, 1874; 
Creştinismul în Dacii şi creştinarea Romanilor,

1878; Patristica sau studiul istoric asupra părin
ţilor bisericii, 1879; Mitropolia Ungro-Valahiei, 
album de subsemnăturile în facsimile ale mitro- 
poliţilor cu note scurte istorice, 1880; Sinaia — 
istoria sfintei mănăstiri, 1881; Din istoria biseri
cească a Românilor (Meşterul Manele şi Petru 
Movilă),1882; MitropoliaUngro-Vlaliiei — condica 
sfîntă, 1886; îmbunătăţirea soartei clerului, mono
polul luminărilor de ceară, studiu social şi eco
nomic, 1888; Archiva Episcopiei, Documente ori
ginale şi copii, Maica Domnului de la Dud, 1888; 
Sfînta Episcopie a Râmnicului, visită canonică, 
1889; Biserica din Craiova numită a Gănescului — 
istoriade laîntemeereaei, 1891; Iconografia, 1891; 
Visite canonice însoţite de note istorico-archeo- 
logice, 1892; Eraldica vechie a Românilor, Stemele 
ţei'ilor în faţa religiunilor Daco-Romane, cabi- 
rismul şi mitraismul, 1894; Cărţile ritualului Bi
sericii române ortodoxe. Evangheliile, studii isto- 
rico-literare, 1895; Mărfurisirea ortodoxă, 1895. 
Cf. C. Erbiceanu în Biserica ortodoxă română 
Apr. 1889.

Enachiţi, descendenţii lui Enach, pe timpul lui 
Moise un popor uriaş în Canaanul sudic. (4Moise, 
13, 23).

Enalagiu, figură de stil, care întrebuinţează un 
gen pentru alt gen, sau un mod pentru alt mod.

[+]
Enaliosaurii, ordin de reptilii fosile din epoca 

secundară, mai ales în Jura.
Enanthema, erupţiune de pete roşii sau de 

vesicule, etc. pe mucoasele cavităţilor naturale, 
s. e. gura. Astfel sunt aftele sau petele roşii, cari 
se observă câte odată în gură, etc. [V. I.]

Enare, lac în partea nordică a Finlandiei, bogat 
în insule, 1421 km'2.

Enarea, ţinut în Abessinia. (v. ac.)
Enarei, numele, după Herodot (IV, 67,1, 105), 

al acelor Sciţi, cari din causa slăbiciunilor lor 
seamenă mai mult a femei decât a bărbaţi. Acest 
cuvent e un rest de limba scitică, care era eranică.

Enargit, mineral, sulfoarseniură de cupru; se 
presintă îu cristale rombice, negre. Se găsesce 
la Marococha în Peru, în Argentinia, Mexico, Ca
lifornia; rar la Parajd în Ungaria.

Enarmonic, la Greci, unul din genurile musicei 
lor, în care tetracordul mai ântâiu nu conţinea 
decât trei grade, cei mijlociu dublu, (.s. e. mi- 
fa-fa-la), şi mai târziu era format din 4 sunt't(!, 
dintre cari cele 2 dintâiu erau la distanţe de 1ji 
de ton, iar ultimul la distanţă de terţă majoră 
de al treilea (s. e. mi-mi'/i-fa-la). Anticliitatca 
însă n’a lăsat asupra acestui gen decât specu- 
laţiuni teoretice. Musica modernă dă un alt sens 
cuventului E., şi anume dând această denumire 
relaţiunii dintre doue sunete, cari du|)ă lapor- 
turile lor matematice precum şi în scriei'e sânt 
deosebite, pe când practica musicală le identifică. 
Schimbare E. e înlocuirea unui sunet prin enar- 
monicul seu; intervale E. sunt acele cari de
rivă unul din altul prin schimbări enarmonice; 
game E., când diferitele grade ce formează pe 
una nu sunt decât schimbările enaiinoniee ale 
gradelor respective ale celeilalte. In acela.şi sens 
e aplicat la cuventul acord şi la modulaţiumle ba- 
sate pe schimbări enarmonice, cari joacă nn rol 
atât de important în musica modernă. (T. C.|

Enarmoniu, nume dat în ultimii ani miof in
strumente cu ancii libere, specii de armoriiii,
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avend taste în claviatui'ă pentru toate sunetele 
si.stemului cu intonaţiuni pure, înlăturând tem
peramentul. Unele din aceste instrumente au 
până preste .50 de taste pe octavă. [T. C.]

Enata, (gi'ec. = a noua), se numia la Greci 
jertfa adusă în (Jiua a noua dela înmormântarea 
cuiva; la Romani corespundea cu pomana nu
mită «sacrificium novemdiale*.

Enault, Eiienne, romantier franc., n. 1816, 
11883, a scris un numer considerabil de romane- 
foiletoaue, singur, şi în colaboraţiune cu M. F. 
.ludicis; între aceste: »LaVallee des pervenches«, 
»Le Vagabond®, »Comment on arme®, etc. Multe 
din ele au fost reîmprimate în ediţiuni populare 
ilustrate. •

En bloc, în întreg; în limbaj parlamentar pri
mirea unei legi E. b. însemnează primirea în 
întregul ei, fără modificări; în limbaj comercial 
se cjico cumpărare E. b. la cumpărarea întregei 
inarfc, câtă se află la dispositie.

En cabochon, (frc., pron. an caboşon), tăiat; E. se 
numesce o piatră preţioasă cu o suprafaţă plană 
şi alta boltită.

Encaustica, procedeu de pictură; colorile se 
amestecă cu un fel de ceară, care, încălcjită puţin, 
dă picturei o durabilitate mare. Se folosia în 
vechime la picturi făcute pe lemn şi păreţi.

EnceintC, (frc., pron. ansent), incintă, un lanţ 
de fortificaţiuni.

Enceladus, a doua lună a lui Saturn (v. ac.).
Encephalartos Lehm., (botan.) gen de plante 

lignoase din fam. Cycadeelor, tribul Encepba- 
laiteae, cu tulpina cilindrică sau ovoidală şi seg
mentele foilor longitudinal paralel-nervate, res- 
pândit din Africa tropicală până în cea australă. 
Maiestoasă ca port; specii de E. s. e. E. cafer 
Lelim., E. Hildebrantii A. Br. et Bouche, E. 
villosum Lehm. ş. a., se cultivă la noi în florării.

[A. Pr.J
Encephalitis, (med.) inflamaţia creerului; un 

moi'b rar, mai des obvine inflamaţia meningelor 
(v. Meningita). E. se ivesce după lesiuni, în urma 
unor procese inflamatorice învecinate, la morbi 
infecţioşi. De obiceiu numai o parte a creerului e 
suferindă. Când inflamaţia e purulentă, se formează 
un absces, care străbătând în o cavitate a cree- 
rului, sau cătră meniugi, causează moarte sigură. 
Siniptomele E.-ei sunt varii: accelerarea sau re- 
tardarea pulsului, febră, dureri de cap, ameţeală, 
insomnie, contracţiuni musculare, chiar convul- 
siimi epileptice, mai tâi'4iu simptoame de para- 
liză şi în fine moartea. E. durează dela mai multe 
(Jilo până la câţiva ani. Afară de aceasta se mai 
ivesce o serie întreagă de inflamaţii cronice a 
creerului, în deosebi a scoarţei cerebrale, cari 
formează basa anatomică a diferitelor boale men
tale (v. ac.).

Encephalocele, (med.) Hernia cerebri, eşirea 
parţială a creerului din învelişul seu osos. Ea 
e congenitală, în care cas se ivesce în urma 
unui defect de desvoltare a oaselor craniului, 
sau traumatică, când s’a făcut o lesiune în craniu, 
s. e. prin glonţ, fără ca meningele să fie lesionate. 
Tratamentul E.-ei congenitale o fără succes, al 
celei traumatice se sfirşesce favorabil, când de
fectul e mic şi se poate restitui sau se acopere 
cu o cicatriţă puternică.

Encephalomalacia, (med.) distrugerea necro- 
tică, de obiceiu parţială a substanţei cerebrale

în urma sistării circulaţiunii sângelui. E. se 
ivesce deci, când un vas se astupă prin embolie, 
prin thrombosă sau prin inflamaţii endarteriitice. 
Simptoamele E.-ei variază după partea cree
rului,’ care e afiţiată.

Encephalum, (med.) creer (v. ac.).
En chef, (frc., pron. an şef), ca comandant, 

căpetenie.
Enchiridion, manual, compendiu scurt de cutare 

sciinţă.
Enciclica, epistolă, circulară, ce o adresează 

Papa episcopilor catolici din toată lumea ori din 
cutare ţeară sau naţiune. Cuprinsul e dogmatic, 
juridic, etc., după motivul, ce dă ansă la adre
sarea ei. [i—m.]

Enciclopedia, (grec. encyclopaideia,) totalitatea 
cunoscinţelor indispensabile unui om cult, cele 
şepte arte liberale. Astăzi prin E. se înţelege 
totalitatea cunoscinţelor omenesci. Oameni cu 
cunoscinţe enciclopedice şi lucrări enciclopedice 
se găsesc âncă din antichitate, aşa la Greci Speu- 
sippus, la Romani celebi'ii Varro şi Plinius na
turalistul, apoi Martianus Capella şi Spaniolul 
Isidorus cu opera sa Origines. In evul de mijloc 
întâlnim pe Vincenţiu de la Beauvais cu «Spe
culum historiale, speculum naturale şi speculum 
doctrinale®, cari sunt urmate în toate ţerile 
Apusului de alte lucrări analoage, mai mult com
pilaţii pentiTi necesităţi didactice. Primul, care 
rupe cu şcolastica, este filosoful englez Baco de 
Verulam, care pune 1620 îh opera sa «Instau- 
ratio magna® basele cercetărilor sciinţifice, însă 
nu este urmat mai de nimeni. 1697 Bayle, unul 
din întemeietorii criticismului francez, scoate la 
Rotterdam «Dictionnaire historique et critique®. 
Dar prima enciclopedie în sensul modern al cu
vântului este celebra «Encyclopedie ou dictionnaire 
raisonne des Sciences, des arts et des metiers®, 
care apare în 28 volume dela 1751—72, sub 
îngrijirea lui Diderot şi D’Alembert, principalii 
ei colâboratori, şi care s’a bucurat de o foarte 
mare influenţă asupra întregei Europe. De atunci 
încoace nenumărate lucrări enciclopedice, sub 
formă de dicţionar, apar în toate ţerile; vom 
cita numai pe cele mai cunoscute şi mai utili- 
sate de Români: Larousse: Grand dictionnaire 
universal du XlX-eme siecle 1864—78, 16 voi.; 
La grande Encyclopedie, sub direcţia slavistului 
Leger, în curs de publicaţie; Brockhaus, Kon- 
versations-Lexikon, apărut până acuma în 14 ediţii; 
Meyer, Konversations-Lexikon, a V ediţie, 1897; 
Pierer, Konversations-Lexikon, 1893; dintre cele 
engleze Cyclopedia lui Rees, 45 voi. 1802—19; 
la Români prima lucrare în acest gen este pre- 
senta Enciclopedie. [E.]

In literatura bizantină E. au o impor
tanţă literară colosală. Ancă patriarchul Photios 
a făcut o E. (myriobiblon), îmbrăţişând toate ra
murile activităţii literare; dar culmea au atins-o 
E. în seci. X sub Constantin Porphyrogennetul. 
De oare ce până în acest secol literatura se des- 
voltase mult, şi foarte puţini oameni o puteau 
stăpâni în întregime. Constantin a dispus să se 
facă o serie de compendii comode, numite E. 
Primul loc îl ocupă E. istorică, unde au fost 
resumaţi şi puşi la contribuţie toţi istoricii greci, 
dela Herodot până în seci. X. Această E. avea 
53 secţiuni, cu câte un titlu special; ni-s’au păstrat 
următoarele: a) Excerpta de legationibus; b) Ex-
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cerpta de virtutibus et vitiis, păstrată pe jumătate;
c) Excerpta de sententiis, resturi însemnate;
d) Excerpta de insidiis, fragmente neînsemnate. 
O altă E. e E. agricola (Geoponica), care e co- 
lecţiunea lui Cassianus Bassus. O a treia E. e 
cea medicală şi veterinară. In fine, e foarte pro
babil, că tot din îndemnul lui Constantin Por- 
phyrogennetul şi-a compus şi Simeon Meta- 
frastul (v. ac.) colecţia sa de legende bisericesci, 
care a fost atât de reu făcătoare pentru lite
ratura hagiografică bizantină. [C. Litzica.]

Enciclopedia franceză e opera colectivă a 
unui numer de scriitori şi învăţaţi francezi din 
seci. XVIII, precum; Diderot, D Aleinbert, Vol- 
taire, Rousseau, Montesquieu, etc. Această operă 
imensă, care după prospectul redigiat de Diderot 
trebuia să cuprindă 10 voi, fuse.se un inventar 
alfabetic al cunoscinţelor omenesci. Prin ideile 
înaintate, profesate în morală şi religiune, E. 
avusese mulţi detractori şi i-se pusese piedeci 
nenumărate la publicarea ei. Influenţa acestei 
scrieri a fost imensă. Toate naţiunile vecine se 
întrecuseră în a-o traduce şi a-o imita; astfel 
«Deutsche Encycl.« Francfurt, (1778—1804), 
»Encyclopaedia Britannica* (1771), etc.

„Enciclopedia Română11, cel dintâi dicţionar 
enciclopedic în limba română, se publică în 
Sibiiu din însărcinarea şi sub auspiciile »Aso- 
ciaţiunii pentru literatura română şi cultura po- 
poniluiromân« de prim-secretanil acesteia, Dr. C. 
Diaconovich. Iniţiativa pentru editarea acestei 
mari publicaţiuni s’a luat la propunerea direc
torului ei, în şedinţa din 5 Febr. 1895 a comi
tetului central al niunitei Asociaţiuni, şi âncă în 
vara aceluiaş an s’au început lucrările pregă
titoare. Comitetul central a publicat im apel cătră 
literaţii şi savanţii lomâni, cari în număr de 
preste 200 au oferit serviciile lor pentru între
prinderea Asociaţiunii, iar secretaml ei, însăr
cinat cu conducerea publicaţiunii, a format un 
birou compus din Dr. I, Beu, medic, N. Togan, 
preot, şi prof. I. Popovici şi Ilie Moga, cari prin 
o lucrare neobosită şi plină de abnegaţiune au 
terminat după un an registrul general al Enci
clopediei, care cuprinde preste 30,000 titli. 
Fiind-că Asociaţiunea nu dispune de fonduri, 
din cari ar fi putut acoperi cheltuielile publi
caţiunii, directorul acesteia a căutat şi găsit un 
editor în persoana librarului "W. Krafft, care şi 
în trecut şi-a câştigat merite neperitoare pentru 
literatura română transilvană, şi s’a angajat a 
edita publicaţiunoa pe risicul propriu încât pri- 
vesce spesele de tipar. Cheltuielile redacţiunii 
au rămas în sarcina directorului. După multe 
lupte cu greutăţile începutului, fasc. 1. cu preste 
1000 articole s’a publicat cu ocasiunea adunării 
generale a Asociaţiunii, ţinută în Lugoş la 27 Aug. 
1896. Tomul I a fost presentat complet la adu
narea gen. din Beiuş (27 Aug. 1898). De atunci 
pubUcaţiunea înaintează cu paşi mai repe4i şi 
va ave să se termine până la finea anului 1900. 
Critica a făcut E. R. o primire dintre cele mai 
călduroase şi a constatat, că publicaţiunea ca 
redacţiune îndeplinesce tot ce între împrejură
rile date a fost posibil, iar ca tecbnică întrece 
toate publicaţiunile românesci de până acum. 
La tot caşul E. R. este până astă(Ji cea mai 
mare întreprindere literară română, c.are lu
crează cu un aparat pân’ acum fără părecbe în

literatura noastră, şi a fost realisată fără nici 
o subvenţiune sau ajutor, singur numai prin 
munca şi abnegaţiunea autorilor şi editorilor săi 
şi prin zelul biroului amintit.

Enciclopedişti s’au numit mai ântâiu în seci. 
trecut autorii şi colaboratorii marei enciclopedii 
franceze (v. ac.). Tot E. s’au numit şi toţi aceia, 
cari au împărtăşit vederile cuprinse în acea 
enciclopedie cu privire la religiune, morală, filo- 
sofie şi sciinţele politice. [PI.]

Encina, autor dramatic spaniol, (v. La Encina).
Encinas sau Enzinas, familie de rtiartiri şi sa

vanţi spanioli, numiţi şi Dryander. Pedro de E., 
poet religios spaniol dela sfîrşitul seci. XVI. 
Francisc de E.t n. 1570, iesuit spaniol, misionar 
în ins. Filipine, la poporul Bisayas.

Encke,/oi^an« Francisc, astronom germ. n. 1791 
la Hamburg, -j- 1865 la Spandau. Studiile univ. 
şi le-a făcut la Gottingen, 1813 şi 1814 a luat 
parte ca voluntar la luptele contra lui Na
poleon I, 1815 întră în armata prusiană, părăsi 
imediat armele, trecând la observatorul din See- 
berg do lângă Gotha. De aci în 1825 fu cbieniat 
director al observatorului regal din Berlin, ilu- 
strându-1 cu numele său până la moartea sa. 
E. a publicat un anuar astronomic dela 1830, 
şi observaţiunile astronomice făcute la observa
torul din Berlin cu începere dela 1840. El a 
scris mai multe tratate şi memorii asupra fisicei 
şi astronomiei, remarcabile prin originalitatea 
ideilor cuprinse în ele. Perfect calculator.

Cometa lui EncJce, a doua cometă căreia i-s’a 
recunoscut periodicitatea; descoperită de Pons 
din Marsilia în 1819, E. îi calculă întreagă elip.sa 
numai după observaţiunile făcute la această sin
gură apariţiune. E una din cometele cu scurtă 
perioadă (3 ani şi Va), elipsa ei fiind cuprinsă 
in interioinil elipsei lui Joe.

Enclava, ţinut nu prea întins, despărţit de 
trunchiul ţerii, resp. al poporului. E. sunt multe 
în Germania, mai ales în cea din mijloc, iar în 
alte locuri, în urma schimbărilor de graniţe, 
foarte rare; de obiceiu se numesc E. numai păr
ţile împresurate jur împrejur de un stat străin. E. 
de popoare din contră sunt foarte dese: Saşii şi 
Secuii în Transilvania, etc. [W. R.J

Enclitic, vorbe lipsite de ton, cari se razcma 
pe vorba premergătoare, s. e. articolul; I, le, a, 
care se adaugă la finea cuvintelor. [*]

Encolpion, (grec.) semn decorativ ce-1 poartă 
archiereii pe piept, aninat cu un lănţurel de aur. 
Pe el se află zugrăvită icoana lui Isus Clir. ori 
a Fecioarei Maria, şi de aceea se numesco şi 
Panagion sau Panagia = Atotsânt-ă. E. se mai 
numesce şi Pectoral, după semnul ce purta pe 
piept archiereul Testam, vecniu, de unde a trecut 
şi în T. N. Pe faţa E. archiereului Test. V. erau 
cuprinse în aur 12 pietri scumpe cu numele celor 
12 seminţii ale lui Israil. Unii dintre archiereii 
creştini poartă moaşte în E. (Stefanelli: Lit. bi.s. 
ort.; Onciul; Arch. bibi.; Boroş: Ieraroli. bis.).

[G. II.)
Encomlum, (grec.) laudă; în antichitate un fel 

de poesie lirică, făcută în lauda cuiva, mai ales 
pentru a celebra faptele eroilor.

Encounterbal, sin mare al Oceanului Indic la 
sudul Australiei, în care se varsă rîul Mui-ray.

Endaortitis, (med.) inflamaţia memlnanei in
terne (Intima) a Aortei.
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Endaseh, (trc.) veche mesură de lungime, în 
Turcia = 66‘75, în România 64'H cm.

Endemice, (botan.) — spre distincţiune de cele 
cosmopolite şi comune — se numesc acele plante, 
a! căror areal geografic e restrîns, s. e. Carpaţii 
în antitesă cu alţi munţi din Europa au ca ele
mente (v. ac.) endemice: Sedum carpaticum 
Reuss., Campanula carpatica Jacq; cei dacici: 
Hepatica angiilosa Lam., Gypsophila transsil- 
vanica Spr., etc. In sens strict, terminul en
demic se folosesce pentru elemente de areal 
foarte restrîns, s. e. Primula leucophilla Pax e 
endemică din munţii Bucovinei până pe Ceahlău 
şi munţii învecinaţi din Secuime, Dianthus cali- 
zonus Schott et Kotechy pe Piatra Craiului, Pedi- 
cularis limnogena Kern. în Munţii apuseni (Bi- 
baria). Exemple exotice de endemisme avem 
s. e. în Dracena Draco L. de pe ins. Canare, 
Sequoiasempervirens Endl. în California, Gingko 
biloba L. în Japonia ş. m. d. Unele regiuni ale 
globului terestru se disting prin endemism bogat, 
,s. e. multe insule, sudul Africei, Himalaia, sud- 
vestul Australiei, etc., altele prin o lipsă extremă 
de elemente endemice, s. e. întreagă regiunea 
boreal-arctică, insulele de recifuri în Oceanul 
pacific ş. a. Studiul endemismelor — pentru-ce, 
cum, când, unde s’au născut — şi raportul cu 
specii înrudite duce la cele mai spirituale con- 
clusiimi de geografia plantelor. [A. Pr.]

Endemii, boale cari bântue iu anumite regiuni 
sau localităţi tot anul sau la epoce fixe ale anului, 
sub influenţa unor cause locale. Febrele palustre 
s. e. sunt endemice în localităţile, în cari se 
află ape stătătoai'e, şi nu apar în alte localităţi 
lipsite de bălţi. De vreme ce boalele epidemice 
se ])ropagă prin oameni bolnavi, în mod inde
pendent de localitate, şi se transpoartă în locuri 
depărtate de isvorul boalei, boalele endemice 
sunt legate de localitate şi nu se transmit dela 
bolnav la om sănătos, dintr’o localitate în altă 
localitate. E. se înlătură prin asanarea localită
ţilor insalubre, mai ales prin desecarea (prin 
drenarea, canalisarea) şi prin cultivarea tere- 
nuriloi' umede. [I. F.]

Endermatic, metod, prin care, înlăturând ântâiu 
pe o mică suprafaţă a corpului epidermul (stratul 
extern al pielei), se aplică medicamentele în 
formă de pi af asupra dermului (stratul din mijloc 
al pielei), cu scop ca medicamentul să între în 
organism prin resorpţiune. Metoda aceasta a4i 
e aproape cu desăvîrşire părăsită, ajungend la 
o mare importanţă în medicina modernă metoda 
hypodermatică (v. ac.).

En detail, expresiune comercială, însemnează 
vencjarea mărfurilor în cantităţi mai mici (v. şi 
En gros).

Endivia, plantă, o specie de Cichorium (v. ac.).
Endiicher, St. L., prof. de botanică la universi

tate, director al museului imp. din Viena, etc., 
n. 1804 în Pojon. Botanist erudit, de profunde 
cunoscinţe sistematice. Iu lucrarea sa cea mai 
principală «Genera plautarum?, (Viena 1836 până 
1850), urmând exemplul lui Jussieu în Francia, 
înlocuiesce sistemul de clasificaţie a lui Linne 
— urmat de şcoala lui Willdenow — prin si
stemul seu natural, pe care chiar până astăcji 
îl urmează o parte dîn direcţia botanică vieneză, 
în frunte cu reposatul Kerner. Genial şi mări
nimos a avut a îndura mult în decursul carierei

sale spinoase, 1849 de sfîi’şit tragic, se (Jice 
înveninat. [A. Pr.]

Endoarterlitis, (med.) v. Arteriitis.
Endocard, (med.) membrana cai’e acopere in

ternul cordului şi prin duplicaţiuni formează 
ventilele acestuia.

Endocardita, (med.) inflamaţia endocardului. E 
dubiu, dacă se poate ivi independent; în cele mai 
multe casurise aratădupătifus, pneumonie, scarla- 
tină, reumatism, etc. şi e provocată de imigraţia bac
teriilor specifice pentru aceşti morbi. La început 
bolnavii se plâng de dureri în regiunea inimei, 
de palpitaţiuni şi respiriu greu; mai târziu apar 
simptoamele proprii împedecării circulaţiunii sân
gelui. Insănătoşarea completă e foarte rară. Te- 
rapiase orientează după simptoame şi după morbul, 
în urma căruia s’a ivit E.

Endocarp, (botan.) stratul cel mai intern al 
pericarpului (v. ac.); în afara lui e mesocarpul, 
la rândul seu acoperit de epicarp. E. uneori e 
subţire şi moale, ca la fructul de Fasole, Mazere, 
ş. a.; alte dăţi e mai gros, compact şi lemnos. 
Aşa e la fructul de Cais, Vişin, Prun, etc. partea 
tare ce învelesce semenţa, amendoue la un loc 
formând simburele.

Endocyst, membrana tegumentară internă a 
unui Polyzoar.

Endoderm, (botan.) un înveliş, format dintr’un 
rând de celule, ce se găsesce la limita dintre 
scoarţa primară şi cilindrul central al rădăcinilor, 
al tulpinelor acuatice şi al rhizomelor. Celulele 
din cari e format sunt unite strins între ele, 
fără a lăsa spaţiuri aeriane, şi au păreţii mult 
sau puţin suberificaţi. Uneori, mai ales la tul
pinile aeriane şi subterane, E. are celulele sale 
pline cu amidon (de unde i-se mai (ji^e şi strat 
amilifer). Rolul E.-ei e mecanic, de reservă, 
şi din el îşi iau origina rădăcinile secundare ce 
se află pe rădăcina primară a Criptogamelor vas
culare. V. şi art. Ectoderm.

Endogamia, v. Exogamia
Endogen, (botan.) membru nou al unei plante, 

care îşi ia nascere din interiorul altuia mai bă
trân, şi spre a ieşi în afară trebue să străbată, 
disolvându-le, toate ţesăturile exterioare lui. O 
atare origină E. au ramurile adventive de pe 
tulpinile şi rădăcinile bătrâne; i'ădăcinile se
cundare de pe rădăcinile primare ş. a. De Can- 
doUe (A. P.) a numit Monocotiledoanele E., căci, 
credea el, că tulpina lor se îngroaşe din afară 
spre interior, în mod centripet, în oposiţie cu 
modul de îngroşate al Dicotiledonatelor, de 
acelaşi botanist numite Exogene, la cari îngro- 
şarea se face în mod centrifug, dinlăuntru spre 
exterior. De cătră H. v. Mohl şi de cătră alţii 
s’a arătat, că lucrurile se petrec altfel; că nu 
e deosebire în modul de îngroşare al tulpinei 
la cele două grupe de plante, şi de aceea şi 
numirile date lor spre distincţiune au fost scoase 
din us.

Endometrita, (med.) inflamaţia membranei mu
coase a uterului; se arată în diferite forme. 
După simptoame se pot deosebi trei grupe de 
E.: 1) cele la cari prevalează ipersecreţiunea, 
2) cele împreunate cu emoragii, şi 3) cele cari 
aduc cu sine o dysmeuoreă sau preste tot dureri. 
Causa atâtor feluri de îmbolnăviri e a se căuta 
în multele schimbări, la cari este expus uterul 
prin menstiTiaţiuni şi nasceri. Terapia: irigaţiuni
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cu remedii desinfectante şi adstringente, enio- 
statice, curăţirea mucosei prin operaţiune (grat- 
tage de l’uterus). Cf. şi art. Fluor albuş. O 
specială formă de E. este E. puerperală, caro 
obvine la lăuze şi este o urmare a infecţiunii 
cu substanţe septice. Se manifestă în o infla- 
maţie intensivă a membranei mucoase împreu
nată cu exulcerare şi neci'otisare; o febră in
tensivă nulipsesce nicicând. Terapia: injecţiuni 
desinfectante.

Endoparasit, sau Entoparasit, părăsite cari 
trăiesc în ţesutul, viscerile, sau în cavitatea 
corpului.

Endoplasina, v. Ectosarc.
Endoplast, corpul nuclear la infusorii se com

pune din doi nudei, unul mai mare macronucleu 
sau E., şi unul mai mic micronucleu sau endo- 
plastul. [Dr. N. L.]

Endor, oraş ovreu în seminţia Isaşar; aci a 
întrebat Saul pe vrăjitoarea din E.

Endoschelet, ţeseturi dure interne, ca oasele, 
cari servesc la inserţiunea muşchilor, sau la 
protecţiunea organelor; nu sunt o simplă în
tărire tegumentară.

Endoscopia, metodă prin care cu aparate spe
ciale se iluminează diferitele cavităţi ale orga
nismului (laringe, esofag, stomach, beşică, etc.); 
în sens mai strict însă, se înţelege sub E. ilu
minarea beşicei udului şi a canalului uretral, 
cu scop de a pute examina aceste organe prin 
vedere.

Endosmosa, curentul ce se stabilesce, prin o 
membrană pemeabilă, dela un lichid extem şi 
difusibil, cătră un altul intern închis într’un 
spaţiu mărginit de acea membrană (v. Diosmosa). 
Curentul contrar, cu mult jnai slab, ce se face 
dinlăuntru în afară prin membrana permeabilă, 
se chiamă curent exosmotic sau exosmosă.

Endosperm, (botan.) se numesce în genere ţese- 
tura de resei’vă din semenţa Fanerogamelor, iar 
în special aceea din semenţa Gymnospermelor, 
dându-se numele de alhumen (v. ac.) substanţei 
de reservă din semenţa Angiospermelor. Deo
sebire între cele doue soiuri de ţesături. în ceea 
ce privesce composiţia şi rolul, nu este, ci se 
deosebesc numai în privinţa originei. Pe când 
E. se desvoaltă în semenţă înainte de a se fi 
format oosfera şi de fecundaţie, albumenul se 
desvoaltă după fecundaţie. E. este omolog cu 
protalul (V. ac.) din macrosporul (v. ac.) Cripto- 
gamelor vasculare, şi cu 7 celule din sacul em
brionar al Angiospermelor.

Endothel, (med.) stratul superior ai membranei, 
cave acopere internul cavităţilor închise ale cor
pului (inima, vasele sângelui, etc.).

Endrod, comună mare în Ung., cott. Bichiş, 
cu 10,898 loc. Magh., cari mai înainte erau toţi 
nobili; este una dintre cele mai vechi comune.

Endymion, după mitol. grec. a fost fiul lui Zeus, 
un june frumos ca Adonis, amorezul (Jinei Se- 
lene. E. a fost venător şi în peştera dealului 
Latmos din Caria a adormit spre vecie. Selene 
în toată noaptea s’a coborît la el ca să-l sărute. 
Selene e ^ina lunei, e luna însăşi, se coboară 
în peşteră, când de pe păment nu se mai vede; 
iar E după mitul din Caria e un geniu al nopţii 
şi al somnului adânc. După mitul din Elis, Se
lene a născut dela E. ăO de fete şi aceasta se 
explică astfel, că ciclul de serbători olimpice a

avut 50 de luni şi că acestea represintă fetele 
Selenei (identică cu Helene). [Atm.]

Ene, Moş, în poveştile române: »a venit moş 
E. pe la gene» (Ispirescu), somnul, cuvent a cărui 
origină este probabil rima pentru gene; moş 
Enache (Creangă).

Ene, Maiorul, comanda un batalion din regi
mentul 6 dorobanţi în lupta dela Rahova la 
7/19 Nov. 1877. Trupele colonelului Slăniceanu, 
cari înaintau spre Rahova, cucerind după o crân
cenă luptă o redută turcească, se repefiiră spre 
o a doua redută şi ajunseră la 40 metri de şanţul 
ei, în acest moment maiorul E. fu ucis în fruntea 
bataUonului.

Enea, v. Aeneas; Eneida, v. Aeneis.
Energia, putere, forţă, tot ceea ce concepem 

într’un lucru că poate să lucreze, să influinţeze 
asupra celorlalte lucruri. In p s i c h o 1 o g i e; ca
litatea voinţei omenesci de a traduce în act, fără 
şovăire, hotăririle sale. In retorică: E. stilului, 
acea calitate a modului de exprimare, care isbesce 
şi ţine în loc cugetarea cetitorului sau ascultă
torului, prin scurţimea expresiei şi intensitatea 
cugetării. In mechanică: Conservarea E.-ei, 
concepţiunea raţională, în vîrtutea căreia se 
afirmă că nimic nu se pierde în natură, şi că 
ori ce fenomen natural dispărând, trebue să se 
regăsească într’alt fenomen, care se nasce din 
însăşi dispariţia celui dintâi. Demonstrarea expe
rimentală a acestui adever, care de altmintroni 
se impune cu necesitate minţii noastre, s’a făcut 
pe la mijlocul secolului acestuia prin lucrările 
lui R. Meyer şiHelmholtz. (v. şi Forţa.) [M. D.]

Energumen, îndrăcit, demoniac, cuprins de spi
ritul necurat.

Enervare, acţiunea fisiologică a sistemului 
nervos, legată în mare pai’te de noţiunea ana- 
ţomo-funcţională. Creerul este centrul E.-ii în
tregului organism şi din diferitele lui regiuni şi 
centre pleacă fibre nervoase sau nervi (v. ac.), 
cari enervează (mai propriu inervează) organele 
şi regiunile cele mai depărtate ale corpului. Aşa 
în limbagiul sciinţific se spune, că urechea, s. e., 
este enervată de nervul acustic, inima de pueu- 
mogastru, etc. Regiunile şi centrele nervoase ale 
scoarţei cerebrale mai pot ave sub dei)endenţa 
lor inervatorie anumite funcţiuni şi pi'opj'ietăţi 
generale ale sistemului nervos, ca s. e. iritabi- 
litatea generală, activitatea intelectuală, etc. Me- 
duva spinării enervează la rândul ei organismul 
prin nervii rahidieni.

Intr’un alt înţeles luat, cuvântul jEnernare 
înseamnă o iritabilitate generală, anormală a siste
mului nervos; o emoţie violentă, bruscă s. e., 
sdnincină adânc organismul, şi persoana cc o re
simte se spuue că este enervată. Cu alte voi’be 
E. este o faşă de excitaţie nervoasă, o oxplo- 
siune trecătoare; continuată această excitaţie şi 
ajunsă la un grad anormal, ea reîntră în domeniul 
maladiilor nervoase şi mintale. Fenomenele dii 
histerie, agitaţie, obsesiuni, fasa de o excitaţie 
a melancoliei circulatorii, pot fi citate între atâtea 
altele ca exemple de enervare patologică.

[Vascliide.]
Enescu, George, compositor şi viorist român, 

n. 7 Aug. 1881 la Liveni (j. Dorohoiu). Studiile 
musicale le-a făcut cu profesorul Helmesl)erger 
în conservatorul din Viena, pe care îl absolvi 
în vîrstă de 13 ani, şi cu profesorul şi i;oinpo-



Eneus — Engelbert. 299

sitonil Massenet în conservatorul din Paris, unde 
se află ancă şi astă4i. Deşi abia un adolescent, 
neavend decât 17 ani, E. a scris mai multe bucăţi 
sinfonice şi soluri, între cari *Poema română«, 
composiţie sinfonică, alcătuită pe motive româ- 
nesci şi executată la Paris, în concertele Coloune, 
sub conducerea autorului ei, şi la Bucuresci, în 
concertele "Wachmann, un quaidet, un trio şi 
alte lucrări nepublicate ancă. Ca executant, E. 
are calităţile cele mari: o memorie prodigioasă, 
simţul subtil al mesurei, mecanica degetelor, 
eleganţa şi instinctul arcuşului, şi mai presus de 
toate emiterea sunetului just, corect, fără afec- 
taţie şi lucrări de efect. Pe lângă acestea, o ati
tudine simplă şi liniştită, fără mişcări şi schime 
sentimentale. In arta de a compune, E. se impune 
şi mai mult. Oomposiţiile lui sunt extraordinare 
ca sciinţă armonică, înlănţuirea lor e solidă, 
acordurile frumoase. In ele se simte adânca ad
miraţie a lui E. pentru Bach şi Beethoven, cari 
apai- ca modelele şi inspiratorii sei. Ceea ce is- 
besce şi mai mult în lucrările sale, este varietatea 
de mijloace de cari dispune. (Cf. N. Petraşcu: 
G. E., în «Literatură şi artă română®, an. II).

[N. Petraşcu.]
Eneus, v. Ocneus.
Enfant, (frc., pron. anfan), copil. Enfants de 

France, copiii Franciei, nume ce se da în vechia 
monai'chie franceză copiilor şi nepoţilor regelm. 
tEnfants sans soucu, o corporaţiune do actori 
în evul mediu, cari representau piese vesele de 
ocasiune. Enfant terrible, copil teribil, se nu- 
mesce unul care compromite pe ai sei, partidul 
seu, etc.

Enfa.nt\n,Barthelemy,Prosper, numit de obiceiu 
Pere E., n. 1796 în Paris, elev al lui Saint-Simon, 
ale cănii idei socialiste a cercat să le propage 
prin o societate patriarchală-socialistă, dar pro
cedând în mod de tot cinic şi imoral, societatea 
a fost disolvată şi E. condamnat la 2 ani temniţă. 
Mai târcjiu membni al comisiei însărcinate cu 
studiul chestiunii colonisării Algirului. f 1864, 
credincios doctrinelor Saint-Simoniste. Opere: 
Colonisation de l’Algerie, 1843; Trăite d’econo.mie 
politique, 1830; Religion Saint-Simonienae, 1831.

Enfieid, oraş în comitatul englez Middlesex, 
cu 31,532 loc. (1891); fabrică de arme.

Enfilada, o serie de camere în aşa.continuare, 
încât privirea prin uşile din mijloc străbate toate 
cainerile.

Enfilada, în limbagiu militar tragerea în lung 
asupra unei lucrări de fortificaţie sau asupra unei 
ti'upe ce ar presenta flancul. Această tragere a 
fost inventată de Vauban; era cunoscută pe 
timpul lui, sub numirea de tragerea în ricoşet.

Enfle, (frc., pron. anfl’), joc de noroc cu cărţi 
de Wliist, pentra 6 persoane.

Enfleurage, (franc.) operaţiune prin care se 
da parfiimurilor mirosul de flori; se face în 
vase de sticlă pătratice, late, potiîvite bermetic 
unele în altele. Se pune în ele un strat de 
grăsime (sau .sdi-enţe de pânză muiată în oleu 
şi aşezată pe un fund de sîrmă), care se acopere 
cu flori ce se prijiienesc diu timp în timp. După 
ce grăsimea a luat miros de ajuns, se presează.

Engadin, vale alpină în partea sud-estică a 
cantonului elveţian Oraubunden, lungă de 82 km. 
şi udată de rîul Inri; se împărţesce în E. super., 
până la înălţime de 1800 m. cu localităţile Silva-

plana, St. Mauriciu (loc de cură), Samaden, Pon- 
tresina, etc.; şi E. infer., mai ângustă, până la 
înălţimi de 1019—1610 m., cu localităţile Zernetz, 
Tarasp, Schuls (isvoare minerale), etc. Locuitorii 
acestei văi,£H^adÎMM, sunt Rhaeto-Romani(v. ac.), 
de confesiune protestantă; oameni harnici, eco
nomi şi iubitori de patrie, deşi aceasta nu-i poate 
nutri pe toţi, din care causă ei se duc şi prin 
ţeri străine ca neguţători, cofetari, etc. şi după 
ce şi-au adunat avere se întorc iarăşi în fru-' 
moaşa lor patrie.

Engel, 1) E. Ernst, statistician germ., n. 1821 
la Dresda, 1850 director al biroului statistic de 
acolo până 1858, apoi a fundat ântâia societate 
pentru asigurare ipotecară. 1860 director bir. sta
tistic la Berlin, a scos mai multe foi şi opere 
statistice, între cari Industria germană 1875 şi 
1861, »Das Zeitalter des Dampfes in techniscli- 
stat. Beleuchtung®, sunt cele mai însemnate. 
1862 a înfiinţat un seminar stat. unde in pre
legerile sale a umplut sciinţa sa cu spirit filo
sofic, trăgend din cifrele goale consecuenţe din 
cele mai importante şi ridicând-o la »demologie« 
(sciinţa popoarelor culte). 1882 se întoai'se la 
Dresda, unde f 1896.

2) Engel, lohann lacdb, scriitor germ., n. 1741
laParchim, 1776 prof., apoi academician la Berlin, 
înveţătoiTil moştenitorului de tron Friedr. Wil- 
helm (III), şi-a câştigat un loc de frunte între 
scriitorii raţionalişti. A scris comedii bunişoare, 
ca «Diamantul®, cari îl ajutară la postul de director 
al noului teatru naţional 1786, scrieri estetice 
şi o foaie, în care apera cu agerime pocsia mo- 
ralisătoare şi realismul sec în contra aşa nu
miţilor poeţi de «Sturm und Drang», cari cereau 
mai mult simţement. Scrierea lui de căpetenie e 
romanul: Herr Lorenz Stark, Op. compl. 1801 
până 1806, Berlin. E. t 1802. [W. R.]

3) Engel, loan Ghristian, istoric gei man, n. 
17 Oct. 1770 la Leutschau (Ungaria), f 20 Martie 
1814; studiile universitare le-a făcut înGottingen. 
1791 a întrat în serviciul statului ca funcţionar 
la cancelaria aulică transilvană în Viena. S’a 
ocupat cu istoria Ungariei şi a ţerilor mărginaşe 
şi cu originea Românilor. Opere: Geschichte der 
Moldau imd der Walachey nebst der historisohen 
und statistischen Literatur beyder Lănder, Halle 
1804. Commentatio de expeditionibus Traiani ad 
Danubium et origine Valachoram. Cum epistola 
C. Gf. Heyne ad auctorem missa et columnam 
Traiani illustrante, Viena 1795. Geschichte der 
Ukraine und der Ko.saken. Geschichte von Halitsch 
und Wladimir, Wien 1793. Geschichte von Dal- 
matien, Croatien und Slawonien, Halle 1798. Ge
schichte des alten Panoniens uud der Bulgarey, 
Halle 1797. Geschichte und kurtzeGeographie des 
alten Panoniens seit Epoche der alten Griechen 
bis zur Einwandemng der Ungem im Jahr nach 
Christi Geburt 890. Geschichte der Nebenlănder 
des Ungrischen Reichs, Halle 1801. Geschichte 
von Serwien und Bo.snien, Halle 1801. Monu- 
menta ungrica, Viena 1809. Geschichte des 
Ungrischen Reichs, Viena 1813—14. Bogăţia şi 
exactitatea materialului, fac diu ])iima lucrare o 
carte care nu şi-a pierdut mai nimic din valoarea 
sa şi de care străinii mai ales s’au servit şi se 
servesc cu folos.

Engelbert, Sfântul, n. 1185, 1216 archiepiscop 
de Colonia. Susţinu pacea, înfrângând cu energie
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nobilimea cerbicoasă şi ţinend în frâu pe călu
gării nedisciplinaţi, ajută agricultura şi se făcu 
'astfel stăpân absolut preste diecesa sa. Când îm
păratul Friederic plecă îu Italia, numi pe E. de 
guvernator al ţerilor dela Alpi spre mează-noapte 
şi îi dete pe fiul seu Heinrich pentru crescere. 
E. a cârmuit ţeara cu energie; era atât de drept 
încât tradiţiunea îi atribue lui înfiinţarea jude
căţilor tainice (Femgericht). 1225 propriul lui 
nepot a pus să-l omoare. Dela 1620 încoace la 
Colonia se venerează ca Sfânt. [W. R.]

Engerth, Wilhelm, Baron, inginer mechanic, 
n. 1814 îu Pless în Silesia prusiacă, studia la 
politechnicul din Viena arcbitectura şi mechanica, 
1844 profesor de niechanică în Graz, 1855 di
rector central, apoi director general al societăţii 
căilor ferate de stat. Are parte însemnată la lu
crările pentru regularea Dunării, construind în 
canalul vienez nisce zăgazuri spre împiedecarea 
deselor inundaţiuni ale Dunării. E. este inventa
torul unui sistem do locomotive, t 1884 la Badeu 
lângă Viena.

Enghien, Ludovic Anton de Bourhon, Duce, 
n. 2 Aug. 1772, emigrat în timpul revoluţiei 
franceze. In 1804 trăia în ducatul Baden, ocupat 
cu o dragoste romantică, şi Napoleon, atunci 
prim consul, ca să sparie pe ceilalţi Bourboni, 
ordonă să răpească pe prinţ de pe teritor străin, 
călcând dreptul ginţilor, îl judecă într’un tri
bunal militar şi-l execută o jumătate de oară dela 
exprimarea sentenţei (21 Martie 1804). Prinţul 
era nevinovat.

Enghien, orăşel cu 2588 loc. şi baiă sulfuroasă, 
cunoscută cu deosebire Parisienilor, fiind la o 
distanţă de abia 11 km. de Paris, la o înălţime 
de 48 m., avend o mulţime de isvoare reci sul
furoase Şl un Iac. E. are instalaţii speciale pentru 
boalele de gât şi plămâni. Se bea şi se face gar- 
garisare cu apa sulfuroasă, care dela isvor astfel 
este condusă încât nu vine în contact cu aerul. 
Inhalaţii şi duşuri speciale pentru afecţiile gurei, 
ale nasului, ochilor şi ale înghiţitoarei (faringelui). 
Tuberculosa se tratează aici şi prin clistire de 
gaz sulfuros şi de acid carbonic. Hidrotherapia 
âncă se face cu apa sulfuroasă, nu mai puţin şi 
băile electrice. Locul de predilecţie al mai multor 
celebrităţi franceze de pe vremuri. E. a fost mult 
apreţiat de congresul internaţional balneologie din 
anul exposiţiei 1889. (Cf. I)r. Japhet, »Les Eaux 
miner. d’E.«. Paris 1^9.) [Dr. Vuia ]

Englena, gen de infusorii, din grupa tlagela- 
telor, cu corpul fusiform, prove4ut cu un flagel 
şi granule clorofiliene. E. viridis Ehrb., colo
rează în verde bălţile; E. sanguinea Ehrb., colo
rează apele roşu ca sângele.

Engler, Adolf, profesor de botanică la univ. 
dinBerlin. La început profesor de liceu în Breslau 
se distinse prin vaste ounoscinţe sistematice. 
Remarcăm aici fugitiv numai lucrările de că
petenie. »Monographie der Gattung Saxifraga*. 
«Versuch einer Entwickelungsgeschichte der 
Pflanzenwelt seit der Tertiărperiode«, (Leipzig 
1879—82) — im op de geografia plantelor, în 
care [în antitesă cu direcţia de până atunci, a 
lui Grisebach, direcţia căuşelor externe (în pi ima 
linie climatice)] — accentuează şi relevează altă 
causă poate chiar mulţ mai hotăritoare pentni 
distribuţia prosentă a plantelor în spaţiu, mo
mentul desvoltării în timp (mom. paleontologic).

In analele museului şi grădinei botanice din 
Berlin înaugiu'ează o eră de înflorire în explo
rarea botanică a Africei centrale şi deschide prin 
cunoscinţele sale aplicate none debuşeuri co- 
meiciului german In »Naturliche Pflauzen- 
familien* (început în colaborare cu PrantI şi 
continuat şi după moartea acestuia), ajutat de 
o elită de monografi (imitând pe Decundolle) 
publică actual o lucrare vastă monumentală, co 
va fi probabil sfîrşită cu finea secolului present.

[A. Pr.]
Englez, locuitor al Engliterei (v. ac.).
Limba engleză. In cei mai vechi timpi isto

rici în Englitera s’a vorbit limba celtică, care, 
invadând în seci. V şi VI Anglosaxonii (v. ac.) 
în Britania, a început a se amesteca cu limba 
acestoi’a; după învingerea Normannilor dela 
Hastings (1066) influenţa limbei franceze a de
venit hotărîtoare asupi'a formării limbei E. Se 
poate (jice, că limba actuală E. e un amestec 
de elemente linguistice romane cu de cele ger
mane, în care cuvintele de origine franceză sunt 
aproape egale la numer cu cele germane; sîm- 
burele limbei îl dau însă elementele germane. 
Actuala limbă literară E. s’a desvoltat treptat 
cu eschiderea limbei franceze dela curtea re
gală, din şcoală şi dela judecătoiii; avântul li
teraturii engleze din seci. XVI i-a dat forma 
actuală şi a făcut-o una din cele mai bogate, 
şi dacă nu ar fi ortografia şi pronunţarea ei atât 
de complicată, ar fi şi una dintre cele mai uşoare. 
Bogăţia aceasta o face aptă de a servi ca limbă 
universală; de fapt şi este limba cea mai res- 
pândită pe pământ. Limba E. are o mulţime de 
dialecte, atât în patria mamă, cât şi în colonii; 
considerând marea ei extindere, e numai firesc 
ca şi pronunţarea ei să diferă, s. e. limba E. altfel 
se pronunţă în America decât în Englitera, 
Australia şi aşa mai departe. Pentru scrutarea 
dialectelor engleze se aflăi o societate specială: 
»Ei^lish Dialect Society*.

ăramaiid mai importante, cari tratează limba 
E., sunt: Goold Brown, Grammar of English 
gram marş, 1857; Carie, The philology of tbe 
English tongue, ed. II, 1873; Adams, Elemonts 
of the English language, 1858; Fiedler şi Sachs, 
"Wissenschaftliche Grammatik der englischeu 
Sprache, 1850—61; Mătzner, Englische Gram
matik, 1860—65; C). F. Koch, Hist. Grammatik 
der englischen Sprache, 1863- 69. Dicţionare: 
Johnson, Dictionaiy of the English language, 
1755; Noah Webster, Complete dictiouary of 
the English language, 1828; A. H. Murray, 
New English dictionary on historical principles; 
Whitney, The century dictionary. An encyclo- 
pedic lexicon of the English language, 1889 
până 1892; Walter Skeat, Etymological diotio- 
naiy of the English language, 1878—82.

Literatura engleză. De o literatură E. în sens 
strict nu se poate vorbi înainte de conto|)iroa 
An^lo-Saxonilor cu Francezii normandezi, ce s’a 
întemplat in seci. XIII. Gower a fost ultimul 
poet, care a scris şi englezesce şi franţuzesce. 
în jumetatea a doua a seci. XIII şi în prima a 
seci. XIV s’a cultivat poesia istorică, legenda 
şi poesia religioasă. Jumetatea a doua a seci. XIV 
e a se considera ca periodul de înflorire 
al literaturei E. vechi, ai cărei reprosentaiiţi 
sunt: William Langland, Gower, Barboui (au-
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tonii cronicei rimate »The Bruce«), Geoffrey 
Chaucer (1340—1400), numit tatăl poesiei E., 
Thomas Occleve şi John Lydgate. Acestui period 
de înflorire i-a urmat o stagnaţii!ne de mai 
bine de un secol, în care întâlnim numai câţiva 
poeţi alegorici şi didactici; mai remarcabili sunt: 
Thomas Saekville (1536—1608) şi Sir Philip 
Sidney (1554—86). Căuşele acestei stagnaţiuni 
sunt a se căuta în sângeroasele lupte dintre cele 
doue rose şi în reforma ţi unea bisericească, care 
preocupa spiritele cele mai distinse. Mai tărcjiu 
decât poesia, s’a desvoltat prosa; abia tra
ducerea bibliei din 1526 şi scrierile polemice 
ale reformaţiunii i-au pus o basă sănătoasă. Ca 
anteluptători ai unui stil curat şi energic sunt 
a so consideia: Samuel Daniel, Walter Raleigh, 
Lord Bacon, SirTh. Browne, Milton şi Clarendon. 
Arta dramatică şi-a luat începutul din re- 
presentaţiuni religioase, cunoscute sub numele 
de Mysteries şi Miracle-plays; primele îşi luau 
sujetul din biblie, iar cele din urmă din viaţa 
sfinţilor. In seci. XV dracii şi ângerii misleriilor 
au fost înlocuiţi cu figuri alegorice, dând astfel 
nascere pieselor numite Morality, Moral-play. 
Dela Moral-play până la dramă a mai fost numai 
un pas, pe care îl făcîi John Heywood ("f* 1565) 
în »lnterludes«. Din »Interludes« s’a desvoltat 
comedia, din Miracle-play drama istorică şi apoi 
tragedia. Dela sine înţeles, că pe lângă aceste 
noue forme dramatice s’au mai menţinut şi cele 
vechi până la începutul seci. XVI. Ca cea mai 
veche comedie se consideră »Ralph Royster 
Doyster» de Nicolas Udall, scrisă probabil înainte 
de 1551; ca prima dramă istorică »Eing Johan» 
(pe la 1548) de episcopul Bales; ca prima tra
gedie «Gorboduc or Ferrex and Porrex* (1562) 
de Thom. Saekville şi Thom. Norton; 1571 apăru 
prima tragicomedie: »Dajnon and Pithias* de 
Rich. Edwards (1523—66). Sub regina Elisa- 
beta literatura dramatică a luat un frumos 
avent; 1568—80 nu mai puţin decât 52 pie.se 
s’au representat la curtea regală. O mulţime de 
piese s’au pierdut cu totul, păstrându-se numai 
numele autorilor; au remas însă şi câteva piese 
remarcabile, ai căror autori sunt necunoscuţi, 
de aceea au fost apoi atribuite lui Shakespeare, 
s. e. «Yorkshire tragedy«, »Lord Cromwell*, 
»Locrine«. Cei mai de fninte representanţi ai 
literaturei E. de pe timpul domniei reginei Elisa- 
beta sunt: Edmund Spenser (»Fairy Queen«), 
Michael Drayton (»Poly-01bion«, descrierea topo
grafică a Engliterei în versuri), poetul liric Sir 
Walter Raleigh, poetul poporal umoristic John 
Taylor, Arthur Brooke (»Romeus and Juliet»), 
Richard Edwards («Paradise of dainty devices«), 
Rohert Southwell, dar mai pe sus de toţi W. 
Shakespeare (15(14—1616) cu operele sale ne- 
peritoare. Ga John Milton (1608—74) se încheie 
acest frumos period. Dintre poeţii dramatici con
temporani şi urmaşi lui Shakespeare mai re
marcabili sunt: Chapman{\bbl—1634), Thomas 
Heywood, autorul a 220 piese, Ben Jonson, 
(1573—1635), cel mai însemnat contemporan al 
lui Shakespeare, Fr. Beaumont (1586—1616) şi 
I. Fletcher (1579—1625). Resboaiele civile şi 
puritanismul au causat o stagnare îndelun
gată a literaturei, abia cu restaurarea regatului 
(1660) s’a dat un nou impuls în deosebi artei 
dramatice, acuma influenţată insă de teatrul

francez; se punea adecă mai mult pond pe de- 
coraţiuni şi scenerie decât pe cuprinsul pieselor. 
Otway (t 1685), Nathaniel Lee (1657—92), 
Thom. Southern (1659—1746), Nicholas Rowe 
(1673—1718) sunt scriitori din acest timp. G. 
Lillo (1693—1739), autorul pie.selor «George 
Barnwell* şi «Fatal curiosity«, este creatorul ti-a- 
gediei burgheze. Ca scriitori de comedii se 
remarohează: John Dryden, cel mai de frunte, 
Wycherley, Gongreve, Farquhar şi Vanbrugh; 
multe comedii din acest timp se represintă şi 
a(Ji în teatrele engleze. O nouă şcoală po
etică, caracterisată prin limbă curgătoare şi 
versuri uşoare, a fost aceea, al cărei represen- 
tant de frunte e a se considera J. Dryden 
(1631—1700). Samuel Butler (»Hudibras«), Pope, 
Boileau al Engliterei, fabulistul Gay, umoristul 
Swift, religiosul Young, sentenţiosul Johnson, 
poetul didactic Akenside («Pleasures of imagina- 
tions«), elegicul Shenstone («The schoolmistress*), 
liricul Collins, umoristul Armstrong («The art 
of preserwing health«), satiricul Churchill şi alţii 
sunt representanţi ai ace.stui period, ce a stat 
sub influenţă franceză. Prosa engleză a fost 
promovată în acest timp de predicatorul Tillotson, 
scriitorul Will. Temple, filosoful Locke şi scep
ticul Shaftsbury (1671—1713), cu deosebire însă 
prin scoaterea revistelor septemânale «Tatler* 
(1709), «Spectator* (1711) şi «Guardian* (1713) 
şi prin introducerea romanului modern de Daniel 
Defoe (1661—1731) cu scrierea sa: «Life and 
surprising adventures of Robinson Crusoe* (1719), 
care e tradus în toate limbile culte ale lumii. 
Richardson introduse romanul din viaţa fami
liară («Pamela*, «Clarissa*) cu figuri adese prea 
idealisate. Romanele lui H. Fielding (1707—54) 
sunt luate din viaţa reală şi sunt cap d’opere 
psichologice. Mai târejiu s’a ivit Godwin cu poe
mele sale filosofice, cari au dat impuls unei şcoale 
noue, al cărei representant de frunte e Walter 
Scott. Romanele acestuia se disting prin carac- 
terisări neîntrecute. «Reliques of ancient English 
poetry* a lui Percy, «Ossian* al lui Macpherson 
şi scoaterea din nou la iveală a operelor lui 
Shakespeare au delăturat total influenţa franceză; 
primul representant al acestei direcţiuni e Cowper 
(1731—1800). începutul seci. XIX găse.sce noua 
şcoală poetică în plină desvoltare. Byron, Thomas 
Moore, Shelley, Walter Scott. Wordsworth, Cole- 
ridge, Southey şi Campbell sunt cei mai renu
miţi representanţi. Din periodul acelaşi şi din 
cel următor se mai remarchează: Samuel Rogers 
(«The pleasure of memory*), James Hogg («Queen’s 
wake«), James Grahame («Maiy Stewait, Queen 
of Scots*), John Wilson («Isle of palms*), Th. 
Hood, Owen Meredith, George Eliot («The Spanish 
gipsy*), Alfred Tennyson şi Rob. Browning, precum 
şi dramaturgii: loanna Baillie, Coleridge, Procter, 
Sheridan Knowles (1784—1862), Talfourd, Bulwer, 
Leigh Himt, Swinburne, Wills, Michael Field. 
In seci. XIX s’a cultivat cu deosebire romanul. 
Walter Scott este principalul representant al 
rom anului istoric, avend o mulţime de imi
tatori : Horace Smith, Thomas Colloy Grattan, 
Mrs Bray şi Louisa Costello; Bulwer a scris şi 
romane istorice bune şi şi din viaţa poporului 
englez. Charles Dickens e un excelent umorist; 
romanele lui Thackeray sunt realistice, adese 
pline de satiră. Acestei1 romanţieri s’au ataşat



302 Eoglisare — Englitera.

o mulţime de alţii, dintre cari se remarchează: 
Currer Bell, Margaret Oliphant şi George Eliot. 
Romanţieri mai noui sunt: Clark Russel, W. Black, 
Blackmore şi Besant. Pe terenul istoriogra
fiei ancă s’au produs opere de valoare; relativ 
la istoria sau instituţiunile Engliterei nu odată 
se poate observa influenţa de partid politic. Isto
riografi mai însemnaţi sunt: Guthrie şi Gray 
(Istoria universală), Roberison (Istoria Scoţiei şi 
a Americei), Hume (Istoria Engliterei), Gold- 
smith (Istoria Engliterei, Romei şi Greciei), 
Ferguson (Istoria republicei romane), Gibbon 
(Istoria decadenţei imperiului roman), Hallam 
(«Constituţional history of England®), Palgrave 
(»The rise and progress of tbe Englisb common- 
wealth«), Stubbs («Constituţional history of Eng- 
land»), Macaulay, Freeman, Oreighton, Gar- 
diner, Gairdner, Green («Short history of the 
'Eng]i%)i^eQ^\e‘i)^James Mill,Montgomery Martin 
(«History of the British colonies«). O deosebită 
influenţă asupra literaturei au avut şi au dife
ritele societăţi sciinţifice, parte prin pu- 
blicaţiunile lor parte prin prelegerile publice, ce 
aranjează, precum şi revistele sciinţifice, dintre 
cari mai de frunte sunt: «Athenaeum®, »Academy«, 
«Edinburgh Review«, «Quarterly Review«, »West- 
minster Review«. (Lit.: Taine, Histoire de la litte- 
rature anglaise, 1864; H. Morley,English'Writers, 
7 voi., 1887—91 i Th. B. Shaw, A histoi^ of 
English literaturo, ed. XIX 1892; Korting, Grund- 
riss der Geschichte der engl. Litteratur, 1887).

Englisare, operaţiune care constă în secţiunea 
totală a muşchilor flexori (scoborîtori) ai coadei 
calului; în ui'ma acestei operaţiuni calul ţine 
coada ridicată (în extensiune), în linie dreaptă 
cu crupa.

English River, rîu în America, v. Churchill.
Englitera, numită după Angli), partea

sudică şi cea mai mare a insulei Britania mare 
(v. mai jos), dimpreună cu ducatul Wales are 
o suprafaţă de 151,014 km*, cu o populaţie de 
31.055,355 suflete (1897), din care 71,7°/0 o for
mează populaţiunea urbană locuitoare în 1106 
oraşe. Ţermurii sunt înalţi, dar bogaţi în sinuri, 
ceea ce a avut de urmare formarea de nume
roase porturi bune. Suprafaţa în partea estică 
şi sud-estică e plană, iar la vest şi nord-vest 
muntoasă; aci se află munţii din Cornwall şi 
Devon cu Dartmoor-Forest (625 m.); munţii 
Wales-ului ou Snowdon (1094 m.); munţii din 
Cumberland şi Westmorelaud (grupa cumbrică 
cu Sca Fell, 984 m.) şi catena Penninilor cu 
Cross Fell (892 m.). Şesul se poate împărţi 
în jumetatea vestică, cu bogate mine de căr
buni de piatră, şi jumetatea estică, cu păşuni 
şi câmpii roditoare. Ce privesce apele, Englitera 
are preste 50 rîuri navigabile, cari sunt le
gate între daltă prin numeroase canale. Rîul 
principal e Themse, alte rîuri: Ouse, Humber, 
Tees, Wear şi Tyne se varsă în Mai’ea de Noi-d; 
Avon, Severn, Dee şi Mei’sey curg spre vest. 
Afară de rîuri E. are numeroase lacuri mici, cu 
deosebire în Cumberland. Clima e de caracter 
oceanic; iernile sunt scurte şi moi, foarte rar 
îngheaţă; verile sunt recoroase, primăvara şi 
toamna aerul e foarte umed. Temperatura medie 
anuală e la noi-d de 7-4, la sud de 12°; canti
tatea precipitaţiunilor atmosferice în întreaga E. 
0 de 60—65 cm., pe coborîşurile vestice ale mun

ţilor Cumbriei de 364 cm. Umezeala aerului şi 
negurele groase sunt foarte dese, din care causă 
şi vegetaţia e bogată. Producte: cărbuni de piatră 
(în cantităţi enorme în Durham, Yorkshire, Lan- 
cashire, Derbyshire, Northumberland, Wales-ul 
de sud, ca. 167 mii. tone anual); fier (mai ales 
în Yorkshire, Staffordshire, Wales-ul de sud); 
apoi aramă şi cositor (în Cornwall şi Devon), 
grafit, zinc, plumb, calamină, argint; apoi sare 
(mai ales în (jheshire, Durham şi Worcestershire) 
şi ardesie. Dintre animale sunt de amintit calul 
şi cânele dog; prin rîuri, lacuri şi‘mările îm
prejmuitoare siint pesci numeroşi. Locuitorii 
sunt celto-germani, prepouderând la vest ele
mentul celtie, la est cel german. Instrucţiunea 
poporală o promovează şcoalele poporale publice 
deschise dela 1870 încoace pe lângă cele con
fesionale şi private; înveţămentul superior îl 
proved 401 colegii şi «Grammar School«; cele 
mai renumite şcoale sunt în Eton, Winchester, 
Westminster şi Christ College dm Londra; E. are 
4 universităţi în: Oxford şi Cam bridge (ambele 
din seci. XIII), Durham, Victoria; universitatea 
din Londra e numai autoritate examinatoare; E. 
are 25 şcoale speciale pentru medici, 56 pentru 
teologi protestanţi şi 23 pentru catolici, 39 semi
nare de înveţători şi învăţătoare; 3 politechnice; 
1986 şcoale technice; 4 şcoale miUtare. Biserica 
de stat e cea anglicană, avend 2 archiepiscopii 
şi 32 episcopii. Ocupaţiunea loc. e la sud şi 
sud-est agricultura şi crescerea vitelor, la nord 
industria (fabrici), la vest mineritul, iar pe lângă 
ţermuri navigaţiunea şi comerciul. Agricultura, 
cultivarea grădinilor şi livezilor sunt foarte în
floritoare. Proprietatea mare e în preponderauţă; 
moşiile sunt exploatate de administratori ori aren
datori. Industria, în ce privesce cantitatea pro
ductelor, în parte şi calitatea acelora, întrece 
toate industriile din lume. Activitatea industrială 
se extinde asupra confecţionării articolilor de: 
lână (centrul e Westriding din Yorkshire), bumbac 
(c. în Manchester), mătasă (Londra şi Manchester), 
in şi cânepă; apoi articole de fier şi metal (Bir- 
mingham); însemnată producţiune de obiecte de 
lut (Staffordshire), sticlă, porţelan (Derbyshire), 
piele, hârtie, bere (Ale şi Porter), etc. Lun
gimea căilor ferate în E. şi Wales a fost la 1890 
de 23,760 bn. cu venituri de 76'6 mii. funţi ster- 
lingi. Canalurile au o lungime de ca. 5000 km. 
E. şi Wales dela 1888 este împărţită în privinţa 
administrativă în 62 comitate (Counties) şi 64 
oraşe-comitate (County boroughs); administraţia 
se face pe basă representativă în comitate de 
cătră Lord-Lieutenant şi consiliul comitatens, în 
oraşe de cătră consiliul orăşenesc. Capitala e 
Londra (London).

Regatele E., Scoţia şi Irlanda, unite sub un 
sceptru şi într’un parlament, formează marea 
putere europeană, Britania mare, de obicoiu 
însă numită E. sau Anglia, sau imperiul britic, 
compus din E. şi Scoţia (insula Britania maro 
proprie), Irlanda şi numeroase insule mai mici 
^ebride, Orkney, Shetland, ins. normanrie din 
Canal, ins. Man) cu o suprafaţă de 314,628 km*, 
afară de numeroasele colonii din toate părţile 
lumii, dintre cari imperiul Indiilor are o supra
faţă de 5.147,340 km2, cu 291.381,000 loc. (1895), 
iar celelalte colonii şi protectorate represintâ o 
suprafaţă de 21.767,460 km1, cu 30.497,000 loc.
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Locuitorii regatelor imite la 1897 au fost so

cotiţi cu 39.824,563 suflete, venind pe 1 km*, 
cam 121 loc. Massa poporatiiraii o formează En
glezii de origine germană, elementul celtic s’a 
contopit în Englezi in parte, a remas însă 
curat în Kymrii din "Wales, Galii în Irlanda şi 
Scoţia, apoi pe insula Man. Eeligiunea de stat e 
cea anglicană sau episcopală, în Scoţia cea pres- 
byteriană. 1891 au fost în regatele unite 55,6°/0 
aderenţi ai bis. anglicane, o0/0 ai bis. scotiane, 
2,3% ai bis- scotiane »libere«, 22 o°/0 disidenţi, 
14,7°/0 rom.-cat. şi 0-2°'0 israeliti. Deşi în ge
neral se poate (Jice, că bogăţia terii e mare, 
totuşi datele speciale ne arată mari contraste 
sociale şi un j)rocent foarte mare al oamenilor 
săraci; registrele de moştenire din 1877 arată 
pentru E. proprie 66,90°/o săraci, restul de stare 
mijlocie sau bogaţi, în Scoţia 70,88%) în Irlanda 
82°/0 săraci. Numerul săracilor publici la 1896 
a fost de 1.025,364, pe când depunerile la bănci 
erau de 143'2 milioane funti steri.

Instrucţiunea şi cultivarea poporului are di
recţiune politică mai mult ca ori unde. La 1895 
au fost în imperiul britic european 31,330 şcoale 
poporale publice, cercetate de 66 procente ale 
copiilor înscrişi; 55 seminarii de învăţători. Şcoa- 
lele mai înalte sunt sau fundationale sau private; 
10 universităţi, 28 aşa numite University Col- 
leges, fără dreptul de a elibera diplome. Apoi 
numeroase societăţi sciintifice şi de altă natură 
(Soc. biblică), unele foarte bogate; biblioteci 
mari; institute şi colectiuni sciintifice (Museul 
britic e cel mai mare din lume). Presa s’a des- 
voltat grandios; 1896 au fost 2300 foi politice 
şi 2080 nepolitice, dintre cari 198 (Jiare (jil- 
nice. Centrele Librăriilor sunt Londra, Edinburg, 
Dublin.

Industrie §i comerciu. Industria Britaniei mari 
e cea mai însemnată din lume; mai extinsă e in
dustria textilă (bumbac, lână, mătasă, cânepă, in, 
dantele) care în 1890 era representatăprin 719()fa
brici cu 53‘6 milioane fuse şi 822,489 resboaie me- 
chanice, în cari au fost ocupaţi 1.084,631 lucrători 
(61 “/o femei). Industrie însemnată de fier, piei 
şi hârtie, apoi fabiicatiune de sticlă, vase de lut 
şi poi'telan, bere; şantiere mai ales în Glasgow 
şi Tyne, cari în 1896 au confecţionat 774 va
poare şi 489 bastimente cu vele, în total de 
736,814 tone. Comerciul e de extensiune inco
mensurabilă; desvoltarea lui e favorisată în mod 
extraordinar prin positia insulară a imperiului, 
prin numeroasele porturi bune, prin admirabi
lele reţele de canale şi căi ferate, prin bănci, etc., 
şi e aperat de cea mai mai’e putere maritimă din 
lume; 8/6 ale veniturilor statului le dă comerciul. 
Importul (materii brute şi alimente) la 1897 a 
fost de 451.239,000 funti steri., exportul (fabri
cate de textile, fier, etc.) 294.184.000 funti steri. 
Marina comercială a Marei Britanii (cu excepţia 
coloniilor) la 1896 a constat din 20,505 bastimente 
(8492 vapoare) cu conţinut de 8.991,000 tone. Lun
gimea căilor ferate în acelaşi an erade 34,241 km., 
a liniilor telegrafice (1895) de 59,607 km. Porturi 
principale: London, Liverpool, Cai’diff,Newcastle, 
Huli, Glasgow, etc. Bănci: Banca Engliterei şi 
58 bănci pe actii au dreptul de a emite note de 
bancă; afară de acestea mai sunt 109 bănci de 
depuneri. Unitatea monetară e funtul sterling 
(= 20 şilling â 12 pence) = 25 franci.

Constituţiunea. E. etearăconstitut. monarchică, 
basată pe vechea constituţie saxonă. Legi fun
damentale sunt: Charta libeiiatum (1101), Magna 
charta (1215), Petition of rights (1627), Habeas 
corpus (1679), BiU and declaration of rights (1689), 
actele uniunii din 1707 şi 1800, legea electorală 
din 1832, modificată 1867—68 şi 1885. Regele 
are suprema putere executivă, el e capul bise- 
ricei, neresponsabil, puterea lui e mărginită prin 
parlament (Imperial Paiiiament), căruia miniştrii 
sunt responsabili. Regenta actuală e Victoria (dela 
1837). Pa rlamentul, supremul corp legislativ, 
se compune jin casa de sus (house of lord.s) cu 
580 membri, şi casa de jos (house of commons) 
cu 670 membri aleşi direct pe 7 ani. Executiva 
o are consiliul secret (privy council), înlocuit 
acum prin un cabinet constătător din 19 per
soane. In privinţa juditiară nu există o lege 
unitară; pe acest teren sunt multe încurcă
turi şi contraziceri. Veniturile statului în 1896/7 
au fost de 103.949,885 funti steri., cheltuelile 
101.476,669 f. st. Obligamentul militar se ex
tinde pe 12 ani. După budgetul pe 1897/8 ar
mata stabilă are 25,382 oficieri, 700,512 oameni, 
38,418 cai şi 640 tunuri; cea mai mare parte a 
armatei e împărţită prin colonii. Flotila de res- 
boiu a Marei Britanii e cea mai puternică din 
lume; 1898 ea numera 9000 oficieri şi oficiali, 
132,000 oameni şi 316 năi de resboiu (48 pan- 
terate).

Suprafaţa imperiului britic, dimpreună cu co
loniile, este cam de trei ori cât Europa. (V. şi 
Irlanda, Scoţia.)

Istoria. Britania mare în timpurile străvechi 
a fost locuită de Britii celtici, şi se numia Bri
tania (v. ac.) sau Albion. Anglosaxonii, cari o 
ocupară după retragerea Romanilor, formară aci 
7 regate (heptarchie), unite la 827 prin regele 
Egbert iutr’un singur’ regat: Englitera. In secolii 
următori E. avu multe lupte cu Danezii şi Nor- 
mannii. Regele (norman) Vilhelm II dete »Charta 
libertatum«, primul început al constituţiunii en
gleze. 1154—1485 au domnit în E. regii din casa 
Anjou sau Plantagenet, dintre cari loan fără de 
Ţeară dete 1215 »Charta magna®, basa constituţiei 
engleze. Eduard III (1327—77) începu marele 
resboiu de succesiune cu Francia. In decursul 
acestor lupte se contopiră elementele norinane 
şi anglosaxoneîntr’un singur popor. SubHenricVI 
se termină resboiu! cu Francia, şi isbucni lupta \ 
internă între casa Lancaster şi York (roşa roşie 
şi roşa albă), care a slăbit mult puterea nobi
limii, dar a ridicat puterea regelui şi a bur
ghezim ei. 1485—1603 stau pe tronul E. regii din 
casa Tudor, dintre cari Henric VIII (1509—47) 
introduse despotismul, reduse drepturile parla
mentului, desfăcu biserica de cătră papa şi în
temeia supremaţia bisericească a regelui. Re
forma bisericească începută de el se realisă sub 
fiul seu Eduard VI (1547—53). Maria (1553—58) 
încearcă o reactiune catolică, Elisaveta (1558 până 
1603) întemeia 1571 biserica anglicană de stat, 
decapita 1587 pe Maria Stuar-t, şi bătu 1588 
armada spaniolă. Sub domnia acestei regine se 
ridică bunăstarea terii, îufloresce industria şi 
comerciul, se întemeiază puterea maritimă a En
gliterei şi se fundează primele colonii în America 
de nord. Cu Elisaveta se stinse casa Tudor, căreia 
îi urmă pe tron casa Stuart (1603—1689). lacob I
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realisâ uniunea personală a celor trei regate; 
Carol I încuviin^ »Petition of rights* (1628), 
convoca «parlamentul cel lung« pentru a-i cere 
ajutorul în contra Scoţienilor resculaţi, veni însă 
în conflict cu el, fu prins şi decapitat (1649). 
Parlamentul ciuntit proclamă republica, al cărei 
protector deveni Cromwell (v. ac.). Curând după 
moartea acestuia se rehabilită dinastia şi Carol II 
(1660—8.0) ocupă tronul. Kesboaiele cu Olanda 
l-au costat mult, şi pentru a primi bani dela par
lament încuviinţă legile «test acte« şi «habeas 
corpus*. Planurile unei reacţiuni catolice, conti
nuate de lacob II (1685—88) provocară nemul- 
ţămire, în urma căreia regele trebui să fugă 
dinaintea lui Vilhelm III de Orania (1689—1702), 
şi parlamentul regulă drepturile regelui prin legea 
«declaration of rights*. Sub Ana (1702—1714) 
Scoţia se uni definitiv cu E. (1707); iar în pacea 
din Utrecht E. câştigă coloniile din America de 
nord, Gibraltaiul şi Minorca. La 1714 tronul E.-ei 
ajunge la casa Hannovera cu George I. Sub 
George 111(1760—1820) în pacea dela Paris (1763) 
K câştigă noue colonii în America de nord şi 
făcu mari cuceriri în Estindia. Tractarea des
potică a coloniilor nordamericane provocă rescoala 
acestora şi în pacea din Versailles (1783) E. trebui 
să recunoască independenţa Statelor Unite din 
America de nord. Dela 1793 E. luă parte în 
resboaiele contra Franciei şi Nelson nimici flotila 
franceză la Abukil-. Intr’aceea încercarea Irlan
dezilor de a se elibera de sub jugul englez nu 
reuşi, şi Irlanda fu unită (1800) definitiv cu E. 
Mai apoi E. se încurcă în resboiu şi cu Uniunea 
nordameiicană. In prima ţ)ace dela Paris (1814) 
E. câştigă numeroase colonii delaFrancia, Olanda 
şi Danemarca. Sub George IV (1820—30). E. 
participă la eliberarea Greciei; sub Vilhelm IV 
(1830—37) se făcu reforma electorală. 1837 se 
sui pe tronul englez regina Victoria (v. ac.), sub 
care E. ajunse ladesvoltarea de a(ji. (Lit.: Kirchhof, 
«Landerkunde von Europa*, tom. 3, (1890); opere 
geogr. asupra E. de Millner (1874), Reclus-Eaven- 
stein(1887); Cassel, Gazetteer of Great Britain 
and Irland (1893—98); Hughe.s, Geogr. of Brit. 
history (1874); despre colonii ser. lui Robinson 
(1892); Egerton (1897), etc. Opere istorice de 
Hume, Macaulay, Fronde, Ranke, Gneist, Mac 
Carthy, etc.)

Engolpion, v. Encolpion.
Engraulis, pesce, v. Anehovis.
En grelure, colţişori ânguşti, cari se aplică in 

jurai unei dantele.
En gros, (franc., pron. an-gio), în mare. In 

comerciu vînejarea cu toptanul, cu ridicata (în 
lădi, butoaie, etc.); contraral dela en detail (în 
mic). Engrosist, toptangiu.

Engymetru, diastimetru (v. ac.)
Enharmonic, v. Enarmonic.
Eni Cojocarul, unul din delegaţii ţerauilor în 

comisia din 1848, alcătuită din representanţi ai 
clăcaşilor şi proprietarilor şi convocată de loco- 
tenenţa domnească ca să reguleze raporturile 
dintre aceştia. In 9 Aug. 1848, împreună cu 
ceilalţi trimişi ţerânesci, expune într’un limbagiu 
viu colorat, şi cu vorbe înflorite, suferinţele in
durate de ei în timpul regulamentului organic.

Enif, stea de mărimea a doua (E) în conste- 
laţiunea Pegasus.

Enigea, corn. rar. în Rom., j. Constanţa, pl.

Medjidia, formată din 7 căt. cu 1186 loc. Bul
gari, Turci şi câţiva Rom. (Dicţ. geogr. 1897); 
are 3 geamii; biserică creştină nu are. Pe te- 
ritorul corn., spre nord de satul Adam-Klisi, a 
fost descoperit de archeologul Grig. Tocilescu 
vestitul monument roman dela Adam-Klisi; spre 
sud-vest de acest monument, pe un cot de deal, 
se găsesc ruinele vechiului oraş militar roman 
Tropaeum Trajani.

Enigma, cimilitură, ghicitoare, (v. ac.)
Enisala, corn. rur. în Rom., j. Tulcea, formată 

din căt. E. şi Visterna cu 686 loc. (Dicţ. geogr. 
1896); pe teritorul corn. se află ruinele cetăţii 
lui Eracle (v. ac.).

Enişenlia, corn. rur. în Rom., j. Constanţa, pl. 
Silistra-nouă compusă din o căt., cu 1142 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), între cari 546 Mohamedani; 
corn. are 5 geamii, biserică creştină nu este. 
Loc. se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Enjambement, (franc.) trecerea la versul ur
mător a unor cuvinte ce completează inţelesul; 
cu alte cuvinte e E. atunci, când înţelesul pro- 
posiţiunii nu se termină cu fiecare vem. Boileau 
proscrie E. în Arta sa poetică, pe câtă vreme 
şcoala romantică îl întrebuinţează des.

Enkoping, (pron. encioping), oraş în judeţul 
svedez Upsala, aproape de iacul Mălar, cu 3567 loc. 
(1894).

Enkratiţi, aceia dintre gnostici (v. ac.), cari 
credeau că materia este principiul râului. E. se 
abţineau dela carne şi viu şi respingeau căsă
toria. Intemeietoral sectei se crede că a fost 
apologetul Taţian. [Pl.]

Enkystament, sau anchistament. Se 4'ce 
un protozoar este capabil de a se anchista, adecă 
de a secreta în jurul lui o membrană chitinoasă, 
dedesubtul căreia el se adăpostesce.

Eniaka, comună rar. în Trans., cott. Odorheiu, 
cu 635 loc.. Secui. O mulţime de antichităţi arată, 
că pe timpul Romanilor a trebuit să fie aici un 
castru. Biserica unitară din E. e cea mai însem
nată în Secuime; a fost zidită în seci. XV.

Enievage, (franc) desfacere, rescumperare, 
înlocuire, a delătura (cu apă tare), văpsirea de 
stambe după anumite procese.

Enneadeeaeteris, period sau ciclu de 19 ani, 
după care fasele luuei corespund pe aceleaşi 
(Jile ale anului, căci 19 ani nu diferă de 235 
lunaţiuni decât cu 1 oară şi '/a- Acest period se 
mai (jice şi crugul sau cursul lunei, ciclul lunar 
şi ciclul lui Meton. Numirea din urmă e dată 
după numele astronomului Meton, care a trăit 
in seci. V a. Chr.; el e care a preseiitat acest 
ciclu Elinilor la jocurile olimpice, ca cu ajutorul 
lui să se poată determina anumite seiliători, 
legate de fasele lunei şi de dil® hotarite ale 
anului, căci Elinii aveau unele serbători, cari 
nu se puteau ţine decât în câte o (ji anumită a 
anului, dacă era şi o faşă iar anumită a lunei 
în aceea (ji. Atâta bucurie a făcut Elinilor aceasta, 
că au hotărît ca acest ciclu să fie scris cu litere 
de aur pe monumentele publice ale lor; de aceea, 
numeral care arată al câtelea este un an in ciclul 
lui Meton, s’a numit nurnerul de aur al anului. 
Numărul de aur servesce şi în calculul serbă- 
toarei pascelui, indicat de sfinţii părinţi în con- 
ciliul dela Nicea. Pentru a cunoasce niunerul de 
aur al unui an, îi adaugăm 2 şi di vidăm suma 
obţinută la 19: restuj va fi numărul de aur.
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Când restul e zero, numerul de aur e chiar 19. 
In aceasta regulă anul 1 al ciclului este anul 
ce începe (1 Ian.) cu lună nouă. Adevăratul ciclu 
al lui Meton e cu 1 mai puţin în numerul de am1.

Enneateris, (grec.) un period sau ciclu de 9 ani 
în legătură cu serbătorile anuale ale Elinilor.

Ennius, Quintus, poet latin, unul din înteme
ietorii literaturei şi limbei literare latine, n. 239 
a. Chr., la Rudiae, în Calabria, f 169. Juneţa 
sa e puţin cunoscută. In etate de 38 ani servia 
în miliţie cu gradul de centurion şi luă parte 
la al doilea resboiu punic. Cato cel Bătrân îl 
cunoscu în Sardinia, fiind questor acolo, învăţă 
dela el grecesce şi, făcendu-şi-1 amic, îl aduse 
în Roma. E. era amicul şi favoritul lui Cato şi 
al Scipionilor, cari, după moarte, îi dederă un 
loc în mormântul familiei lor. A scris o lungă 
epopee, sub nume de Annales, în 18 cărţi, un 
fel de cronică în versuri hexametre, dela amorul 
lui Marte cu Rhea Silvia până la al doilea res
boiu punic. Cu toată asprimea stilului şi a limbei, 
epopea lui E. era admirată pentiu măreţia ideilor 
şi energia expresiunilor; şi la Roma multă vreme, 
chiar şi sub imperiu, se făceau din ea lecturi 
publice. Cicero şi toţi scriitorii până în epoca 
lui August, chiar şi Ovidiu, vorbesc de E. cu 
multă laudă. Era citat adeseori; însuşi Virgiliu 
îi împrumută versuri întregi, picând că alege 
mărgăritarele din gunoiul lui E. E. a scris âncă 
mai multe tragedii, imitate după dramaticii greci, 
mai ales după Euripide; şi comedii în cari ridi- 
culisa pe auguri, pontifici şi chiar pe (Jei; el 
este regulatorul satirei latine şi autorul unui 
panegiric în versuri al amicului şi patronului 
seu Scipio Africanul; este autorul lui »Epi- 
charmus« poemă filosofică, probabil imitată după 
Epicharm, elev al lui Pythagoras; a tradus istoria 
.sacră a lui Evhemerus, care susţinea, că (J.eii 
erau persoane istorice divinisate. Se crede, că 
operele lui E. existau âncă în seci. XIII, dar 
arji nu mai există decât fragmente. Cea mai 
veche colecţiune a fragmentelor lui E. se află 
în Fragmenta veterum poetamm latinorum a lui 
Robert şi Henri Estienne. Paris, 1564; ultima 
(iolecţiune: Q. Ennii carminum reliquiae e a lui 
L. Miiller. Petersburg, 1884.

Enns, 1) E.f afluent pe dreapta al Dunării în 
Austria superioară, venind din Tauerii de Rad- 
stadt, lung de 304 km.; 2) E., oraş în districtul 
Linz, 4674 loc. (1890). Aci se află castelul

EnophthalmuSj Enoftalm, scufundarea globului 
ocular în orbită (in cavitatea ochiului), s. e. la coleră 
sau după lovituri. (System of diseases of the eye, 
by Norris and Oliver 1898. Voi. 111,697 găsesce 
în literatură munai 27 caşuri de E. traumatic.)

Enorie, (grec.) între hotare, s’a mărginit mai 
târziu la sensul bisericesc de »parochie«, adecă 
de întindere locală supusă jurisdicţiunii delegate 
de episcop unui preot, numit paroch, şi în care 
se află cel puţin o biserică. Dela E. se derivă 
şi cuvântul enoriaş., identic cu parochian.

Enormitate, 1) mărime extraordinară; 2) ab
surditate, un lucru al cărui neadever sare în 
ochi. Acest înţeles a putut prinde mai bine în 
limba noastră; în cel dintâi înţeles, întrebuin
ţarea cuvântului E. sună reu. [M. D.J

Enos, oraş în vilaietul turc. Adrianopol, la re- 
versarea Mariţei, cu 8000 loc.; reşedinţa unui 
archiepiscop.

EacicloDedia română. Voi. II.

EnosmOsa, endosmosă (v. ac.).
Enostosa, (med.) osteom (v. ac.), ce a crescut 

în interiorul osului.
Enoteism, v. Fetişism, Păgânism.
Enotrio Romano, pseudonim, v. Carducci.
Enplectela, gen de spongiari (v. ac.) cu sche

letul format din o reţea delicată, compusă din 
spicule şi peri silicioşi; trăiesc exclusiv în mările 
calde. Specii E. cucumer Ow., E. speciosa Gray; 
E. aspergillum Ow., etc.

Enquete, (franc.) anchetă, (v. ac.).
Enriquez, Gomez (Antoniu E. de Paz), poet 

spaniol din seci. XVII, n. la Segovia, fiul unui 
ovreu convertit la catolicism. Intrând în armată, 
ajunse repede la gradul de căpitan. Urmărit de 
inquisiţiune, care îl bănuia, că ţine la religia 
ebraică, fugi, în 1636, la Amsterdam, unde îm
brăţişa religiunea ebraică. Dela el a remas un 
mare numer de comedii, din cari unele au fost 
imitate sau prelucrate de Calderon, şi alte scrieri. 
E. e un scriitor mediocru.

Ensemble, (franc.) împreună. Se întrebuin
ţează ca termin dq musică şi de teatru, expri
mând unitatea conlucrării mai multor artişti.

Ensiform, (hotan.) ensiformis, folium ensatum, 
se numesc frunzele în formă de lamă de sabie, 
ca la plantele din genurile Iris, Gladiolus, etc.

Ensilagiu, păstrarea nutreţurilor vercji şi mu
stoase prin îngropare în pământ, sau în gropi 
cimentate făcute anume, ori prin grămădirea 
deasupi’a pământului şi îndesarea straşnică a lui 
prin punerea de pietri, cărămi(Ji (7—8 rânduri 
grosime), sau de pământ de 80 cm. Procedeul 
este acelaşi ca şi la păstratul prin murare, numai 
cât temperatura trebue să fie alta, şi să remână 
constantă între 60—70n C. Dacă ea este mai mică, 
sub 60° C., atunci se desvoaltă bacterii, cari 
dau nascere la formarea de acicji; dacă este preste 
'Î’O0 C., atunci nutreţul se înegresce cu totul şi 
se cai’bonifică, vitele nu-1 mănâncă bucuros, ba prin 
desvoltarea violentă de gazuri el se poate chiar 
aprinde. La temperatura normală de 60—70° C. 
el îşi conservă coloarea, gustul şi mirosul, care 
l-a avut în stare proaspătă, remâne dulce. Tem- 
peratui'a o putem regula prin presiunea mai mai'e 
ori mai mică: deci la început punem numai un 
strat ca de 1 m. grosime şi apăsându-1 pe acesta 
bine, el se încălcţesce la temperatura de sus, când 
apoi punem al doilea, îl îndesăm şi pe acela şi 
aşteptăm până ce s’a încălzit bine şi acela, şi 
urmăm astfel mai departe până ce s’a umplut 
silosul. Când el s’a umplut, ca nutreţul să vină 
cu un metru deasupra lui, atunci tăiem şi cu
răţim marginile frumos şi îi punem un strat gros 
de pământ pe deasupra şi îl lăsăm acolo până ce 
este să-l utiUsăm. După 6—8 septemâni îl putem 
da la vite. Pentru presarea lui deasupra pămân
tului sunt şi prese speciale, ca a lui Johnson 
şi Blunt, unde presiunea o putem regula. La scos 
şi dat la vite, scoatem cât ne trebuesce pentru 
o (Ji, sau cel mult pentru 2 (jile, căci altfel se 
strică, raucecţesce. Nutreţul bine ensilat se pă
strează nealterat ani de (Jile, fără de nici o pier
dere. El este egal de priincios pentru toate vitele, 
dar mai cu samă pentru vacile cu lapte.

Enstatit, mineral, piroxen rombic magnesiau, 
cu foarte puţin fier; cenuşiu, vercjiu sau brun 
deschis. E. se găsesce în iherzolite; cristale fru
moase vin din şisturile amfibohce delaKjorrestad.

20
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Entail, instituţiune de drept engl., după care 
proprietarul de pământ poate lăsa averea sa imobilă 
la un erede deja în viaţă şi pe 21 ani după 
moartea acestuia la alţi ere(ji ancă nenăscuţi.

Entasis, bombarea trunchiului coloanelor an
tice, cu scopul de a mări impresia de resiatenţă 
a coloanei.

Entelea R. Br., (botan.) gen de plante lignoase din 
fam. Tiliaceelor, tribul fclieae, din Neeselanda. 
Se distinge de genul Tilia prin capsula echinată, 
plurispermă şi loculid-dehiscentă. Unica specie 
E. arhorescens R. Br. o întimpinăm ca plantă 
decorativă de florărie temperată. [A. Pr.]

Entelechia, termin din filosofia şcolastică, îm
prumutat dela Aristoteles. La şcolastici denotă 
modul de a ave şi de a posede tot ceea ce se 
ţine de perfecţiunea unui lucru. La Ari.stoteles 
şi la peripatetici sufletul este numit E., deoarece 
corpul, care are numai facultatea de a vieţui şi 
a simţi, prin suflet este într’adever vivificat.

[Plet.J
Enteralgla, (med.) dureri în abdomen.
Enteritis, (med.) inflamaţia intestinelor, înţe- 

legendu-se în general numai afecţiunea mucosei 
şi a glandulelor situate în ea. E. se extinde sau 
pe mucosa întregului canal intestinal, sau numai 
pe cea a unei părţi. Se deosebesce E. catarală 
şi E. difterică; cea dintâi mai subîmpărţindu-se 
în E. c. acută şi E. c. cronică. Simptoamele 
E.-ei c. acute sunt: diareă profusă, dureri în 
abdomen, lipsa de apetit, adese urcări de tem
peratură, iar căuşele sunt în cele mai multe 
caşuri lesiuni mechanice sau chimice, cari de 
obiceiu produc şi o gastrită. Din E. c. acută se 
desvoaltă adese o E. c. cronică, care însă se mai 
observă şi ca simptom al unor morbi organici 
gravi. E. c. cronică ancă e caracterisată prin 
diareă, dar nu aşa abundentă, care însă nu arare 
ori trece în obstipaţiune; pacienţii slăbesc tare, 
devin palidi. E. c. cronică se sfîrşesce de multe 
ori cu moartea, în deosebi la copii. Terapia: 
dietă strictă cu încungiurarea tuturor alimen
telor iritante, opiate, câte odată sunt indicate 
şi remedii purgative. E. difterică aparţine grupei 
de simptoame cunoscută ca Dysenterie (v. ac.).

Enterocole, (med.) atâta cât Hernia (v. ac.) 
intestinală.

Enterolith, (med.) calcul intestinal. E.-i obvin 
la om şi animalele carnivore rar, dar cu atât 
mai des la animalele herbivore. E.-i se foimează 
prin petrificarea alimentelor; ca substanţe pe- 
trificante servesc îndeosebi fosfate şi carbonate 
de calciu şi magnesia.

Enteropneusta, sub acest nume se clasează 
viermele Balanoglossus, animal marin cunoscut 
în stare de larvă sub numele de Tornaria.

Enterotomia, (med.) operaţiune aplicată asupra 
intestinului cu scop de a face un anus (v. ac.) 
artificial sau a depărta un corp străin. V. şi Co- 
lotomia.

Enthelmlntae, viermi intestinali, v. Entozoare.
Entheomania, (med.) manie dominată de de

liruri religioase.
Entimem sau Entimemă, silogism în care nu 

se exprimă toate premisele, sau chiar nici una. 
De obiceiu are doue judecăţi: eşti vrednic, deci 
eşti bun, sau vrednicia e bună, deci eşti bun; dar 
poate ave şi numai una: eşti bun din pricina 
vredniciei. [M. D.]

Entimus Imperialis, insectcoleopter curculionid, 
negru cu luciu metalic, trăiesce în Brasilia.

Entitate, termen din filosofia şcolastică, 
prin care se denota ceea ce constitue fiinţa sau 
natura unui lucru. E. exprimă şi putinţa de a fi.

[Pl.J
Entoconcha mlrabili8,molusc gasteropod, proso- 

branchiat, care trăiesce părăsit în Synapta digitala.
Entoderm, strat tegumentar intern al Coelen- 

teratelor. Intr’un mod mai general, foaia internă 
a embrionului metazoarilor în stadiu de gastrulă, 
în oposiţie cu ectodermul (foaia externă).

Entoilage, fâşie de pânză ângustă, cu care se 
bordează sau se tivesce o reţea sau un obiect în
cadrat de dantelă.

Entomobii, larvele unor musce cari trăiesc pe 
alte insecte, în special pe omidi; astfel este 
Tachina larvarum.

EntomoliţI, insecte petrificate.
Entomologia, (grec., entomon = insect), partea 

zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor. 
Cu insectele din România s’a ocupat distinsul 
entomolog din Bucuresci, A. L. Montandon, 
care a făcut o colecţiune de coleoptere de pe 
domeniul Broşteni din j. Suceava şi a dăruit-o mu- 
seului de zoologie; catalogul acestei colecţiuni 
a fost presentat de Gr. Stefănescu Academiei 
Române şi publicat în analele acesteia (seria II, 
tom. VI, sect. II, anul 1885). O a doua colec
ţiune de hemiptere este proprietatea lui Mon- 
tandon. Comunicaţiunile făcute de dînsul asupra 
insectelor din România, au fost publicate în di
feritele reviste, în: Buletinul societăţii de sciinţe. 
Bucuresci (1895 şi 1898), mai departe în »Feuille 
des Jeunes Naturalistes», Paris (1876,1878, 1879 
şi 1880), apoi în »Bulletin de la Societe d’Etudes 
Scientifiques d’Angei-s® (1880, 1884, 1887), şi în 
»Revue d’Entomologie«. Caen (1885, 1886, 1887, 
1889). Pe basa cercetărilor lui Montandon au 
scris numeroşi autori străini despre E. română, 
între cari: A. Fauvel, J. de Joannis, S. Clessin, 
Dr. E. Trouessart, G. A. Boulenger, Dr. Aug. 
Puton, Dr. O. M. Reuter, Dr. G. Horvath, G. 
Gribodo, Dr. Jacquet de Lyon, Leon Becker, 
H. du Buysson, Desbrochers des Loges, Maurico 
Pic, Dr. Melichar, Malcolm Burr. O colecţiune 
de lepidoptere din j. Bacău a fost colectată do 
decedatul Garol Keminger, cumpărată de nii- 
nisteriul instrucţiunii pentru universitatea din 
Iaşi. Această colecţiune este importantă prin 
faptul, că fiecare specie este admirabil pictată de 
K. aşa, încât pe lângă colecţiunea de fluturi se 
află şi o prea frumoasă colecţiune de vigncto; 
catalogul acestei colecţiuni, lucrat de decedatul
K. , a fost pubhcat fără nici o schimbare do 
Dr. N. Leon în Archiva dela Iaşi, Anul 1890. A.u 
mai scris: Constantin Hormuzaky, Beitrăge zur 
Kăferfauna der Bucovină und Nordrumăniens în 
Entomologische Nachrichten; Untersuchungen 
iiber die Lepidopteren-Fauna der Bucovina, 1894.
L. Gosmovici: în Le Naturaliste, E. Deyralle 
Paris. Aristide von Garadja. Dr. N. Leon, 
contribuţiuni asupra fluturilor crepusculari din 
România, Archiva Iaşi, 1892. In Iluletinul so
cietăţii de sciinţă din Bucuresci apare o serie 
de articole sub titlul »Faune de la Roumanie par 
Mr. le Dr. M. Jaquet«, animale recoltate de 
acesta în ţeai’ă, şi determinate de diferiţi spe
cialişti din străinătate, astfel au apărut dintro
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insecte Coleopterele (Anul VII, Nr. 1 şi 2), de
terminate de D. Ernest Poucy, asistent la mu- 
seul de istorie naturală din Geneva.

Entomologia aplicată la medicina legală. Sunt 
caşuri când medicului legist, fiind în presenţa unui 
cadavru uscat şi mumificat, îi este imposibil să 
determine epoca morţii acelui cadavru. In ase
menea caşuri cu ajutorul E.-ei se poate stabili, cu 
aproximaţiune, timpul, care a trecut dela mo
mentul moi’ţii, şi condiţiunile în caii s’a aflat 
cadavrul în acest timp. Se scie că putrefac- 
ţiunea cadavrelor se datoresce microbilor, iar 
dispariţiunea larvelor, numite de popor viermi, 
cari provin din ouele depuse pe cadavre de in- 
•sccte; aceste insecte sunt : musce, gândaci, flu
turi şi acarieni. Când cadavral este expus la 
aer liber, insectele depun ouele lor în orificiile 
naturale ale cadavrului: gură, nări, ochi, etc.; din 
oue se desvoaltă larvele (v. metamorfosa in
sectelor), cari pătrund în interioml cadavrului 
pentru a-1 devora. Ele sunt în general atât de 
mâncăcioase, încât au făcut pe Linne să se ex
prime: »că trei musce consumă un cadavru tot 
atât de repede ca un leu«. La cadavrele îngro
pate, insectele atrase de mirosul gazurilor degajate 
din morminte, depun ouele pe morminte, de unde 
larvele se scoboară în păment până în sicriu. 
Din momentul când moare animalul şi până la 
distracţia completă a cadavrului, el trece prin o 
scrie de perioade de putrefacţiune, însoţite fie
care de emisiuni speciale de gazuri. Insectele 
se succed la masă cu rândul, şi totdeuna în 
aceeaşi ordine; pentru fiecare period de descom
punere alte specii de insecte. Cunoscend ordinea 
lor de succesiune, este uşor a precisa timpul, 
care a trecut dela momentul moi’ţii. Perioadele 
de descompunere a cadavrelor se succed precum 
urmează, fiecare cu speciile ei de insecte: 1. Pe- 
jiodă: Insectele cari asaltează cadavrele în ulti
mele momente de viaţă: Musca domestica, Cur- 
tonevra stabulans, Calliphora vomitoiia (Diptera). 
2. Periodă, caracterisată prin emisiuni de gazuri 
fetide: Lucilia Caesar, Sarcophaga carnaria, S. 
arvensis, S. laticrus (Diptera). 3. Periodă, ca- 
racteiisată prin formaţiune de aci(ji graşi: Der- 
inestes lardarius, D.Frischii, D. undulatus (Coleo- 
ptere), Aglossapinguinalis (lepidopter). 4. Periodă, 
caracterisată prin fermentaţiunea caseică a sub
stanţelor albumenoide: Piophila petasionis, An- 
tliomya (Diptera), Coiynetes coeruleus, Necrobia 
nificollis (Coleoptere). 5. Periodă, caracterisată 
priu fermentaţiune amoniacală: Ophyra cada- 
veriiia, Phora aterrima (Diptera), Necrophorus 
liumator, Silplia littoralis, S. obscura, Hister ca- 
daverinus, Guathoncus rotundatus (Coleoptere). 
6. Periodă, caracterisată prin distrugerea restu
rilor din fermentaţiunile precedente până la 
iiminificarea părţilor organice cari au resistat 
la fermentaţiune: Uropoda nummularia, Trachy- 
notus cadaverinus, Glycipliagus cursor, G. spu- 
ripes, Tyroglyphus siro, T. longior, Serrator ne- 
ciophagus, Caepophagus echinopus. (Aearide). 7. 
Periodă, Mumificaţiunea cadavrului: Dermestes 
vulpinus, Attagenus pellio, Anthrenus museorum 
(Coleoptere), Aglossa cuprealis, Pyralis, Tineola 
biselliela, Ţinea pellionella, (Lepidoptere). 8. Pe
riodă: Distrugerea resturilor organice remase 
dela artropodele din periodele precedente: Te- 
uebria obscurus, Bruchus brunneus (Coleoptere).

(Cf. M. P. Megnin, De l’applicatiom de l’ento- 
mologie a la medicine legale: gazette hebdo- 
madaire de medicine et chirurgie 20 luli 1883, 
Paris.) [Dr. N. Leon.]

Entomologie, care are raporturi cu ento
mologia.

Entomologist sau entomolog, naturalist care 
se ocupă cu entomologia.

Entomophile, (botan.) plante ale căror flori se 
fecundează prin ajutorai insectelor. In oposiţie 
cu plantele anemophile (v. ac.), cele E. au de 
regulă, când fecundarea lor se face (Jiua, flori 
colorate strălucitor şi stamine mai puţine. Gră
unţii de polen au la suprafaţă spini, sunt lipi- 
cioşi, etc.; în diverse părţi ale floarei se produce 
nectar (miere) şi florile au disposiţiuni de struc
tură specială pentru a permite fecundarea exclusiv, 
ori mai des, numai prin intermediul insectelor. 
Plante E. sunt foarte numeroase; s. e. Stân- 
jenelul. Brebenei, Toporaşii, Aristolochia, multe 
Asclepiadee şi Orchidee, ş. a.; în genere plante 
frumos colorate şi frumos mirositoare.

Entomophtora Eresen., (botan.) gen de Ciu- 
perci-Siphomycete ce trăiesce părăsit pe insecte. 
Are cam 30 specii: E. rimosa, trăiesce pe musce; 
E. sphaerosperma, pe fluturii de varză, ş. a. 
Se înmulţesc prin conidii produse pe conidiofore 
ramificate şi prin Zygote.

Entomophtoraceae, (botan.) familie de Ciu
perci Siphomycete-Zygomycete, cari trăiesc pă
răsite pe insecte sau saprofite pe dejecţiuni de 
broască, etc. Se înmulţesc prin conidii purtate 
de conidiofore simple sau ramificate şi unite în 
himeniu. Prin conidii sunt infectate alte insecte. 
In condiţii rele formează Zygote. Ca genuri prin
cipale: Empusa (v. ac.), Entomophtora (v. ac.), 
Basidiobolus (pe excremente de broască), Co- 
nidiobolus (pe aparatele sporifere ale altor Ciu
perci mai superioare), ş. a.

Entomostraca, crastacei al căror corp se com
pune din un numer variabil de somite, în oposiţie 
cu Malacostraca, al căror corp este format din 
20 de inele. E. cuprind următoarele patru or
dine: Cirripedele, Copepodele, Ostracodele şi 
Branchiopodele.

Entomozoare sau Anelate, anbranşament din 
clasificaţiunea lui Milne Edward, cu simetrie 
binară; sistemul nervos e format din un lanţ gan- 
giionar ventral; corpul compus din o continui
tate de inele sau metamere; scheletul ^epidermic 
mai mult sau mai puţin resistent.

Entoprocte, bryozoare cu anusul situat în in
teriorul coroanei de tentacule; cuprinde: Pedi- 
cellina, Loxosoma, etc.

Entoptic, fenomen, ilusiune optică.
Entotic, sensaţiune a aurului, care nu este 

provocată prin vibraţiuni acustice.
Entozoare sau Entoparasite, animale cari tră

iesc părăsite în corpul omului sau al altor ani
male. In special se numesc astfel vermii părăsiţi 
din intestine, ca Botriocephalus, Cestoiejii, Lim
bricii, Filaria, Trichina, Strongila, etc.

Entr’acte, (franc.) timpul ce trece între doue 
acte ale unei piese de teatru, şi, prin extensiune 
firească, între doue piese deosebite. In reper
toriul teatrului clasic unitatea de loc fiind ob
servată cu stricteţă, cortina nu se mai lasă în 
jos; după ieşirea persoanelor regisorul sună de

20*
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trei ori, între culise, şi piesa urmează mai de
parte. In repertoriul modern, unde decorurile 
se schimbă la fiece act, E. e de neaperată tre
buinţă. In timp ce publicul îşi odihnesce câteva 
minute atenţiunea, după lăsarea cortinei, pe scenă 
începe lucrul maşiniştilor, cari scot, cât cu pu
tinţă mai repede, decorurile actului sfîrşit şi 
aduc pe cele ale actului următor. Cuventul E. 
se întrebuinţează, tot prin extensiune, şi la 
bucăţile de musică, pe cari le execută or
chestra în E.

Eotreohat, (franc., ital. intrecciato) încruci
şare, nume dat la o figură choreografică, în care 
dănţuitorul sărind în sus, încrucişează de mai 
multe ori picioai'ele în timpul saltului seu; această 
figură a fost introdusă în baloturile teatrale de 
celebra dănţuitoare Camargo, care însă a fost 
întrecută în urmă de dănţuitorii Vesti'is, Tre- 
nitz, cari făceau până la (Jece încmcişări într’un 
acelaşi salt

Entrefliet, (franc.) termen (Jiaristic pentru 
nuci articole, sau comunicate scurte, introduse 
în partea redacţională a ^i^^lui-

^tremes, (span) intermezzo.
Entremets, (franc) numire pentru bucate, ce 

se servesc după friptură, s. e. bucate pregătite 
din oue, prăjituri.

Entrepot, intreposit; deposit de marfă. Enirepot 
reel, deposit public; E. fictiv, deposit privat

Entre Rios, provincie a republicei Argentinia, 
cu un teritor de 75,457 km*, şi 300,000 loc. Ca
pitala: Concepcio-n del Uruguay.

Entropia, (grec.) acea parte a energiei interne a 
\mui corp sau unui sistem de corpuri, care nu mai 
poate fi transformată în forţă mechanică. E. uni- 
versului progresează spre un maximum, adecă 
spre o st^e în care toată enerva existentă dela 
origine, se va împărţi egal in forma de căl
dură în întreaga materie, transformată în o 
singură massă; prin aceasta procesul lumei va 
fi terminat

Entropiu, întoarcerea pleopei în lăuntm, fie că 
i-s’a scurtat conj unctiva, i-s’a încovoiat cartilagiul, 
fie că s’a contractat muşchiul orbicular (contrariul 
dela ectropiu).

Entusiasm, 1) starea de sentiment, care fă- 
cendu-ne să uităm de persoana noastră, ne în
flăcărează de iubire pentru un om, pentru un 
fapt sau pentru o idee, cari pot fi chiar străine 
de interesele noastre. 2) Inspiraţiune divină, 
furoare (înţelesul primitiv; în Umba noastră 
primul înţeles e mai obicinuit). [M. D.]

Entz, 1) E. Erancisc, medic, director al şcoalei 
de viticultură în Budapesta, n. 18505 în Siimeg 
(Ung.) şi t 1877. E. a publicat o mulţime de 
scrieri tractând chestiuni do domeniul viticulturei, 
grădinăritului şi al manipulării vinului. 2) E. 
Geza, zoolog magh., n. 1842 în Mezo-Komârom. 
1873 prof. la nniv. din Cluj, 1889 la politechnicul 
din Budapesta, 1890 membru al Academiei magh. 
Prin studiile sale referitoare la Protozoe a de
venit cnnoscut şi în străinătate.

Enucleaţia, în chirurgie scoaterea vr’nnei tu
mori, iar în ocnlistică a globuloi ochiului, când 
acesta e dureros şi ameninţă cu orbire şi pe 
celalalt, pe cale simpatică.

Enaresis, lăsarea involuntară a urinei, incon
tinenţa urinei. Această boală la copii e causată 
prin o slăbire a slin eterul ui (închi4etoarea) be-

şicei udului, sau prin o excitabilitate exagerată 
a beşicei; sau somnul e atât de adânc, că co
pilul nu e ti'ezit priu sensaţia de a urina. Un 
remediu foarte simplu e câte odată lipirea pentru 
timpul nopţii, a orificului urinar ou colodiu, care 
dimineaţa se depărtează. Alte remedii sunt: elec- 
trisarea, idroterapia, beladona, etc. [V. I.]

Enyed, Fel-E., v. Feletud; Kis-E., v. Sân- 
gătin; Nagy-E., v. Aiud.

Enyedi, l) E. George, al treilea episcop al 
unitarilor din Trans., n. 1555, t 1597. A studiat 
în Italia, Germania, apoi a fost profesor şi preot 
în Cluj, în urmă episcop. A scris: Explicationes 
Locorum Veteris et Novi Testamenti, ex quibus 
trinitatis dogma stabiliri solet (publ. 1598), pre
dice (Triacentas) şi o naraţiune în versuri, al 
cărei subiect e împrumutat din Boccaccio. 2) 
E. Ştefan, jude suprem în Baia mare. A scris, 
probabil la 1662 în limba magh. istoria Tran
silvaniei pe anii 1657—60 sub titlul: Oceasio 
suscepti itineris et belii principis Georgii Ra- 
koezi II in Poloniam. (Publ. în Eifielji Torte- 
nelmi adatok t. IV 1862.)

Enyo, în mitol. grec. sora lui Ares; identică 
cu Bellona (v. ac.) la Romani.

Enz, afluent pe stânga al rîului Neckar, isvo- 
resce în Pădurea Neagră, are o lungime de 
112 km. şi se revarsă lângă Besingheim.

Enza, afluent pe dreapta al rîului Padu în di
strictul italian Emilia, isvoresce lângă Alpe di 
Succiso (2017 m.) în Apeuini, şi se revarsă, după 
un curs de 112 km., din sus de Brescello.

Enzenberg, Carol, baron, general austr., n. 
1725 în Pavia, 1749 cadet la un regiment în 
Tîrol, 1752 locotenent .superior, luptă în resboiui 
de şepte ani (1756—1763) cu Prusia, 1761 major, 
1764 locotenent-colonel, însărcinat cu comanda 
regimentului II de grăniţeri români în Ardeal; 
1770 colonel, 1773 făcu de acolo, la porunca con- 
regentului şi apoi Imp. losif II, o recimoascere 
secretă în Moldova şi raporta favorabil .asupra 
intenţionatei ocupări a unui teritor din ca, măr- 
gin^ cu GaUţia şi cu Ardealul; 1777 şeneral- 
major, brigadier şi din Apr. 1778 până in Sept. 
1786 administrator milităresc al Bucovinei, în 
care timp cu mult interes îngriji de organisarea 
ţerii şi de înzestrarea ei cu şcoale românesci şi 
nemţesci. In 1790, devenit locotenent-mareşal, 
se pensiona, -{* în Sibiiu 1810. (Zieglauer F., 
GeschichtUche Bilderausder Buk., Cemăuţ, 1893, 
pag. 3—5 şi 162—163; Kaindl, Dr. R. F., Ge- 
scbichte derBukowina. Cernăuţ, 1898, pag. 6—7.)

[Dr. I. G. Sbiera.]
Enzersdorf, oraş districtual în Austria infe

rioară, situat lângă Dunăre şi linia ferată Yiena- 
Marchegg, în faţa insulei Lobau, cu 1637 loc. 
(1890). Acest oraş a fost un punct însemnat în 
luptele dela Aspern şi "Wagram (1809).

Enzio, rege al Sardiniei, n. 1220, fiu natural 
al Imp. Frideric II. Luând 1238 în căsătorie pe 
Adelasia, văduva lui Ubaldo Visconti de Pisa, 
moştenitoarea unei părţi a Sardiniei, a luat titlul 
de rege al Sardiniei; 1244 Adelasia s’a divorţat 
de E. Prin strălucita învingere dela insula Me- 
loria(1241) asupra flotei genoveze, E. şi-a câştigat 
mare renume; în lupta aceasta au căcjut în cap
tivitate preste 100 episcopi. In lupta dela Fos- 
salta (1249) contra Bolognezilor a căcjut în cap
tivitatea acestora, unde f 1272. In captivitate a
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întreţiuut relaţiuni de dragoste cu Lucia Via- 
dagola, devenind astfel protopărintele familiei 
Bentivoglio.

Enzootii, boale ale animalelor, dependinţe de 
localitatea în cai e trăiesc acestea. In mod analog 
ca Epidemiile, boalele eozootice nu se transmit 
la vite aflate în altă localitate, în care nu există 
căuşele locale, cari au dat nascere boalei en- 
zootice; astfel Cărceagul oilor, Emoglobinuria 
animalelor bovine sunt boale enzootice, căci ele 
apar numai în anumite localităţi şi nu se transmit 
prin animalele bolnave vitelor din alte localităţi. 
E. se combat, ca şi endemiile, prin asanarea te
renurilor insalubre, mai ales prin desecarea pă
şunilor umede.

Enzyme, (grec.) fermente neorganisate. En- 
zymologia, învăţătura despre fermente.

Eocenic, sistemul, acum seria eocenică, cu
prinde formaţiunile geologice cari sunt la basa 
terţiamlui. Numele E. vine dela grecescul Eos 
= auroră, adecă aurora formelor actuale, fiind-că 
în conchiliile formaţiunilor acestei serii se gă
sesc, după Lyell şi Deshayes, cam între 3—4% 
din conchiliile actuale. Cu această serie miş
cările activităţii interne, cari pentru suprafaţa 
Europei erau de mult în adormire, încep, şi cătră 
finele ei Pireneii şi Apeninii se ridică în văzduh. 
Tot cu această serie condiţiunile fisice şi bio
logice, până atunci cu totul uniforme, încep să 
se diferenţieze, pentru a da nascere varietăţilor 
cari caracterisează era modernă. Mamiferele se 
desvoaltă în mod extraordinar, iar dintre plante 
palmierii şi arborii cu foi călătoare cresc în 
mod gigantic. Europa, pe timpul Mării Calde, 
în care trăiau Numuliţii şi cari caracterisează 
formaţiunile E.-lui, avea un climat uscat şi ar- 
4etor, cu anotimpi ploio.şi şi temperaţi. Acea 
mare se întindea şi prin România (Albeşti) şi 
Dobrogea (Asarlâc).

Eo ipso, (lat.) chiar, tocmai de aceea; dela sine.
Eol, V. Aeolus.
Eolida, Aeolis, v. Aeolii.
Eolina, instrument musical, sau mai bine ju

cărie copilărească formată dintr’o mică cutie, în 
care sunt înşirate o serie de ancii metalice libere. 
Preumblând instrumentul pe buze şi suflând în 
el, anciile vibrează succesiv producând diferite 
sunete. Modul de producţiune al sunetului i-a 
valorat ancă numele ie Armonica de gură, ce 
i-se mai dă (germ.: Mundharmonika). Numele 
de E. se mai dă ancă unui joc de orgă, şi a mai 
fost ancă dat primelor încercări de instrumente 
cu claviatură şi cu ancii libere, instrumente ante- 
niergetoare ale armoniului modern. [T. C.J

Eolypila, un amestec de gudron (reşiuă), sal
petru. sulfur, cărbuni, tărîţe de ferestrău, etc., 
.se aprinde ca să alunge pe inimici dintr’o zidire, 
din galeriile de mine, etc.; signal de fum.

Eon de Beaumont, Carol, cunoscut sub numele 
Chevalier d’Eon, n. 1728 la Tonnerre în Bour- 
gogne; după ce studia dreptul, ajunse în urma 
scrierilor sale politice în graţia regelui Lu
dovic XV, care îi incredinţji corespondenţa se
cretă, ce o avea cu împerăteasa Elisabeta, îna
intea căreia E. se presentase prima dată în haine 
femeiesci. Mai târziu ajunse secretar şi apoi am
basador la curtea din Londra. După moartea 
lui Ludovic fu rechiemat, de oarece exista 
dubiu în privinţa sexului seu, şi muri în mare

strimtoare la Londra 1810. ,Opul mai însemnat 
e: »Loisirs du Chevalier d’E.«, 13 voi., 1775.

E08, la Greci (Aurora la Latini, ^ina zorilor 
în poveştile românesci), o fiinţă mitologică, fata 
lui Hyperiou, născută de Theia, sora lui Helios 
(soarele) şi a Selene-i (luna); E. e luminei 
şi a roşeţei ceriului de dimineaţă, e lumina de 
dimineaţă a (jilei. E. în tablouri apare îmbră
cată cu haina pe care strălucesc stele, uneori 
cu aripi mari pe umer şi turnând dintriun va.s 
rouă pe pământ; E. adeseori apare cu facliă 
aprinsă în mână şi cu cai înaripaţi prinşi la 
carul ei, grăbind înaintea fratelui ei, Helios, 
care asemenea cu cunună de raze pe cap por- 
nesce pe carul seu, ca să lumineze ceriul şi 
pământul. E. iubesce pe cei frumoşi şi răpesce 
pe junii frumoşi, cari nu vreau să-i urmeze, 
pentru că dimineaţa cea frumoasă şi tineră e 
atât de scurtă şi trecătoare, încât ea nu are 
timp să-şi descopere iubirea sa. E. a răpit şi 
pe Tithonos, care a devenit bărbatul ei. Tithonos 
era frumos şi plăcut şi E. a câştigat dela Zeus 
nemurire pentru el, dar a uitat să ceară şi ti- 
nereţă eternă pentru el. Tithonos e o alegoriă 
a (Jilei, care în cursul seu în veci se repeţesce; 
timpuriu de dimineaţă el e tiner frumos, în fier
binţeala (jilei 6 uscat, iar seara e îmbătrânit, 
până ce E. în etern e tinără şi frumoasă. La 
Ispirescu se află o poveste românească: Tinereţe 
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Aceste sunt 
zorile. Eos, la noi: ţ)ina zorilor, se reafiă într’o 
poveste publicată de loan Slavici, (v. Phaeton.)

[Atm.]
Eosina, Fluoresceina.
Eotina, cântare biseric. din serviciul utreniei; 

prin aceste cântări »se cere lumina spirituală*, şi 
momentul intonării lor corespundea cu revărsatul 
zorilor. Svetelna e acelaşi lucru, numai numele 
vine din rusesce.

Eotvos, 1) E. losif. Baron, om de stat şi scriitor 
magh., n. 1813 înBuda şi f 1871. Dela 1839 a luat 
paite la viaţa politică; primul discurs în dieta ţerii 
l-a ţinut pentru emanciparea Ovreilor. In lupta 
literară dintre Szechenyi şi Kossuth a stat pe 
partea acestui din urmă. E. combătea sistemul 
de administraţie al comitatelor şi pleda pentru 
centralisare, îndeosebi în scrierea sa »Reformă« 
şi în romanul »Notarul comunal*. In primul ca
binet ungar (1848) E. a fost ministru de culte, 
dar după demisionarea lui Batthyâny a părăsit 
ţeara şi s’a aşezat în Miinchen, unde a remas 
până la 1851 ocupându-se cu literatura. In acest 
timp a scris: «Influenţa ideilor dominante ale 
seci. XIX asupra statului* şi «Egala îndreptăţire 
a naţionalităţilor în Austria*, o pubHcaţiune de 
interes deosebit şi pentru Români. Sensaţie a 
făcut scrierea sa «Garanţiile pnterii şi unităţii 
Austriei*, publicată anonim în 1859. Dela 1861 
a intrat iarăşi în viaţa politică, şi după ce Un
garia a căpătat nou ministeriu responsabil, E. a 
devenit ministni al cultelor, în care calitate a 
desvoltat o activitate salutară pentru instrucţia 
publică. Cu conlucrarea lui E. s’aînarticulatîn le
gile ţerii Statutul organic (v. ac.) al bisericii rom. 
ortodoxe. 1856 a fost al doilea, iar 1866 ântâiul 
president al Academiei magh.; discursurile sale 
festive ţinute la Academie i-au câştigat frumos 
renume. Aceste discursuri au fost editate 1868 
sub titlul: Scriitori şi bărbaţi de stat maghiari.
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Operele întregi ale lui E. au apărut 1886 în 
14 volume.

2) Eotvos Eoland, Baron, fiul celui de mai îna
inte, n. 1848 în Pesta. Dela 1871 prof. de fisică 
la univ. din Budapesta. 1883 membru ordinar, 
1889 president al Academiei magh.; 1894—95 
ministru de culte în cabinetul Wekerle. A pu
blicat o mulţime de tratate din domeniul fisicei.

Eotvos, Garol, politicmn maşh., n. 1842 în 
Mezo-Sz.-Gyorgy. 1864 închis in Comarom ca 
părtaş la conjuraţia lui Ahnâssy; 1865 prof. la 
academia de drepturi din Papa. După restaurarea 
constituţiei un puternic aperător al partidului 
lui Deâk; 1872 deputat. Apicolii sei politici, ce 
apăreau în Peşti Naplo, erau totdeuna remarcaţi. 
După unirea Deâkiştilor cu grupul lui Tisza, E. 
s’a retras din politică. 1878 din nou deputat, în- 
trând acum în pai*tidul independiştilor. 1883 a 
funcţionat ca aperător în vestitul proces anti
semit Tisza-Eszlâr. 1892 president al partidului 
independiştilor, din care însă 1893 a repăşit, for
mând un grup separat; motivul repăşirii a fost, 
că E., în contrazicere Cu majoritatea partidului, 
a sprijinit legile politice-bisericesc! puse în per
spectivă de cabinetul Wekerle. E. s’a ocupat şi 
cu literatura; cel mai însemnat op al seu e: 
Istoria Nazarenilor, 1873.

Eozoon, mune dat unui fel de structură găsită 
de Mac Mullen la 1863 în cipolinurile lauren- 
ţianului din Canada şi pe care Dauson, Oar- 
penter şi Rupeil Jones o considerau ca organică 
şi deci caracteristică acelor formaţiuni primitive 
şi numite eozoice, în loc de asoice, cum fuseseră 
considerate până atunci. Această formă a fost 
descrisă de Giimbel în Bavaria E. bavaricum, 
de Hochstetter în Boemia E. bohemicum. Dar 
probabilitatea organică a acestui eozoon a fost 
combătută de King, Eowney şi Perry în America, 
de Mobius şi Gratacap în urmă, că acji nu se 
mai crede în eozoon, afară de D. Matthew, şi 
formaţiunile primitive sunt considerate ca depuse 
într’o periodă când viaţa nu exista, deci azoice.

E. p., prescurtarea lui en personne (frc. = per
sonal) ; se scrie pe bilete de visită.

Epacrideae, (botan.) familie de plante Ugnoase 
dicotyle gamopetale, foarte înrudită cu Erica- 
ceele, aceste cu centnil de desvoltare în Africa 
sudică, familia noastră endemică în Australia 
până în Neoselanda. E. se disting de Ericacee 
mai ales prin stamine de regulă epipetale, cu 
antere mature simple (nici bilobe, nici aristate) 
de dehiscenţă în mediană, simplu longitudinală. 
E. sunt importante ca plante endemice (cu deo
sebire sud-vest-australiene), ca element fisiog- 
nomic în flora Australiei şi mai ales ca plante 
deosebit de decorative, cele mai multe de tra
tament analog cu Ericaceele (v. ac.). Ca genuri 
mai remarcabile cităm numai ca exemple Sty- 
phelia, Brachyloma şi Epacris. [A. Pr.J

Epacta, (grec. = adăugat), E. unui an se nu- 
mesce etatea lunei, adecă numerul Zilelor tre
cute dela începutul fasei de lună nouă, la în
ceputul (1 Ian.) acelui an. Ea servă a găsi fa
sole lunei din cursul unui an. Ei nu mai sunt 
aZi în us decât în calendarele eclesiastice pentru 
a calcula cu ajutorul lor serbătoarea Paştilor. 
Pentru a găsi E. unui an, aflăm numerul de aur 
(v. Enneadecaeteris) al acelui an, îl scădem cu 1, 
diferenţa o multiplicăm cu 11, iar produsul aflat

îl dividăm la 30 şi restul divisiunii acesteia e 
E. acelui an. Astfel calculată E. este iuUană, 
adecă corespunde calendarului iulian. Pentru a 
ave pe cea gregoriană, dacă cea iuliană e mai 
mare sau e egală cu 11, o scădem cu 11; iar 
dacă e mai piică de 11 îi adăugăm 30 şi apoi 
o scădem cu 11, şi avem E. gregoriană.

Epagoge, 1) argument epagogic, v. inducţiime 
aristotelică sau impropriu Zisă; 2) un fel de ju
decător, care fără altă procedură, regula la Grecii 
cei vechi neînţelegerile dintre mateloţi şi negu
ţători, mergând la faţa locului pe corabie; 3) un 
fel de evoluţiune militară la Eleni, pe care în
văţaţii moderni nu o pot determina cu siguranţă.

Epagomene, în cronologia Grecilor vechi cele 
5 Zile, pe cari Egiptenii şi Chaldeenii le adăugau 
la anul lor vag, adecă de 360 Zile, pentru a coin- 
pleta anul de 365 Zile.

Epakto, (ital. Lepanto, în antichitate Nau- 
paktosj, oraş cu port în nomarchia greacă Akar- 
nania şi Aetolia, la întrarea în sinul Corintului, 
cu 2296 loc. (1889); residenţă eppească; două 
casteluri fortificate (Dardanelele mici). Aci a în
vins flota creştină (Juan d’Austria) pe Turci 
7 Oct. 1571.

Epaminondas, unul din cei mai mari oameni 
ai Greciei, n. 418 a. Chr. în Teba După libe
rarea cetăţii sale prin Pelopidas ajunge în capul 
statului şi se arată mare om politic, mare ge
neral. Inventează o nouă ordine de bătălie (oblică), 
bate pe Spartani la Leuctra (371) şi câştigă pa
triei sale egemonia. Apoi pătrunde în Pelopones, 
întemeiază Megalopolis, ajunge până lângă Sparta, 
se lupta apoi în Tesalia, unde liberează po Pe
lopidas, cu 100 de corăbii asigură apoi supre
maţia Tebei pe mare şi pătrunde a treia oară 
în Pelopones, până la Mantinela, unde este rănit 
de o lance şi moare pe câmpul de luptă (362). 
Era desinteresat, mare patriot şi filosof. Cu ol 
a apus egemonia Tebei.

Epanalepsis, figură de stil: repeţirea aceluiaş 
cuvânt, sau membru al Zioerii, în cuprinsul unei 
Ziceri sau vers. []

Epanastrofa, v. Anadiplosis.
Epanodos, în retorică: repeţirea unei (Jiceri 

în constmcţiune inversă.
Eparchia, (grec.) administraţia unei provincii, 

însăşi provincia, ce se administrează, în deosebi 
afară de Italia; Eparch prefectul provinciei. E. 
se mai numesce şi provincia bisericească, diecesii, 
districtul protopopesc.

Epee, Charles Michel, Albe de l’E., n. 1712 
în Versailles, deveni preot, dar mai târZiu duse 
o viaţă retrasă în Paris, ocupându-se cu instrucţia 
surdo-muţilor. El este inventatorul alfabetului 
pe degete, care a întemeiat metoda franceză do 
instrucţie a surdo-muţilor, spre deosebii-o de iiie- 
toda germană, care consistă în articulare (fără 
sunet) cu ajutorul gurei, în deosebi a buz(dor. 
A murit la 1789.

Epeios, (lati^eus),constructorul cal ului Tj’oinii. 
(v. Troia.)

Epeira, gen de arachnid din ordinul araneidcloi', 
tipul familiei epeiridelor; cu mai multe specii, între 
cari E. diademata L., foarte comună în România.

Ependyma, (med.) membrana care acopere in
ternul camerelor cerebrale şi al canalului me- 
duvei spinării; e compus din un strat de ceiule 
epiteliale. Ependymita, inflaraaţia Epeudymei.
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Epentesa, (grec.) accident gramatical, prin care, 

la mijlocul unui cuvent, se adaugă o silabă. [ * ]
Eperjes, oraş cu magistrat în Ung., cott. Sâros, 

lângă rîul Tai-ţa, cu 10,371 loc. Nemţi, Maghiari 
şi Slovaci (5673); ca inteligenţă şi comerciu este 
al doilea oraş în nordul Ungariei. Residenţa unui 
episcop gr.-cat., centrul comitatului, tribunal, 
6 biserici, o sinagogă, seminar teologic luteran, 
gimnasiu superior, industrie textilă, comerciu cu 
grâne, pânză, vin şi vite. E. a fost întemeiat de 
colonişti germani în seci. XII. Pe timpul revo
luţiilor lui Bocskay şi Râkoczy a suferit mult, 
cu deosebire însă contrareformaţiunea catolică 
a lăsat triste reminiscenţe; Caraffa aici a ţinut 
1687 tribunalul de sânge.

Eperna^, (pron. eperne), capitala unui aron- 
disment ui depart. franc. Marne, lângă Marne, 
cu 19,275 loc. (1896). Centru al comerciului cu 
vin de Champagne.

Epexegesa, (grec.) în retorică; adaus explicativ.
Eph —, V. şi Ef —.
Ephebia, (grec) serbarea ce se ţinea în Atena, 

când ajungeau tinerii la vîrsta de 16—20 ani 
(Ephebi). Serbarea se făcea în presenţa părin
ţilor şi se aduceau Ubaţiuni lui Heracles.

Ephectici, (grec) se numiau filosofii sceptici, 
de oarece stând pe punctul de vedere al îndoielii, 
credeau că trebue să se reţină dela exprimarea 
ori şi cărei judecăţi pe cât timp îndoiala nu este 
învinsă şi delăturată. [PI.]

Ephedra L., (botan.) gen din fam. Gnetaceelor, 
cuprinde plante frutescente fără frunze, erecte 
sau sarmentoase, totdeuna veriji foarte ramifi
cate, cu ramurile articulate şi proveijute la no
duri cu squame opuse; florile unisexuale mo
noice sau mai adesea dioice sunt dispuse în 
mici amente. Fructul drupaceu sau bacciform 
este oblong şi nedehiscent; seminţele conţin un 
albumen cărnos şi un embrion cu 2 cotyledoane 
libere, cu radicula superă. Acest gen cuprinde 
vr’o 30 de specii, ce cresc în Eui'opa meridio
nală, în nordul Africei în regiunile temperate 
şi subtropicale ale Asiei şi în America extra- 
tropicală. In părţile noastre cresce E. vulgaris 
Rich. Aceste curioase plante se cultivă uneori 
prin grădini pentru decorarea stâncăriilor, aşa 
este E. nebrodensis Tin., etc. [Z. C. P.]

Ephelides, (med.) pete brune circumscripte de 
mărimea unei linţi, mai des pe faţă, dar şi în 
alte părţi ale corpului. Sunt condiţionate de aglo
merări de pigment.

Ephemer, (grec) care trăiesce numai o (Ji; 
prin extensiune: ceva momentan, de scurtă du
rată, trecetor.

Ephemera, (med.) o febră uşoară, care de obi- 
oeiu ţine numai o (ji şi nu este împreunată cu 
vr’o afecţiune locală; e causată de receală sau 
de oboseală. Terapia: odichnă, diaphoritice şi dietă 
uşoară.

Ephemere, gen de insecte din ordinul Ne- 
vropterelor. Ele se numesc astfel din causa du
ratei scurte a vieţii lor, care nu este decât câteva 
oare. Insecta perfectă nu are altă funcţiune, 
decât aceea de a perpetua specia, iar în stare 
de larvă trăiesce în apă doi sau trei ani. Aceste 
insecte ies la apusul soarelui în (filele fru
moase de vară şi toamnă; uneori sunt în aşa 
mare abundenţă, încât când pier, pămentul este 
acoperit de cadavrele lor.

Ephemeride, în astronomie şi cronologie un tratat 
indicând din nainte fenomenele astronomice în 
general, ce trebuesc să se succeadă într’un in
terval oarecare, sau fenomenele cu privire la un 
anumit corp ceresc, pentm intervale de timp cât 
mai dese. Cartea cunoscinţei timpurilor, pu
blicată de biuroul de longitudini din Paris, e cea 
mai impoiiantă publicaţiune de E. anuale, care 
dela 1679 a apărut neîntrerupt şi totdeuna pe 
mai mulţi ani înainte. Această carte servă între 
altele şi la aflarea longitudine! unui loc în raport 
cu meridianul Parisului, fără a fi nevoie de nici 
o comunicaţiune cu Parisul.

Ephesos, Efea, (grec) unul din oraşele cari 
formau renumita Dodecapolis ionica din Asia 
mică. Era situat în valea rîului Kaystros, aproape 
de mare; dar nu era numai port, ci întreţinea 
relaţiuni comerciale foarte sti-inse cu toate oraşele 
vecine. Dela Cresus până la Alexandru cel Mare 
E. a fost supus Perşilor, apoi lui Antigonos şi 
în urmă Romanilor; la împărţirea imperiului 
roman, E. a remas imperiului de resărit până 
la 1391, când a fost cuprins de Turci. Din E. 
era filosoful Heraclit, poetul satiric Hipponax, 
poate şi poetul alexandrin Herondas, ale cărui 
opere s’au descoperit acum 7—8 ani. In E. s’a 
ţinut al III sinod ecumenic. Dar faptul, prin care 
E. a fost renumit, este templul Dianei (Arte- 
mision), una din cele 7 minuni ale lumii. Acest 
templu a fost început de Chersiphron din Creta 
şi isprăvit (540) de Demetrios şi Palonios din 
E. Avea dimensiuni colosale: 133 metri lungime, 
69 m. lăţime, 128 de columne ionice înalte de 
19 m. şi groase de 2 m. Herostratos, ca să-i 
remână numele renumit, i-a dat foc (356); dar 
a fost reconstruit de Deinokrates; a fost incen
diat din nou la 262 p. C. de Goţi, după ce Nerone 
îl spoliase mai înainte. Desgropările la E. au 
început dela 1863, dar abia la 1870 s’a găsit 
templul. [C. Litzica.]

Ephestia, Kuehniella, fluture, microlepidopter 
pyrali(l.

Epheţi, (grec) membrii colegiului de 51 Eu- 
patri(fi, pe cari i-a instituit Dracon în Atena la 
621 a. Chr. Ei aveau să judece dimpreună cu 
archonţii toate procesele de ucidere, cari se în
tâmplau în cele 5 dicasterii ale Atenei. Erau 
aleşi de nobilime, trebuiau să fie de 50 ani tre
cuţi şi cu purtare nepătată. Puterea lor a fost 
micşorată prin reformele lui Solon.

Ephialtes, Grec din Malis, trădător în lupta 
dela Termopile. In speranţa unei bune recom
pense E. descoperi lui Xerxes, reg. Perşilor, o 
potecă în munţi, prin care armata duşmană pe- 
trunse şi invinse pe Greci. Din causa lui E., 
Grecia fu aici învinsă şi Leonidas muri glorios 
împreună cu trei sute de Spaifani. [Caion.]

Ephippium, insect, dipter, brachycer, a cărui 
larvă trăiesce în materule vegetale în des- 
compimere.

Ephraim, una dintre cele 12 seminţii ale Is- 
raeliţilor, numită astfel după al doilea fiu al lui 
losif; pe teritorul ei, în Silo, se păstra sicriul 
legii. După moartea lui Saul, E. cu seminţiile 
nordice a recunoscut rege pe Eşbaal (Isboset), 
pe când seminţia lui Iuda a ales rege pe David. 
După uciderea lui Isboset, E. se supuse lui David 
şi recunoscu egemonia seminţiei lui Iuda, ase
menea şi sub domnia lui Solomon; dar după
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moartea acestuia imperiul iarăşi se desfăcu. E. 
împreuuă cu celelalte seminţii, afară de a lui 
Iuda şi a lui Beniamin, a format imperiul lui 
Israil, care se considera ca continuarea legitimă 
a imperiului israelit întemeiat de Saul.

Ephraim, un cronicar bizantin, care, pe cât se 
pare, a trăit în seci. XIV. A compus o cronică 
în versuri tiimetre şi fără mare însemnătate. In 
special etnografia e foarte slabă. [C. Litzica.]

Ephralmite, monete bătute de Ovreii Ephraim, 
Itzig et Cie pe timpul resboiului de 7 aui sub 
Frideric cel Mare.

Ephrat. după 1 Moisi 35, 19, locul unde se 
află mormentul Rachilei; »acesta este Vitleemul*.

Ephrem Şirul, (Edessanul), supranumit »In- 
veţătorul lumii* şi «Profetul Sirilor*, n. la Nisibis 
în Mesopotamia din părinţi agricultori. La 325 
însoţesce pe episc. lacob din Nisibis la sinodul 
din Nicea. In urma resboaielor persice (363), 
E. părăsesce locul seu natal şi trece în Edessa, 
unde înfiinţează o şcoală, din care au ieşit în- 
veţaţi distinşi. Cătră sfîrşitul vieţii sale se re
trase nu departe de Edessa în o peşteră, pe
trecând ca anachoret. E. muri (378) ca diacon 
în adânci bătrâneţe în Edessa. piua comemo
rativă 28 Ian. El ocupă între părinţii ţerii sale 
locul prim, iar între părinţii bisericii, preste tot, 
un însemnat loc de onoare. Unele din scrierile 
lui sunt cele mai măreţe ce are biserica. Dotat 
dela natură cu un rar talent oratoric, E. este 
fermecător prin ideile sale măreţe, depuse în 
construcţiuni scurte şi stil poetic. Cuvântările 
sale sunt expuse natural şi totodată poetic; pu
terea eloquenţei, arătată .şi în poesiile sale, este 
extraordinară. E. a scris în limba sirică şi greacă, 
— după Fotie — preste 1000 de cuvântări şi după 
Sozomen preste 300 miriade de versuri. Scrierile 
lui E. se grupează după cuprinsul lor în: ese- 
getice, predici, poesii, tractate despre viaţa este
tică, scrieri contra ereticilor, etc.

Ephron, 1) ora^ în Palestina la graniţa impe- 
i-iului lui Iuda şi Israil; după Eusebiu şi Hie- 
ronim ca. 30 km. spre nord dela Ierusalim, apro
ximativ pe unde zace astă4i satul Şindşil; 2) orof 
în ţinutul estic al Iordanului, de posiţie nesigură, 
cucerit de Macavei la 164 a. Chr.; 3) ţir de munţi 
la graniţa împărăţiei lui Iuda şi Beniamin, cam 
între locurile de a(Ji Beit lesa şi Cariet.

Epiblast, V. art. Embrion.
Epica, poesia, povestesce fapte şi întâmplări 

trecute ori, dacă poetul le plăsmuesce singur, 
închipuite ca trecute (v. Poesia). Poesia epică 
are următoarele forme: epopea, naraţiunea epică, 
balada, romanţa, romanul şi novela. Forma cea 
mai desăvîrşită apoesiei epice este epopea (Epos), 
care cuprinde mai vîrtos fapte măreţe din viaţa 
unui popor ori erou. Ea poate fi poporală, năs
cută prin conlucrarea unui popor întreg, ori ar
tistică sau de imitaţiune. Aceasta din urmă are 
formă istorică, romantică, religioasă şi satiro- 
comică. Aproape la toate popoarele există epopee. 
Astfel aflăm la Indiefli «Mahabharata* şi »Rama- 
yana«; la Perşi «Şahname* de Firdusi; la Greci 
♦Iliada* şi «Odisea* lui Homer, la Romani »Eneida« 
lui Virgil; la Francezi aflăm trei cicluri cu fe
lurite tradiţii şi motive: ciclul carolingic, c. bre- 
tonic şi c. normanic, (»La legende des siecles* de 
V. Hugo); la Italieni mai însemnată e «Divina 
commedia* de Dante; la Germani începe poesia

epică cu «Hilebrandslied* apoi «Niebelungenlied* 
şi «Gudrun*, etc., la Englezi aflăm epopea «Beo- 
vulf«; la Scandinavi e colecţiunea »Edda«, făcută 
de Sigfuson. La Români poesia epică poporală e 
foarte vastă, faptele domnilor şi căpitanilor, cân
tecele haiducesci şi ciobănesci, sunt cântate de 
tot poporul. In seci. XVII apare la Români poesia 
artistică narativă. I. Barac scrie Arghir şi Elena; 
V. Aron, Beldiman, Negruzzi, Bolintinean, toţi 
se disting prin această poesie. Alexandri pro
duce pe «Dan căpitan de plaiu«, «Grui Sânger*, 
«Dumbrava roşie*, «înşirate mărgărite*,1 etc.; Emi- 
nescu are pe «Călin* şi «Luceaferul*. Densuşian 
scrise o epopee «Negriada*; Budai-Delean «Ţi- 
ganiada*, Heliade începu «Mrhaiada*, etc. (Cf. 
Manliu «Poetica română*.)

Epicarp, v. Pericarp.
Epicedium, fgrec.J cântec funebm la cei vechi. 

In acest gen a scris Statius, Cornelius Severus; 
mai cunoscut este «E. Drasi* sau «Consolatio ad 
Liviam Augustain de morte Dmsi Neronis.*

^icharmos, dramaturg grec, n. în seci. V 
a. Chr. la Kos. Petrecu în SiciUa, la Megara 
şi Siracusa. Comedia lui E. este premergetoarea 
comediei atice. (Cf. Ahrens, «De dialecte dorico». 
Gottingeu, 1843; Lorenz, «Leben u. Schriften des 
KoersE.* Berlin, 1864; Guiquiout, Fragment pour 
servir â l’histoii’e de la commedie attique*. Paris, 
1863.)

Epichirema, (grec.) un silogism simplu, în care 
premisele sunt amplificate prin adăugarea mo
tivării gândirilor cuprinse în acelea. [PI.]

Epiclesa, invocarea Spiritului sânt, o rugăciune 
ce o recitează preotul în tăcere la liturgie pe 
timpul când corul cântă: «Pre tine te lăudăm, etc.« 
De prin seci. XII E. e obiect de dispută dog
matică între teologii catolici şi cei gr.-orieutali.

[i—m 1
Epicrisa, (med.) apreţiarea sciinţifică a singu

raticelor momente şi simptoame ale unui morb, 
cu deosebită considerare la eventualul sfîrşit.

Epictet (Epictetos), filosof stoic, n. 50 a. Chr. 
la Hierapolis în Phrygia, a fost dus ca sclav 
la Roma. Mai târziu eliberat, a fost expulsat de 
Domi.ţian şi petrecu mai vîrtos la Nicopolis iu 
Epir. Reîntors la Roma se făcu renumit prin 
ideile sale filosofice, cari sunt expuse în scrieiilc 
şcolarului seu Arrianos.

Epicur, filosof grec, a trăit în Atena dela 337 
până 270 a. Chr. Etica o considera ca înveţă- 
tura despre vieţuirea fericită. După E. scopul 
ultim al vieţii este traiul în perfectă linişte, 
lipsită de ori ce durere sufletească ori trupească 
(Eudemonism). Tot ce poate duce la acest scop 
e virtute; nimic nu are valoare decât întru cât 
poate servi acestui scop. E. dă întâietate plăcerii 
spirituale, înaintea celei sensuale, căci e mai 
durabilă. El preţuia amiciţia, iubirea de pace, 
moderaţiunea, perseveranţa în durere, etc. Li
niştea, lipsită de durere, e tulburată mai vîrtos 
prin propriile noastre cugete despre o lege ab
solută a naturei, despre înrîurirea soartei omo- 
nesci prin 4ei şi prin credinţa noastră dns[)re 
nemurirea sufletului. Contra acestor nelini.ştiri 
ne preservează cercetarea asupra naturii (lisica). 
E. derivă întreaga natură din doue principii: 
atomole (materia) şi spaţiul gol. Şi sufletul e 
compus din atome şi este muritor. Criteriul ade- 
vemlui, după E., este observaţiunea sau percepţia
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sensuală, din care ne formăm ideile noastre. (Ist. 
filos. antice de G. Dem. Teodorescu. Buc., 1893.)

Epicurei, discipulii şi aderenţii filosofului atenian 
Epicur. Ei se adunau la Atena într’o grădină, 
lăsată mai târcjiu moştenire lor dela învăţătorul 
lor, unde formau o congregaţiune, la umbra ar
borilor, lângă o apă curgetoare, ascultând lec- 
ţiunile măiestrului, glumiau, cetiau, prânziau 
împreună, gonind frica de fiei şi de moarte, 
grija de nevoile vieţii, intrigile, invidia, resbu- 
narea şi setea de măriri trecătoare. E. se nu
mesc toţi oamenii cari tind la o viaţă plăcută, 
lipsită de durere, şi al căror unic motor de ac
ţiune este plăcerea liniştită. Printre E. se nu
măra; Metrodor, Aminomach şi Idomeneu, toţi 
trei din Lampsacos, Ermach din Mitilene, Apol- 
lodor cu elevul său Zenon din Sidon, Diogen din 
Tarsos, Colotes, poetul Lucreţiu, etc.

Epicureism, direcţia filosofică întemeiată de 
Epicur, şi care este o combinare a atomismului 
lui Democrit cu idonismul lui Aristip. E. se mai 
numesce şi modul de viaţă, condus de princi
piile eudemonistice ale lui Epicur, precum: »Alege 
plăcerea care n’ar fi urmată de neplăcere. Fugi 
de suferinţa care n’ar aduce plăcere. Evită plă
cerea care te-ar lipsi de o mai mare plăcere, sau 
ţi-ar aduce mai multă neplăcere decât plăcere. 
Alege neplăcerea care te-ar scăpa de o mai mare 
neplăcere, sau ar pute fi urmată de mai mare 
plăcere*.

Epicycloida, (grec.) curba născută de un punct 
aşezat pe o circumferinţă, care se rostogolesce 
fără alunecare pe o altă circumferinţă, fiind ambele 
cuprinse în acelaşi plan. Cele 2 circumferinţe 
pot fi tangente exterioare sau interioare. In acest 
din urmă cas curba se numesce şi hipocycloidă. 
In general se înţelege prin E. curba născută de 
un punct legat de un cerc sau curbă ori care 
mobilă, care se rostogolesce fără alunecare pe 
un alt cerc sau curbă fixă. Astronomii cei vechi 
nu admiteau corpurilor ceresci decât mişcare 
circulară şi uniformă pentru a fi o mişcare per
fectă. Astfel ei admiţend aceasta, pentru a explica 
mişcările aparente ale planetelor, îşi închipuiau 
că planetele se mişcă pe un cerc şi că centi'ul 
acelui cerc descrie şi el un cerc împrejurul pă- 
montului. Drumul descris de planetă în spaţiu 
se numia epiciclul planetei.

Epidauros, 1) în antichitate port în Argolis, 
lângă golful sarouic; în apropiere templul ad
mirabil al (Jeului Asklepios, conservat binişor 
până a()i. In timpul mai nou s’au făcut aci des- 
gropări importante. Astă(ji în locul vechiului E. 
se află satul Noul JE., cu port; 2) colonie grec., 
Raguza de astăcji (v. ac.).

Epidemia, o boală independentă de locahtate, 
ci dependentă de altă causă comună, care boală 
în acelaşi timp şi în aceeaşi localitate afectă 
deodată un numer mai mare de oameni. Toate 
boalele infecţioase pot deveni epidemice, se pot 
propaga dela persoane bolnave la alte sănătoase, 
dela o localitate în altă localitate pjîn transpor
tarea germenilor boalei. Poliţia sanitară are me
nirea a preveni nascerea de E., a opri impor
tarea în ţeară şi exportarea din ţeară a germenilor 
lealelor epidemice, a isolape bolnavii cari sufer de 
boale transmisibile, a distruge sau a desinfecta 
obiectele de cari s’au servit acei bolnavi, pentni ca 
să nu devină medii de propagarea boalei. [I. P.]

Epidemic, epizootie, adjectiv, ceea ce privesce 
o epidemie ori epizootie.

Epidendrum L., (botan.) gen de plante epifite 
tropicale anrericane din fam. Orchideelor, trib. 
Epidendreae, cu tulpina distichă sau pseudobul- 
boasă, de inflorescenţă terminală paniculată, cu 
4 polinii în una, sau tot atâtea în o a doua serie. 
Mai ales din causa florilor, de comun specioase 
şi numeroase, multe din cele 200 specii se cultivă 
ca plante de florărie, s. e. E. Lindleyanum Rchb. f., 
Schomburglcii Ludl., stenopetalum Hook., ş. a.

[A. Pr.]
Epiderm, stratul cel mai deasupra al pielii (v. ac.).
In b o t a n i c ă se înţelege sub E. o ţesătură for

mată dintr’un singur strat de celule, strins le
gate între ele, fără spaţii aerifere. Se găsesce 
la suprafaţa tuturor organelor aeriane aJe Pteri- 
dophytelor şi Fanerogamelor. In acest cas, şi 
dacă organele trăiesc mai mulţi ani, membrana 
externă a celulelor epidermice e groasă, trans
formată în cutină (v. ac.). Altă dată, pe lângă 
cutină, mai e şi sihee, sau o substanţă ceroasă, 
ori o substanţă lipicioasă. Pe tulpinile subterane, 
sau pe cele aeriane cu durată scurtă, ori pe or
ganele acuatice, E. e mai .subţire. Ca dependente 
ale E.-ei, şi provenite din modificarea celulelor 
sale, sunt: stomate (v. ac,), peri (v. ac.) şi emer- 
genţe (v. ac.). Rolul E. e de apărare pentru plantă, 
contra transpiraţiunii prea mari, luminei prea in
tense, contra agenţilor distrugători, etc., tot atâtea 
funcţiuni, ce le îndeplinesce cu atât mai bine 
când presintă modificările mai sus amintite.

Epidot, (Pistazit), mineral, silicat aluminos 
de calciu şi fier, cristalisează în sistemul mo- 
noclinic. Coloarea variază între galben-verde şi 
verde-negricios, rareori roşu. E. e un mineral de 
metamorfism al şisturilor cristaline şi al unor roce 
eruptive grăunţoase. Cristale frumoase vin dela 
Ala şi Traversella (Piemont), Tavetsch, Zermatt 
(Elveţia), ZUlerthal, Knappenwand in Untersulz-' 
bachthal (Salzburg). etc. In România se găsesc 
cristale mici de E. în amfibolitele şi recele ana- 
loage din masivul Parîngu, munţii Lotrului şi 
Făgăraşului cât şi în granitul Pricopanului (Do- 
brogea). Varietatea manganesiferă de E. se nu
mesce Piemontit, care se întâlnesce în cristale 
frumoase, negre, violete sau roşii la San Mâr- 
cello în Piemont. E. şi Piemontit se întrebuin
ţează uneori în bijuteriă.

Epieichia, (grec) interpretarea unei legi în 
un înţeles mai blând, şi nu strict după litera 
legii. Aceasta se face în caşuri speciale, pe cari 
se presupune, că între împrejurările date nici 
de cum nu le-a avut în vedere legislatorul.

[i-m.]
Epif —, V. Epiph —.
Epigamia, (grec.) alianţă, afinitate, drept de a 

contracta o căsătorie; Epigam, nobil, în vîrstă 
de a se pute însura. [Caiou.]

Epigastrium, (med.) partea superioară a abdo
menului, marcată a) prin o linie orizontală, care 
atinge procesul xifoid al sternului, b) o altă linie 
orizontală, trasă două degete deasupi-a buricului, 
.şi c) de ambele părţi prin câte o linie, care îm
preună articulaţiunea sterno-claviculară cu spina 
anterioară sup. a osului iliac.

Epigenesa, (grec) numele doctrinei biologice 
introdusă în embriologie de Wolf. Prin studiul 
mai ales al formaţiunilor vaselor din regiunea
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vasculară a blastodermului şi a tubului intestinal, 
Wolf a pus în evidenţă faptul, că toate regiunile 
embrionului sunt datorite numai modificaţiilor 
unor anumite regiuni ale discului germinativ şi 
al foilor blastodermice. Lucrări posterioare (mai 
ales Baer, Rathke) făcuţe asupra embrionului 
la animale şi plante au întărit afirmaţiunile lui 
Wolf, că tot se face prin E., adecă «printr’o 
creare succesivă de organe*, nefiind nimic pre
existent în germine, cum pretindeau şi pretind 
pairizanii preformismului. Spermatozoi4i, şi mai 
ales la ora, se formează înainte cu mult chiar 
ca actul sexual al procreaţieisăaibăloc.Variaţiunile 
ulterioare ale organismului embrionar sunt da
torite numai proliferaţiunilor elementelor ana
tomice, determinate şi ele la rândul lor de condi- 
ţiunile mediului ambiant. (Cf. cuvintele: onto- 
genesă, teratogenesă, neo-evolutionism.j

[Vaschide.]
Epiglottis (Epiglotă), (med.) capacul, care în

chide intrarea în laringe (v. ac.).
In musică numele E. s’a dat de factorii de 

spinete şi clavicorde din secolii trecuţi limbilor 
dela capetele tangentelor ce atingeau coardele.

Epigonation, genunchier, bederniţă, un ornat 
episcopesc, făcut din ţesetură, avend formă pă
trată cam de l1/* palmă de lung şi lat; când 
celebrează episcopul, E. îi atîruă legat de cingul 
la coapsa dreaptă ca şi o spadă (Ps. 44, 45). El 
e simbolul tăriei, cu care episcopul aperă cre
dinţa cu arma cuventului. [i—m.]

Epigoni, după mitol. grec. fiii şi următorii celor 
şepte eroi, cari au că(Jut în lupta dela Teba. 
E. ca să-şi resbune pentm părinţii lor, au cucerit 
şi risipit Teba. In sens figurat E. însemnează 
urmaşi ai unor părinţi iluştri.

Epigrama, (grec.) însemna la început inscrip- 
ţiune pe pietri funerare, arcuri de triumf, statue 
şi alte monumente; apoi ori ce poesie scurtă, 
cuprin(Jend o cugetare ingenioasă sau delicată, 
exprimată cu graţie şi eleganţă. La Romani E. 
lua înţeles exclusiv de poesie satirică, ântâiu 
prin Catul, apoi prin Marţial, autor special de 
E. Intre poeţii moderni E. a fost mult cultivată 
de Francezi. E. corespunde chiuiturilor sau stri
găturilor din literatura poporană.

Epigraph, inscripţiune. Faţa Epigraphică, la 
monete faţa pe care se află inscripţiunea sau 
chipul.

Epigraphia, (grec.) disciplina care mijlocesce 
priceperea şi exploatarea sciinţifică a inscrip- 
ţiunilor remase din antichitate în metal, pietri 
ori în alte materii solide şi trainice. La po
poarele, a căror literatură a apus, inscripţiu- 
nile sunt singurele mărturii, cari lămuresc mo
mentele însemnate ale istoriei lor. Dintre in- 
scripţiunile semitice mai însemnate sunt cele 
aflate pe sarcofagul lui Eschmunazar şi inscrip
ţiunea Siloa, apoi inscripţiunile sacrale şi de pe 
morminte. O colecţiune a tuturor insoripţiunilor 
semitice a publicat Academia franceză (1881) 
»Corpus inscriptionum semiticarum*. De mai mare 
însemnătate sunt însă inscripţiunile romane şi 
grecesni. Din seci. XV mai cu samă Italia, apoi 
Spania şi alte părţi, pe unde au străbătut cuce
ritorii Romani, au fost cu deameruntul scrutate 
de învăţaţi francezi, italieni, etc., cari au publicat 
diferite colecţiuni. O colecţiune sistematică însă 
a făcut Academia din Berlin, cu deosebire de

când epigrafistul T. Mommsen a luat conducerea 
acestor lucrări. La 1852 apăm în Lipsea »In- 
scriptiones regni neapolitani latinae*. Ia 1862 
«Corpus inscriptionum latinarum*, conţinend mai 
ales colecţiuni de pe timpul republice!. De mare 
însemnătate e colecţiunea lui Wilmann «Exempla 
inscriptionum latinanim*. Inscripţiunea grecească 
a fost maşter tractată până în seci. XIX. Astăzi 
există o mulţime de colecţiuni, pe cari Academia 
din Berlin le-a arangeat sistematic. Cu inscrip
ţiunile grecesc! «Corpus inscriptionum graecarum* 
s’au ocupat Ernst Curtius, A. Bookh, Kirchhoff, etc. 
Colecţiuni însemnate din punct de vedere dia
lectic a făcut P. Cauer. Inscripţiuni de caracter 
creştinesc s’au făcut mai vîrtos numai în Italia 
şi special la Roma. După provincii a arangeat 
colecţiuni Le Blant: «Inscriptions chretiennes de 
la Gaule (1855—65)« şi Hiibner «Inscriptiones 
Hispaniae christianae (Berlin, 1871)* şi «Inscrip- 
tiones Britaniae christianae (1876)*.

Epigyn, (botan.) se (Jice de o floare că e epigynă 
sau presintă epigynie, când receptaculul seu e 
scobit în formă de păhar, iar carpelele sunt 
concrescute cu receptaculul formând un ovar 
infer; deasupra acestuia se inseră părţile libere 
ale androceului, periantului, etc. Aşa e la Măr, ş. a. 
Jussieu (A. L.) după presenţa E.-ei a divisat în 
clase tipul Pan erogamelor.

Epik —, V. Epic —.
Epilemma, (grec.) figură oratorică, când ora

torul însuşi provoacă un contraargument, spre 
a-1 combate imediat. [*]

Epilepsia, morbus sacer, morbus comitialis, 
frc. haut-mal, boală rea, neurosă cronică in
termitentă, caracterisată în forma sa cea mai 
pregnantă prin atacuri convulsive însoţite de 
pierderea totală a consciinţei şi a simţirii, şi de 
spumarea gurei. Acestor atacuri pot premerge 
unele fenomene prevestitoare (aura epileptica), 
ca indisposiţie, durere de cap, ameţeală, adese 
un simţ special de curent rece sau cald, care 
începe dela picioare în sus. Unii epileptici dau 
un sbierăt puternic, când se ivesce atacul; pu
ţini mai sunt în stare a se aşeza la un loc po
trivit, ci cad la moment jos. Atacul durează 
1—15 minute, după care bolnavul mai adoarme 
vr’o câteva ciasuri; când se trezesce, se simte 
obosit. Nu la toţi bolnavii epileptici se pot ob
serva aceste atacuri hotărîte, ci îi cuprinde 
numai o ameţeală, devin palici Şi grăiesc confus, 
dar deja în momentele următoare se reculeg, ca 
şi când nu s’ar fi întâmplat nimic (Abseuce, 
Petit-mal). După atacurile epileptice urmează 
pause de septăraâni, luni şi chiar ani. E. o un 
morb de creer, probabil cu sediul în scoarţa ace
stuia (Jackson); momentele, ce predispun spre 
E., se pot eredi. E. predispune spre alienaţiuae, 
care se arată în perhirbaţiuni trecătoare sau du
rabile. Alienaţii epileptici sunt periculoşi (ucid, 
pun foc, fură, etc.), de aceea trebuesc puşi sul) 
strictă pază. Pertuiriaţiunile trecătoare sunt do 
interes forens. Vindecările de E. sunt foarte rari. 
Ca medicament se folosesce bromura de potasiu ; 
în decursul atacului trebue îngrijit, ca bolnavul 
să nu-şi atragă lesiuni.

Epilobium L., (botan.) gen de plante herbacoo 
perenale, uneori siifruticoase, din fam. Ona- 
grariaceelor, cu foi alterne sau oposite, întregi 
sau dentate, ovar infer elongat 4-gon (fructul e o
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capsulă polyspermă), calice scurt tubulos ca şi co
rola 4-raeră, stamine 8; cuprinde vr’o 50 specii 
din regiunea temperată şi rece a globului te- 
restiTi. Cresce mai ales pe locuri umede, s. e. 
la noi: E. Mrsutum L., lângă ape stagnante, 
E. trigonum Schrnk. pe lângă părae în munţi, 
E. Dodonaei Vili., pe prundurile cursurilor de 
ape, etc. E. angustifolium L., »sburătoarea« e o 
plantă caracteristică în păduri tăiate de curend. 
Unele din specii, precum E. Mrsutum, Dodo
naei, ş, a. se cultivă din când în când ca plante 
decorative rustice. [A. Pr.]

Epilog, încheierera unei scrieri. Cu deosebire 
în dramă E. era foarte întrebuinţat mai înainte, 
pentru ca autorul să' resume cuprinsul piesei 
.sale, ideile cari l-au călăuzit, şi să ceară in
dulgenţă din partea spectatorilor. In literatura 
noastră veche, scriitorii întrebuinţau foarte des 
E., cu deosebire pentru ca să roage pe cetitori 
să li-se ierte greşelile cari le-au comis. In ge
neral prin E. se înţelege sfîrşitul ori cărei acţiuni.

Epimedium L., (botan.) gen din fam, Berbe- 
rideae, trib. Berbereae, cuprinde plante erbacee 
vivace cu rbizom repent; frunzele alterne, pe- 
ţiolate, pinatisecte, bi- sau tripinatisecte cu fo- 
liolele dendiculate; florile divers colorate, her
mafrodite, sunt dispuse în raceme simple sau 
compuse, terminale sau opositifolii; caliciul cu 
8 sepale petaloide plane, cele exterioare mai 
mici şi mai puţin colorate; corola cu 4 petale 
mici nectariforme, patru stamine libere cu an- 
terele basifixe; ovarul şi stilul elongat conţine 
numeroase ovule; fructul este o capsulă siliqui- 
formă, bivalvă; seminţe cu arii cărnos, embrionul 
puţin arcuat, radicula inferă. Acest gen are vr’o 
8 specii de frumoase plante, ce cresc în Europa, 
în Asia temperată şi orientală. Unele specii de 
E. cu flori albe, galbine sau roşii se cultivă prin 
grădini ca plante ornamentale; aşa sunt; E. al- 
pinum L., E. diphyllum Grab., E. macranthum 
Morr. et Bene., etc. [Z. C. P.]

Epimenides, numele unui profet-oracol, care 
a trăit în seci. VI a. Ohr. pe insula Creta, şi 
care figurează în poveştile, miturile grecesci ca 
o persoană favorită (Jeilor.

Epimetheus, după mitol. grc. fratele lui Pro- 
metheus, bărbatul Pandorei.

Epinal, capitala fortificată a depart. franc. 
Vogesii, lângă rîul MoseUe, cu 24,490 loc. (1891); 
3 forturi.

Epinastic (botan.). Frunzele şi învebşurile flo
rale tinere, ovulele, şi alte păi'ţi ale plantelor, 
se cjic epinaste sau cu epinastie, când din causa 
crescerii lor mai mare pe faţa superioară, pre- 
sintă o anumită curbătură de crescere. Frunzele 
în mugure, foile florale în boboc, sunt hypo- 
naste (v. ac.) de obiceîu, iar când se deschid 
devin epinaste. Modul cum e cui’bat ovulul, după 
cum e epi- sau byponast, e folosit în clasifîcaţia 
Panerogamelor.

Epinikion, (grec.J la Grecii vechi cântecele de 
laudă, pe cari le executa corul la adresa învin- 
getoiilor cu ocasiunea jocurilor naţionale.

Epioecia, (grec.) epidemie pe un teritor re- 
strins, în o singură casă.

Epipactis R. Br., (botan.) gen de plante te
restre din fam. Orcbideelor, foarte înrudit cu 
Cephalanthera, do care se distinge prin sepale 
patente şi flori nutante sau pendule, respândit

în întreagă regiunea boreală temperată. Cele 
mai frequente specii dela noi sunt: E. palustris 
Crntz. pe locuri mlăştinoase, şi E. latifoUa AII 
prin păduri. [A. Pr.]

Epiphaneia, după mitol. grec. aretarea neaştep
tată a unui (Jeu ori erou, venind într’ajutor. Mai 
renumită e E. Dioscurilo'r (v. ac.), a lui Her
cules, etc. Se crede că de multe ori se arată şi 
Demonii (v. ac.). [Atm,]

Epiphania, v. Arătarea Domnului.
Epiphaniu, sf. părinte, n. pe la 315 în o comună 

lângă Eleutberopolis în ludea. Fiind-că scia cinci 
limbi s’a numit şi Pentaglotul. Pentru erudi- 
ţiunea şi evlavia lui a fost cbiemat la scaunul 
mitropolitan din Salamis în Cipru, unde a des- 
voltat mult zel pentru înflorirea credinţei şi în 
deosebi a vieţii monachale. Imp. Valenţe (364 
până 378), care cu atâta furie a purces contra 
altor episcop! ortodoxi, n’a cutezat a se atinge 
de el. Sf. E. a combătut cu erudiţiune înveţă- 
tui'ile lui Origenes, condamnându-i (în un sinod 
ţinut în 401) scriptele, şi oprind cetirea lor. 
Amăgit de Teofil, patriarcbul Alexandriei, a lucrat 
în contra Sf. loan Chrisostom, dar mai târziu 
şi-a recunoscut greşeala, şi s’a depărtat din Con- 
stantinopole, fără a participa la conciliabulul pus 
la cale pentru condamnarea lui loan Chr., ca şi 
cum ar fi originist. La reîntoarcerea spre Cipru 
a murit pe naie în 403. Memoria lui o serbează 
biserica în 12 Maiu. E. a scris opul »Ancoratu.s«, 
care avea să servească ortodoxilor ca o angbiră 
tare în contra valurilor eretice. In alt op înti
tulat »Panag'ion«, combate preste 80 de eresii. 
(Cf. Dr. Al. Grama, Istoria universală a bisericii. 
Blaj, 1881, p. 188.) [Dr. Is. Marcu.j

Epiphonema, figură de stil, un fel de excla- 
maţiune sentenţioasă, care încheie o naraţiune, 
o judecată sau un discurs. [ * ]

Epiphora, figură de stil, repetarea aceluiaş 
cuvent, sau a mai multor cuvinte, la finea deo
sebitelor (Jiceri sau versuri, ce se succed. [H: ] 

Epiphyllum, (botan.) gen de Cactee.
Epiphysis, identic cu Apophysa (v. ac.). 
Epiphyte, (botan.) plantele ce trăiesc la supra

faţa altora, fără a se folosi de altceva dela ele, 
decât de un sprijin. Se mai cjic şi părăsite false, 
spre deosebire de cele adevărate, cari vatemă 
planta ospitalieră. In regiunile noastre trăiesc E. 
pe arbori. Licheni, etc.; în cele tropicale con- 
tribue prin portul lor variat a înălţa splendoarea 
întinselor păduri.

Epipode, loburile musculare desvoltate din su
prafeţele laterale şi superioare ale picioarelor la 
unele molusce.

Epipogum Gm., (botan.) gen de plante erbacee 
aphylle din fam. Orcbideelor, trib. Neottieae, 
caracterisat prin rbizom tuberifer de forma coar
nelor la cerb. Cuprinde numai două specii te
restre saprophyte din Europa şi Asia temperată, 
dintre cari E. aphyllum Sw. cresce şi la noi 
ici-colea isolat prin pădurile montane la locuri 
întunecoase şi umede. [A. Pr.]

Epir, (grec. Epeiros), ţeara cea mai nord- 
vestică în vechea Eladă, cu munţii Keraunici şi 
liurile Aeberon şiKokytos. Locutorii sunt: Moloşi 
în nord-est, Cbaoni în nord-vest şi Tbesproţi în 
sud, aparţinând seminţiei ibrice. (Of. şi art. Ară- 
mâni, I, p. 228 b.). Multă vreme E. a fost in
dependent sub domnitori proprii; cel mai vestit
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rege a fost Pirrhos II. La 168 d. Chr. deveni 
provincie romană, iar în seci. XIII Despoiat de 
sine stătător; la 1432 fîi cucerit de Turci, iar 
la 1447 eliberat prin Skanderbeg; dela moartea 
acestuia (1466) E. iarăşi este al Turcilor, afară 
de partea sud-estică, care dela 1881 formează 
nomarchia grecească Arta (v. ac.).

Episcop, (grec. = supraveghetor), titlul superio
rului bisericesc, care, investit fiind cu deplina 
putere sacerdotală, guvernează diecesa încredin
ţată lui. Numirea de E. la începutul creştinis
mului era identică cu aceea de presbiter. In 
seci. II începe a se deosebi E. de presbiter şi 
mai târdiu chiar între episcopi, cari se priviau 
de următori ai apostolilor, se fac deosebiri, câşti- 
gându-şi cei dela oraşe, şi mai ales cei din capi
tale, vază şi autoritate preste ceilalţi E.-i; astfel 
se născu ierarchia (v. ac.). Chiemarea E.-lui este 
a îngriji de susţinerea şi lăţirea credinţei, a 
cresce clerul şi a purta grijă de binele sufletesc 
al cleralui şi poporului, de administrarea bise- 
ricei; E. poate săvîrşi toate tainele, el exercită 
putere disciplinară şi judecătorească.

Episcopal sau episcopesc, ceea ce aparţine 
episcopului. Episcopat sau Eiecesă, districtul 
preste care se întinde în mod legitim puterea 
sacră de ord şi de jurisdicţiune (v. ac.) a E.-lui. 
Episcopia, diecesă, episcopat, demnitatea epis- 
copească.

In biserica românii gr.-or. din Ungaria şi 
Transilvania E.-ul se alege de cătră sinodul epar- 
chial; pe mitropolitul îl alege congresul naţional- 
bisericesc; alegerea se supune aprobării monar- 
chului. In biserica gr.-cat. română episcopii sunt 
numiţi din partea monarchului deadreptul, iar 
mitropolitul dintre trei candidaţi aleşi. (V. şi art. 
Statutul organic, Greco-catoUc.)

Episcopii ortodoxi din România se numiau 
odinioară de Domn în înţelegere cu mitropoliţii, 
iar aceştia la început când de Domn, când de 
patriarchul din Constantinopole, în urmă însă 
numai de Domn. Cu introducerea monarchiei 
constituţionale se impunea o altă procedere în 
această privinţă, ceea ce se şi sancţiona prin 
legea din 14 Dec. 1872. După această lege E. 
se aleg de marele colegiu electoral compus din 
mitropoliţii, episcopii, archiereii, senatorii şi de
putaţii ortodoxi. Mitropoliţii se aleg dintre epis
copi, iar aceştia dintre archierei; in present se 
recere şi titlul de licenţiat sau doctor în teo
logie dela VI"o facultate ortodoxă. Onorarul E.-lor 
se fixează la 1541 lei pe lună, al mitropoliţilor 
îndoit. Tot prin această lege se crează sf. sinod 
al bisericei autocefale a României ca instanţa 
supremă bisericească, compus din mitropoliţi, 
episcopi şi archierei, şi are de atribuţie de a 
statua asupra afacerilor spirituale, disciplinare 
şi judiciare curat bisericesci. Sf. sinod se adună 
de doue ori pe an, iar la deliberările salo asistă 
şi ministrul cultelor cu vot consultativ. In fine 
această lege fixează numerul şi titlurile E.-lor, 
cari sunt urniătoarele: 1) Archiepiscop şi Mi
tropolit al Ungro-Vlachiei, Exarch al plaiurilor şi 
Primat al României, cu resideoţa la Bucuresci. 
2) Archiepiscop şi Mitropolit al Moldovei şi Su
cevei şi Exarch al plaiurilor, cu residenţa în laşi. 
De Mitropolia Ungro-Vlachiei se ţin E. Râmni
cului şi Noului Severiu, cu residenţa la Râmmc- 
Vâlcea; E. Buzeului şi E. de Argeş, cu residenţa

la Curtea de Argeş; de Mitropolia Moldovei se 
ţin episcopul de Roman, cel de Huşi, şi cel al 
Dunării de Jos, cu residenţa la Ismail, iar după 
resboiul din 1877—78, la Galaţi. Archierei se 
fixează 8, câte unul la fiecare episcopie cu tit
lurile, după rândul observat: Ploeşti, Botoşani, 
Craiova, Râmnicu-Sărat, Piteşti, Bacău, Berlad, 
Galaţi. Ei se aleg de cătră sf. sinod în înţele
gere cu guvernul, şi capetă binecuventarea Pa- 
triarchului din Constantinopole prin mijlocirea 
ministerului. E. catolici din România s’au 
numit în totdeuna, şi se numesc şi astăzi di
rect de cătră sf. scaun din Roma, de oarece nu 
există uri concordat, care să recunoasă drepturi 
de presentare Statului sau Suveranilor români. 
(Cf. Legea publicată în Almanachul Cultelor 1893, 
p. 53 uu. Xenopol, Ist. Rom. II Biserica. A. Abt, 
Die kath. Kirche in Rum. 'Wiirzburg, 1879.)

Sistemul episcopal. Cu privire la posiţia pon
tificelui roman în organismul ierarchic domniaii 
în seci. XV—XVI doue direcţiuni opuse: si
stemul papal şi cel episcopal. După cel dintâiu in- 
fluinţa papei avea să se susţină în toate ca în 
evul mediu, al doilea voia să lărgească sfera de 
infiuinţă a conciliilor şi a singuraticilor episcopi 
în contul autorităţii şi puterii papale. Sistemul E. 
a fost aperat de conciliu! din Constanţa (1414—18) 
şi cel din Basel (1431—39). La protestanţi se 
susţine teoria, că piin pacea religionară dela 
Augsburg (1555) in ţerile protestante puterea 
de jurisdicţiune, ce au avut-o mai înainte papa 
şi episcopii, a trecut Ia domnitorii lumesci. Bi
serică episcopală se numesc mai multe secte 
ale bisericii anglicane. (Cf. DoUinger, Kirche 
und Kirchen. Munchen, 1861.)

Episcop titular, (în bis. catolică) se (Jice acel 
cleric, care primesce ordul sacru episcopesc, însă 
nu şi teritor propriu sau diecesă, unde să-şi de
prindă puterea sacră; E. tit. primesce numai 
titlul unei episcopii, care a existat cândva, dar 
acji e suprimată; dacă E. tit. e aplicat în vr’un 
oficiu sacru în ţerile creştine se (Jice E. tit., 
iar dacă e trimis să propage şi promoveze creşti
nismul între pâgăni, se (jice E. in partibus in- 
fidelium. (V. şi art. Archiereu.)

Episklerita, inflamaţiunea ţesutului celular de 
pe albuşul ocliiului (scleră), mai cu samă când 
sufere omul de reumatism.

Episod, (grec.) intervenţiune, e un fragment 
dintr’o operă literară, epopee, roman, dramă, 
cuprintjend xm incident sau o acţiime deosebită 
de acţiunea principală, însă în strinsă legătură 
cu ea şi necesară pentru completarea sau ilu
minarea tabloului. Dacă nu e prea lung, E. no 
lasă mai interesaţi şi mai bine pregătiţi pentru 
urmărirea acţiunii principale. E.-le sunt adeseori 
părţile cele mai populare din poemele celebre; 
s. e. Remasul bun al Andromachei din Iliada; 
Calul Troiei, Amoml Didonei, Coborîrea lui Enea 
în infern, Nis şi Eui’yal din Eneida; E’enciroa 
vieţii câmpenesci sau moartea Eurydicei din 
Georgice; Ugoliuo sau Francesca da Rimini din 
Dante, etc. j—]

In musică se numesc E. părţile secundare 
dintr’o composiţiune, cari servesc a lega între ele 
părţile principale. Mai cu samă în fugă (v. ac.) se 
dăacestnume părţilor de desvoltare, construite pe 
un motiv din temă sau contratemă, una urmând 
expunerii şi alta precedând streta. [T. C.j
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Epispadie, (med.) anomalie congenitala, ce con

sistă în lipsa părţii superioare a tubului uretral.
Epispastica, în medicină medicamentaţia apli

cată la suprafaţa pielei pentru a provoca o iri- 
taţie, care e urmată aproape totdeuna de o vesi- 
caţiune; băşicelele provin din lidicarea epidermei 
(stratului cornos) prin îngrămădirea unui lichid 
seros între ea şi stratul lui Malpighi. In far
macie se prepară o mulţime de pomade epi- 
spastice (pomada galbenă, albă, pomada de Caen 
şi pomada verde, care este cea mai iritantă), al 
căror scop este de a întreţine »supuraţiunea la 
suprafaţa vesicaţiei* (Robin). Visicătoarele sunt 
epispastice. [V.]

Epistaxis, scurgere de sânge din nas prin ori
ficiile nasale anterioare, sau prin cele posterioare 
în gură, de unde poate fi înghiţit. E causat prin 
ruperea vaselor mucoasei, nasale în urma unei 
lovituri, a fracturei oaselor nasale, unui polip, 
ulcer, în decursul tuberculosei, febrei tiphoide, 
scorbutului, boalelor de inimă, ficat, congestiei 
cerebrale, etc. Tratament: ţinerea ridicată a ca
pului şi a braţelor, comprese reci pe frunte şi 
templă, tamponarea, etc., şi după causa, care a 
pricinuit epistaxisul. [V. 1.]

Epistilbita, mineral, zeolit, silicat aluminos de 
calciu hidratat, cristalisează nionoclin; e rar.

Epistola, comunicarea în scris cu o altă per
soană. Tonul ei se caracterisează prin conţinutul 
şi referinţele dintre triraiţetor (autor) şi primitor. 
In literatură forma epistolară joacă un rol 
foarte însemnat. E. poate fi narativă (epică), 
lirică şi didactică. »Epistolae« ale lui Horaţiu 
conţin spirit satiric; »Epistolae ex Ponto« ale lui 
Ovid sunt pline de elegie. E.-le sfinţilor apostoli 
sunt didactice. La Români au scris E.; 0. Co- 
nachi, Gr. Alexandrescu, etc.

Epistola (lat.) era în vechime în şenere res- 
punsul ce-1 da curtea regentă la o întrebare a 
unei autorităţi. Epistolae formatae se numiau 
în vechime scrisorile de recomandare, cu deo
sebire în sinul bisericii. Epistolae laureatae, 
scrisori cu frunze de lauri, le trimeteau beliducii 
romani la Roma, anunţând victoriile câştigate. 
Epistolae obscurorum virorum, scrisorile oame
nilor ascunşi, în contrast cu Epistolae clarorum 
virorum, cari au avut roi mare în timpul reforma- 
ţiunii. Epistola PiZati,scrisorile declarate apocrife, 
prin cari Pontiu Pilat ar fi raportat împeratului 
i'oman despre procesul şi restignirea lui Christos.

Epistom, (zool.) 1) piesă fixă situată în partea 
anterioară a capului la insecte; înapoi se arti
culează cu epicraniul sau post-epistomul, când 
acesta există, iar înainte cu labrul (v. insecte, 
gura); 2) prelungire lobată, care se recurbează 
asupra gurei la unele Polyzoare.

Epistropha, (botau.) se chiamă posiţia de flanc, 
laterală, diurnă sau de lumină, pe care o au 
grăunţele de clorofil în celulele ţesăturii asimi
latoare. In această posiţie grăunţele de clorofil 
ocupă păreţii laterali ai celulelor când lumina e 
intensă; pe cei laterali şi pe cei transversal in
ferior, când lumina e mai slabă. In oposiţie cu 
E. e Apostropha, sau posiţia de faţă, nocturnă, 
de întunerec, când grăunţele de clorofil se de
plasează de pe păreţii laterali şi îi ocupă pe cei 
transversali. Se observă lesne în celulele asimi
latoare dela Lintiţă, dela protale de Ferige, frunze 
de Muşchi, etc.

Epistropheus, numit şi Axis, numele vertebrei 
cervicale II, constă din un corp mic, pe care e 
aşezat procesul (apofiza) odontoid, în jurul căruia 
se învîrte prima vertebră cervicală, numită Atlas.

Epistylion, v. Architrav.
Epitaph, (grec.) inscripţie deasupra unui mor- 

ment; inscripţiile de pe crucile mormintelor.
Epitet, vorba ce servă a califica, adjectiv. 

Epitete ornante (Epitheton ornans), figură de 
stil prin care obiectele, ce se presintă, se descriu 
viu şi sensibil. [*]

Epithalamium, (grec.) cântec sau oraţie de nuntă, 
pe care îl cântau cei vechi înaintea camerei celor 
noui căsătoriţi.

Epithelioma, (med.) cancer (v. ac.), ce se com
pune în preponderanţă din elemente epitheliale.

Epitheliu, (med.) ţesut format numai din celule 
fără vase; acopere ca strat superficial pielea şi 
membranele mucoase şi formează organe ca perul 
şi unghiile. E. variază după forma celulelor.

Epitimia, la Grecii ant. starea în deplina po
sesiune a drepturilor cetăţenesci. Contrarul e 
Atimia (v. ac.).

Epitome, (grec.) extras dintr’o operă; com
pendiul unei sciinţe.

Epitrachil, (patrafir), ornat ierarchic, ce arată 
pe preotul îndreptăţit a săvîrşi cele sfinte. Fără 
E. nu-i este iertat preotului a săvîrşi nici o 
funcţiune sacră bisericească. La funcţiunile sacre 
bisericesc! administrate singuraticilor, preotul le 
pune E. pe cap, în semnul punerii mânilor din 
partea apostolilor asupra credincioşilor, când le 
săvîrşiau diverse servicii bisericesci. După formă 
nu este altceva decât un orariu duplu înzestrat 
cu multe cruci. [G. Hango.J

Epitrit, E. I, în metrică versul constătător 
din tacte cu următoarea succesiune a silabelor: 
^ ^______ ; E. II: -j- w_____ E. III;

_ w _. [*]
Epitropia, corporaţiune bisericească instituită 

pentru administrarea averii bisericesci dinti’o 
parochie, protopresbiterat, episcopie, mitropolie, 
patriarchat ori mănăstire. Primirea laicilor în E. 
este o desvoltare mai recentă în organismul bise
ricesc. Membrii E.-ei se numesc Epitropi, băr
baţi de încredere; ei nu pot fi înrudiţi între sine 
şi se aleg de sinodul respectivei parochii, epis
copii, etc. Ei primesc şi predau averea bisericii 
pe lângă inventar, o administrează şi întrebu
inţează după decisiunile comitetului şi sinodului, 
şi dau raţiocinii justificate despre ea totdeuna 
când li-se cere, fiind respundetori cu averea lor.

[G. H.]
Epizeuxis, în retorică imediata repeţire a ace- 

luiaş cuvent, fără nici o intermediare. (V. şi 
Epanalepsis.) [*]

Epizoari sau Ectoparasiţi, animalele caii trăiesc 
părăsite pe corpul sau sub epiderma omului şi a 
altor animale, ca acarieni, etc.

Epizootia, analog cu epidemia, este o boală 
care în acelaşi timp afectă deodată şi în aceeaşi 
localitate un numer mai mare de animale, fiind 
provocată de o causă comună, independentă de 
localitate. E. poate afecta o singui'ă specie de ani
male, precum Pneumoenterita iufecţioasă a rî- 
mătoriior, Pleuropneumonia infecţioasă a vitelor 
bovine, sau mai multe specii de animale, precum 
Febrea aftoasă. Poliţia veterinară ai’e misiunea 
de a preveni nascerea de E. prin isolarea şi chiar
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prin uciderea animalelor bolnave, prin arderea 
sau prin desinfectarea obiectelor contaminate de 
animale bolnave, prin priveghiarea transportului, 
importului şi exportului de animale şi de pro
ducte animale bmte, prin inocularea preventivă.

P. F.]
Epoca, un timp mai îndelungat, in care starea 

omenirii se deosebesce sensibil de starea din alt 
timp îndelungat, s. e. starea omului în E. pietrii şi 
starea omului înE. bronzului. Schimbările treptate 
în starea omenirii au fost perceptibile din cele mai 
vechi timpuri: Hesiod vorbesce de cinci E. sau 
vi i ste, (de aur în timpul lui Chronos, când omul era 
inocent şi fără griji, de argint, când caută plă
cerea şi uită pe de aramă, E. industriilor 
şi a rcsboaielor, eroică, E. de eroism şi cre
dinţă, omenească, E. de rentate şi viclenie, când 
ar fi mai bine să nu fii născut). Ovidiu cântă 
numai 4 E., omiţend pe cea eroică. Această con- 
cepţiune despre trecerea universală prin 4 E. a 
fost asimilată apoi cu cele 4 anotimpuri, şi precum 
anotimpurile fac un an, tot aşa cele 4 E. fac un 
an universal, a cărui armonie este perfectă (E. 
de aur) când stelele şi planetele ocupă pe cer 
aceeaşi posiţiune, iar celelalte anotimpuri uni
versale (E. a doua, a treia, a patra) resultă din 
schimbarea posiţiunilor până la sfîrşitul anului 
univereal, care cuprindea după unii 3000, după 
alţii 7777, 12,954 şi după Heraclit 18,000 de ani 
solari. Concepţiunea milenară din Apocalips, cele 
5 E. universale ale lui Fichte, cele 3 stări ale 
lui Hegel şi chiar ale lui Auguste Comte, sunt în
rudite cu speculaţiunile amintite. Hegel consi
deră statele ca idei realisate, în cari se manife
stează spiritul universal spre a ajunge din faşă în 
faşă (E.) la consciinţa libertăţii politice. Ântâia E. 
orientală, când nu există consciinţa libertăţii, 
când suveranul e tot, iar individul nimic; a doua 
E. (Greci şi Romani) când apare consciinţa li
bertăţii, care fiind dusă la exces se distruge în 
demagogie; a treia E. în care apare consciinţa 
unei libertăţi parţiale şi sentimentul unei liber
tăţi intelectuale generale. Comte crede că pri
cinile schimbărilor istorice trebue căutate în 
modificările ideilor şi că spiritul omenesc a trecut 
prin trei stări intelectuale : o stare teologică, în 
care imaginaţiunea găsesce căuşele în forţe su
pranaturale; a doua starea metafisică, în care 
căuşele se atribue unor principii sau entităţi, şi 
în fine starea intelectuală positivă, când se caută 
căuşele reale prin metode sciinţifice. (v. şi art. 
Era, Period, Vîrstă.) [I. S. F.]

„Epoca“, (Jiar conservator; apare în Bucuresci, 
seria n dela 1895, sub direcţia lui Nicu Filipescu.

Epoda, (grec.) cântare finală, în poesia lirică 
strofa finală. In antichitate drama greacă era în
tocmită epodic. Tot aşa imnele lui Pindaros. E. 
se numiau şi poesiile lirice, în cari unui vers 
mai lung totdeuna îi urma imediat altul scurt, 
ca un refren, afară însă de distichul elegiac. 
In composiţiile ritmice Archîlochos a întrodus 
această formulă, prin versurile sale satirice. La 
Romani Horatius a împământenit epoda. [*]

Epolet, ornament militar ce se pune pe umărul ofi
cierilor. Pentru oficierii inferiori E.-ii au ciucurii 
liberi atimâncji, pentru oficierii superiori şi gene
rali, ciucurii sunt soliei (îngheţaţi). Pe placa epo
leţilor se indică gradele prin stele metalice. E. se 
poai’tă de oficieri numai în ţinuta de ceremonie.

Epomeo, (Monte San Nicold), vulcan stins 
pe insula Ischia, 792 m., sub al cărui pisc se 
află staţiunea balneară Casamicciola (v. ac.).

Epona, în mitol. romană a fost (Jiua, care a 
îngrijit, ca iepele să fie de prăsilă şi să fete 
mulţi cai. [Atm.J

Eponymos, (grec.) la Grecii ant. diregătorii de 
stat, după cari se numia anul, precum s. e. domnia 
archonţilor.

Epopea, Epos, v. Epica, poesia.
Epruveta, vas de sticlă folosit la experimente 

de chimie sau de fisică.
Epsomita, mineral, sulfat de magnesiu hidratat; 

e rombic. Eflorescenţe în stepele Sibiriei, în 
Catalonia, Idria, etc. In soluţiunea apelor amare 
dela Epsom, Pullna, Buda; în România în lacul 
Amara şi în apele de Bălţătesci.

Ept —, V. Hept —.
Epulis, (med.) tumori, ce au forma unui burete 

şi se desvoaltă din periostul fălcilor sau al ca
nalului alveolar. După caracter sunt fibroame, 
sarcoame, etc. Terapia: extirpaţiune operativă.

Epuloni, (lat) o castă preoţească în Roma, 
care s’a instituit la 196 a. Chr. La început a 
stat din 3 membri (tresviri epulones), mai târcjiu 
din şepte (septemviri epulones), iar pe timpul 
lui Caesar din (jece. Slujba lor era: să ospeteze 
pe (Jeii din Capitoliu şi să aranjeze ospăţul lui 
Joe (v. Epulum Jovis). In grija lor erau şi mesele 
ce se dau poporului roman (epulae publicae) cu 
ocasiunea jocurilor publice, triumfelor, etc.

Epulum Jovis, după mitol. romană a fost o 
ospetare întru venerarea lui lupiter; a stat în 
legătură cu sacrificiu şi cu ludi romani (jocuri 
romane). [Atin.]

Epurator, (lat) curăţitor; aparat pentru delă- 
turarea păi’ţilor rele; aparat de alegere şi se- 
paraţiune.

Epureanu, Manolache Kostăki, bărbat de stat 
român, n. 1824 în Bărlad, f Sept. 1880. După 
terminarea studiilor juridice în Heidelberg, ia 
parte în 1848 şi 1857 la mişcarea naţională diii 
Moldova. Pentru scurt timp ministru-president 
sub Principele Cuza la 1860, el este ales pre- 
sident al camerei constituante dela 1866, înaintea 
căreia Principele Carol depune jurământul la 
10 Maiu. In iarna 1872—73 E. este ministru de 
justiţie în cabinetul L. Catargi, demisionează 
însă din causa înfiinţării creditului fonciar fără 
capitalişti străini, şi trece în oposiţia coaUsată, 
ajunge la guvern ca ministru-president în 27 Apr. 
1876 alături de I. Brătianu, demisionează după 
3 luni şi reintră în pairidul conservator. Ca 
orator parlamentar E. se deosebia prin o vioi
ciune plină de spirit.

Epureni, corn. rur. în Rom., j. Fălciu, formată 
din 4 căt. cu 2095 loc. (Dicţ. geogr. 1893) Rom. 
şi o parte Magh., cari toţi se ocupă cu agricul
tura şi prăsirea vitelor; are 2 biserici, dintre 
cari una cat., şi 1 şcoală.

E pur si muove, (ital. = »totuşi se mişcă»). Ga- 
lilei (V. ac.) a proclamat primul, că pământul 
e rotund şi că se învîrtesce împrejurul seu. Insă 
această afirmaţiune, care a(Ji e un adever de tot 
vulgar, atunci a fost găsită ca fiind în contra
zicere cu sf. scriptură, căci dacă ar fi aşa, se 
obiecta, cum ar fi putut opri Isus Navi soarele 
în loc? Şi fu condamnat Galilei de cătră un 
consiliu eclesiastic să-şi retragă această eresie.
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El se supuse, dar repetând plin de convingerea 
sa genială »e pur si muove*. Astfel această ex- 
presiune se spune a4i spre a se arăta o convin
gere neclintită într’un adever contestat de alţii, 
sau cu toate că toată lumea ar fi contra lui; 
ori spre a arăta o resignare contra unei astfel 
de convingeri: o resignare nu de convingere, ci 
de învingere prin forţa împrejurărilor.

Equaţiune, în matematică: O egalitate în 
care întră şi cantităţi necunoscute, ale căror 
valori trebue să le aflăm: înţelegând prin va
lorile necunoscutelor acele expresiuni, cari puse 
în locul necunoscutelor, transformă E. în iden
titate, adecă în o egalitate numerică sau o ega
litate algebrică, care există ori care ar fi valoarea 
numerică a literelor ce o compun. Se numesce 
grad al unei E.-i cel mai mare exponent sau 
sumă de exponenţi, cu cari întră necunoscutele 
în terminii acelei E. Când 2 sau mai multe E. 
se refer la aceleaşi necunoscute, se (jic că for
mează un sistem. In genere trebue să fie tot 
atâtea E. câte necunoscute, pentru ca sistemul 
să admită valori determinate pentm necunos
cutele ce întră în el. Când sunt mai puţine E. 
sistemul e indeterminat; iar când sunt mai multe, 
sistemul e condiţional. Ailarea valorilor necu
noscutei într’o E. cu o singură necunoscută, sau 
valorilor tuturor necunoscutelor unui sistem de 
E. se (Jice resolvarea acelei E. sau acelui sistem. 
Doue E. sau doue sisteme de E. se 4ic echiva
lente, când privesc pe aceeaşi sau aceleaşi ne
cunoscute, şi fiecare necunoscută are aceleaşi 
valori. O E. se 4'ce algebrică, când asupra ne
cunoscutei sau necunoscutelor nu sunt indicate 
alte operaţiuni decât: cele patru operaţiuni fun
damentale, şi ridicarea la putere şi extragerea 
de rădăcină. In cas contrar E. se (}ice trans
cendentală. Numai la o E. algebrică se are în 
vedere gradul, şi aceasta după ce prin transfor
mări a fost redusă E. la una echivalentă fără 
numitori, parentese şi radicale, sub cari să fie 
angajată vr'o necunoscută. Se numesce E. expo
nenţială o E. transcendentală, în care necunos
cuta sau necunoscutele întră ca exponent, ne- 
fiind încolo indicate asupra necunoscutelor alte 
operaţiuni decât cele ale E.-lor algebrice. E. tri
gonometrică e o E. transcendentală, în care e 
cel puţin o necunoscută linie trigonometrică ori 
arc şi relaţiuni trigonometrice. E.-le mai pot fi 
reciproce, simetrice, de condiţiune, etc.

In astronomie cuvântul Equaţiune are cu 
totul alt sens. In genere o E. în astronomie este 
diferinţa dintre o mesui'ă, care dă posiţiunea reală 
a unui corp ceresc, a cărui mişcare nu e uniformă 
ci variază cu oarecare periodicitate, şi mesura 
care ar da posiţiunea acelui corp când el ar ave 
o mişcare uniformă; sau, ceea ce e tot una, can
titatea ce trebue adausă sau scăzută măsurii cu 
privire la posiţiunea reală pentru a ave pe cea 
cu plivire la posiţiunea mijlocie, sau vice-versa. 
E. centrului, diferinţa dintre anomalia adevărată 
şi cea mijlocie a unei planete (v. Anomalie). E. 
timpului, diferinţa dintre oara adevărată şi medie 
(v. piua). Ea este exprimată (jilnic prin oara, mi- 
nuta, secunda, ce arată ceasornicul, care dă timpul 
mediu, când soarele trece la meridian după oara 
12, sau prin diferinţa dintre oara 12 şi oara, 
minuta, secunda, ce arată ceasornicul când soarele 
tiece la meridian înainte de 12. E. personală.

cantitatea de eroare în -1- sau —, cu care se 
constată ca o persoană afectează măsurile de 
procisiune ce face într’un observator astronomic.

In f i s i c ă: Equaţiune empirică. Când 2 can
tităţi sunt legate printr’o lege fisică ori care, şi 
e imposibil sau e foarte dificil de a determina 
funcţiunea matematică care le leagă, se face să 
între acele 2 cantităţi într’o E. emp., împreună 
cu cantităţi constante; forma E.-ii fiind extrasă 
sau întrevăzută din legea fisică însăşi, iar acele 
cantităţi constante hotărindu-se prin experienţă.

Equator, v. Aequator. Equatoreal, v. Aequa- 
toreal. Equatoria, v. Aequatoria.

Eques, (lat. plur. Equites, cavaleri), cei mai 
bogaţi cetăţeni din statul roman; din această 
clasă făceau parte toţi cetăţenii cari posedau un 
venit de cel puţin 100,000 de asi. Cu timpul E. 
câştigară o mare autoritate în statul roman şi 
singuri decid ca să poarte oarecari distinoţiuni 
speciale ca: inelul de aur şi tunica împodobită 
cu purpură (Angusticlavia). In anul 122 (a. Chr.) 
Caius Gracchus acordă acestei clase mari privilegii, 
pe cari însă Sulla le distruge. In 67 (a. Chr.) 
lex Euscia dete E.-lor voie să ocupe cele dintâiu 
14 bănci din teatre, imediat după orchestră, 
unde erau aşezaţi senatorii. [Caion.]

Equi —, V. şi Echi —.
Equi, popor, v- Aequi.
Equide, cai, familie de animale din ord. Pe- 

risodactilelor. La această familie, care se carac
ter! sează prin picioare terminate la vârf cu o 
copită, aparţin: Calul, Măgarul şi Zebra. (v. ac.)

Equilater, (geometrie), care are laturile egale 
între ele. Un triunghiu echilateral (sau E.) este 
şi equiunghiu, adecă un triunghiu având laturile 
egale are şi unghiurile egale. In zoologie: 
Equilateralelc sunt o familie a arachnidelor, ca- 
racterisată printr’un abdomen triunghiular equi- 
lateral.

Equilibru, în mecanică: starea de repaus 
ori inei^ţie în genere a unui corp sub acţiimea 
unor foi'ţe cari se distrug între ele. E. sub ac
ţiunea gravităţii poate fi stabil, nestabil şi in
diferent. In totdeuna însă verticala centrului de 
gravitate al corpului, trebue să treacă prin basa, 
sau axul, sau să fie în prelungirea firalui, ce 
susţine corpul. In înţeles figurat: acord, ar
monie, justă cumpănire de forţe, de autoritate, 
de influenţe. E. european, cumpănirea puterilor 
diverselor state ale Europei, din care cumpănire 
resultă pacea, fiecare stat neîndrăznind a risca 
un resboiu, căci nu poate fi sigur de succes. E. 
budgetar egalitatea intre resursele şi sarcinele, 
adecă veniturile şi cheltuelile preve^ute într’un 
budget.

Equinocţiu, V. Aequinocţiu.
Equipolenţa, flat.J de aceeaşi valoare. In lo

gică E. este una dintre formele de transformare 
a judecăţilor, cari transformări se mai numesc 
şi consequenţe imediate. In logica antică se 
Ziceau Echipolente acele judecăţi, cari exprimau 
tot aceeaşi gândire, însă cu alte cuvinte ori în 
altă formă. Logicii mai noi numesc echipolente 
judecăţile, cari au acelaşi înţeles însă cu dife
rită calitate în predicat. Ea se basează pe teoria 
negaţiunii. (Cf. Maiorescu, Log. 71.) [Plet.]

Equiria, după mitol. romană o serbătoare în 
onoarea lui Marş, Zeul resboiului, s’a ţinut în 
27 Febr. pe câmpul lui Marş, aproape de un altar
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vechiu al (Jeului. Serbătoarea a stat în legătură 
cu luduş equestris; de aci numele serbătorii.

[A.tm.]
Equisetinee, (botan.) a doua clasă de Crypto- 

game vasculare. Cuprinde plante erbacee, cu 
tulpini articulate în noduri şi întrenoduri; fnin- 
zele mici dela noduri concrescute într’o teacă, 
ce acopere câtva basa întrenodului imediat su
perior; sporii sunt identici (sunt isosporee). 
Toate acestea compun familia Equisetacee, cu 
singurul gen Equisetum (v. ac.). In timpii geo
logici, în flora primară, au trăit E., cari par a fi 
avut două feluri de spori (heterosporee). Aceste 
resturi fosile suut reunite în o a doua familie, 
a Calamarieelor (v. Calamodendrinee).

Equisetum L., (botan.) gen de plante Crypto- 
game vasculare Equisetinee, fam. Equisetacee. 
Speciile sale, cam 40, sunt respândite mai ales 
în regiunile reci ale globului; sunt mai puţine 
la tropice şi lipsesc din Australia. De preferinţă 
trăiesc in locuri umede, mlăştini, în păduri um
broase, etc. şi uu mare număr de indivizi la un 
loc. Tulpina lor e parte subterană, putându-se 
adânci în păment până preste 1 m., ca la E. 
arvense, ş. a., de prin câmpurile aigiloase, şi de 
aceea sunt greu de stîrpit; iar altă parte din tul
pină e aeriană. Această din urmă poate ajunge 
până la 10 m. înălţime, şi e simplă sau rami
ficată. Şi tulpina şi ramurile sunt vercji, cu no
duri şi întrenoduri, pe acestea cu şghiabuii lon
gitudinale, iar la noduri sunt frunzele, de obiceiu 
mici, reduse, toate unite într’o teacă în jurul 
nodului. La vîrful tulpinei sau ramurilor de pe 
ea, ori pe ramuri speciale, se produc, într’un 
fel de inflorescenţă, mai mulţi sporangi, cu spori 
de un singur fel. Invălişul din afară al sporului 
se desface în 4 fâşii unite printr’un punct, iar 
la capete libere. Aceste fâşii [elatere (v. ac.)] la 
umed sunt înfăşurate in jurul sporului; la us
căciune se scurtează şi se resfrâng în afară. Prin 
aceste mişcări ajută la risipirea sporilor. Prin 
părţile noastre se întâlnesc mal comun speciile: 
E. arvense L., E. ramosissimum Desf., ambele 
prin câmpii năsipoase, argiloase; E. Telmateja 
Ebrb., E. silvaticum L., prin păduri; E. pa
lustre L., prin locuri mlăştinoase; E. hyemale, 
prin locuri umede în munţi, etc. Poporul nu- 
mesce pe E. arvense, ca şi pe alte specii din cele 
comune, Barba Sasului, Părul porcului. 
Coada calului, etc. Se întrebuinţa altă dată 
rbizomul (tulpina subterana), de E. arvense, hye
male, ş. a., ca astriugente; a(]i, tulpinile uscate şi 
pulberisate de E., se întrebuinţează la lustruitul 
lemnului şi metalelor, căci conţin mare cantite 
de silice. [S. Şt. R.]

Equitaţiune, arta de a conduce şi călări un 
cal cu dibăcie. Cel mai mare instructor de E. 
a fost Bancher, care avea următorul principiu: 
»a distruge forţele instinctive ale calului pentru 
a le înlocui prin forţe transmise®. Actualmente 
bunii instructori de E. se conduc după urmă
toarele principii: a desvolta un cal în toată ex
tensiunea iuţelii şi a mijloacelor sale; a-1 duce 
cu iuţeală şi siguranţă preste toate obstacolele, 
îutr’un teren necunoscut; a-i menaja forţele sale, 
învingendu-i resistenţele sau frica sa; a-i in
spira încredere în propriile sale forţe, a obţine 
într’un cuvent tot ce poate da vigoarea sa.

Equivalent de taxe, m Ungaria rm fel de dare

percentuală ce o încassează statul dela persoanele 
juridice pentm averea mobilă şi imobilă ca E. 
pentru taxele de ereditate ce le perde prin aceea, 
că persoanele juridice nu mor. Societăţile pe 
acţii plătesc E. numai după averea imobilă, şi 
anume ,/100/o dela valoarea aceleia, anual. E. se 
plătesce la terminele fixate pentru dare. Fasiurrea 
de E. se face din 10 în 10 ani. Primul period 
de 10 ani s’a început în 1 Ian. 1888 şi s’a finit 
în 1 Ian. 1898. Scutite de.E. sunt fondurile publ. 
şi universitare, bisericile şi obiectele întrebu
inţate pentru cirltul divin, fundaţiunilă pioase, etc.

Equus, (lat.) cal, (v. ac.).
Era, (lat.) punctul de plecare dela care în

cepe a se număra anii. începutul irnei chrono- 
logii. Noi numărăm anii dela Chr.: urmăm E. 
creştină. O altă E. importantă pentru noi este 
dela creaţiunea lumii, urmată în vechile scripte 
rornânesci (chrisoave) până cătră sfîrşitul seco
lului trecut. In această E., (Jisă şi constantiiro- 
politană sau bizantină, este suposat că creaţiunea 
lumii a avut loc la 1 Sept. a. 5509 înairrte de 
Chr. Şi pentru că anii dela Chr. îi socotim că 
încep dela 1 Ian., iată ce regulă trebue urmată 
spre a trece dela anii creaţiimii, daţi de chri
soave, la anii erei creştine: dacă luna anului e 
una din Irmile Sept.—Dec. scădem 5509 din nu
mărul anilor daţi de chrisov; iar dacă luna anului 
e una din lunile Ian.—Aug. scădem 5508. Asupra 
numărului de ani dela creaţiunea lumii până la 
Chr. nu s’au înţeles chronologiştii; astfel mai 
sunt şi alte ere ale creaţiunii, cari nu au fost 
aplicate la noi, şi anume: 5500 era alexandrină, 
5493 era lui Antioch, 3950 Scaliger, 5873 pă
rintele Pezron şi 4004 Usserius. Alte ere mai 
importante sunt: E. olimpică 776 a. Chr.; E. 
fundării Romei 753 a. Chr.; E. Nabopolasar 747 
a. Chr.; E. Egirei sau mahometană 622 d. Chr., etc.

Eracle, v. Heracle.
Eraclide, lacob, v, Despot-Vodă.
Eragrostis Beauv., (botan.) gen din fam. Gra- 

mineelor, trib. Festuceae, cuprinde ierburi anualo 
sau perenale cespitoase sau uneori repente, cu 
spicule de ordinar multiflore mai mult sau mai 
puţin comprimate, rar cilindrice şi dispuse în 
panicule variabile; florile hermafrodite sau uiii- 
sexuale cu 2 sau trei stamine şi cu 2 stile scurte 
şi plumoase; fructul este o cariopsă globuloasă, 
ovoidă sau oblongă mai adesea mică. Acest geo 
are vr’o 100 specii, respândite prin regiunile calde 
şi temperate ale globului. In părţile noastre crescu 
prin locuri aride, năsipoase, cultivateşi neculti vato, 
E. megastacliya Link., E. poaeoides P. Beauv. şi 
E.pilosa P. Beauv. Uneori se cultivă prin grădini 
ca plante decorative şi pentru a confecţiona l)u- 
chete imortele. Din seminţele foarte mici de E. 
abyssinica Link., numită de Abessinieni »Tef f.®, 
se fabrică pâne. [Z. C. P.]

Erakieh, instrument mu.sical arab, unul din 
rarile specimene de instrumente, în cari ancia 
dublă e asociată tubului cilindric; familie cu totul 
părăsită de factura modernă. O altă particula
ritate a acestui instrument e diapasonul seu cu 
mult mai grav (m i 2), decât acel ce ar corespunde 
lungimii tubului (aproximativ 25 cm.); această par
ticularitate provine dela forma anciei, caro însăşi 
vibrând produce un sunet foarte grav. [T. C.]

„Era Nouă“, jumal politic junimist, înfiinţat 
în Iaşi în Oct. 1889 de N. Volenti, P. Misir,



Erante — Erbiceanu, 321
A. Cuzu, E. lonescu. Apare odată pe septemână 
(Dumineca) în Iaşi.

Erante, familie de anelide adaptate pentni 
locomoţiune, în oposiţie cu Sedentare.

Eranthis Salisb., (botan.) gen de plante erbacee 
din fam. Eanunculaceelor, trib. Helleboreae, 
foarte ini-udit cu Helleborus, de care se distinge 
prin sepale caduce şi involucru floral. Cuprinde 
numai doue specii: E. sibirica DC. şi E. hye- 
malis Salisb., ambele plante de tufişuri şi păduri, 
înflorind foarte de vreme se cultivă ca plante de
corative rustice. Ultima specie cresce ca rari
tate în ţerile locuite de Români înspre Bănat.

[A. Pr.]
Erar, adecă aerarium se numia la Romani 

tesaurul public al statului, .şi prin extensiune 
proprietăţile statului. Aerarium însemnează pro
priu cjis locul unde se ţine arama, pentru că 
primii bani au fost la Romani de aramă. Sub 
împeraţi se înfiinţa pe lângă acest tesaur şi fiscus, 
care era tesaurul paiUcular al suveranului. Mai 
târ()iu chiar la Romani ambele noţiuni se ame
stecară şi cuvintele se luară unul drept altul. 
In România E. se numia visterie, iar fiscul visteria 
(jospod, casa gospod. Acum tot ce ţine de averea 
bănească a statului se numesce tesaur, iar averea 
.suveranului se numesce listă civilă, Domeniul 
Coroanei, avere privată a M. Sale. Pentru averea 
liăuească a statului şi administrarea ei v. Tesaui’ 
public. [Biron.]

Erard, Sebastian, factor de piane şi harpe, 
francez, n. 1752 în Strassburg, 11831. îşi începu 
reputaţiunea prin Clavecinul mecanic, instrument 
complicat, dispunend de mai multe registre acţio
nate de pedale. In 1777 fundă, împreună cu fra
tele seu Jean-Baptiste, la Paris stabilimentul care 
()oartă âncă numele lor. Aduse multe perfec
ţionări în factura pianelor şi a harpelor. Construi 
un Piano-organisat, întrunire a unui piano şi a 
unei mici orgi; aplică cel dintâiu în Francia si
stemul englez al scapatarelor la piane, şi inventă 
mecanismul furculiţei pentra harpă, care per
fecţionat dădu harpa cu dublă mişcare (1811). 
E. contribui âncă şi la desvoltarea armoniului.

[T. C.]
Erasistratos, medic în Alexandria pe la 300 

a. Chr., a trăit la curtea lui Seleuc Nicator; re- 
munit prin şcoala medicală întemeiată de el şi 
numită a Erasistraţilor. Admiţând în corp doue 
principii opuse, spiritul vivificător şi sângele, 
reduse toate morburile la hipertrofie şi aplică 
ea leac dieta. [PI.]

Erasmus, Desideriu, cel mai mare umanist 
şi erudit din seci. XVI, n. 1467 în Rotterdam, 
a studiat la Hieronimiani în Deventer, apoi teo
logia la Paris, făcu călătorii prin Francia, Anglia 
şi Italia şi f 1536 la Basel. E. a făcut o ce
lebră traducere a testamentului nou din ovreesce 
în grecesce şi latinesce. Ca umanist combătea 
direcţia şcolastică ce se pierdea în discuţii sub
tile asupra chestiunilor teologice şi stăruia a re
introduce în sciinţe elementele culturii clasice. 
Niuneroasele sale scrieri sunt şi astăzi foarte 
apreţiate din causa vastei erudiţiuni ce implică, 
valoarea conţinutului şi clasicitatea stilului lor.

Erastus, un corintinean, despre care Sf. Paul 
scrie (Rom. 16, 23), că era economul cetăţii Corint. 
E. în urma predicării Sf. Paul s’a încreştinat şi a 
însoţit pe acest apostol în călătoriile făcute cu
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scop de a predica evangelia (Fapt. Ap. 19, 22). 
Amintirea luiE. o serbează biserica or. în 10 Nov.

[Dr. Is. Marcu.]
Eratice, blocuri, v. Bloc.
Erato, una din musele Grecilor şi anume musa 

poesiei erotice; e înfăţişată cu o chitară (ceteră) 
în mână.

Eratosthenes, geograf, matematic, filosof şi Li
terat grec., n. la Cirene cătră anul 276 a. (3hr.; 
■ţ orb (se (jice de foame), în etate de 82 ani. Fu 
ima din gloriile şcoalei din Alexandria. El făcea 
observaţiuni astronomice cu gnomonul şi poate 
şi cu alte instniraente. Primul care a mesurat un 
arc de meridian pământesc, estimând circum
ferinţa întreagă a meridianului la 252,000 stade, 
ceea ce dă de grad 110,775 metri, numer destul de 
exact. Oblicitatea eclipticei o socoti la 23° 51' 20". 
El emise idea care servi lui Columb, că s’ar pute 
naviga pe Atlantic din Iberia (Spania şi Portugalia) 
în Indii. Metoda întrebuinţată şi a^i pentru for
marea tablelor de numere prime şi atribuită lui, 
formând un fel de cernere a numerelor neprime 
dintre cele prime, s’anumit ciurul sau criblul lui E.

Erbacee, (botan.) se numesc tulpinele aeriane 
fragede, neînvîrtoşate, mai adeseori ver(Ji şi ce 
trăiesc unul sau doi ani, iar după ce au fruc
tificat mor; aşa sunt tulpinele cerealelor culti
vate şi ale multor graminee; cele de Cartofi, 
Mazere, Fasole şi alte Leguminoase, etc.

Erbiceanu, Constantin, unul din întemeietorii 
studiilor neogrece în România, n. 1835 în co
muna Erbiceni, j. Iaşi; studiile superioare le-a 
făcut în Atena, unde a luat titlul de licenţiat în 
teologie; întors în ţeară ajunge profesor la se- 
minariul Socola din Iaşi, 1892 prof. de dreptul 
bisericesc la facult. de teologie din Bucuresci; 
iar dela 1896 decan al acestei facultăţi; membru 
coresp. al Acad. rom. Scrieri: Serbarea şcolai'ă 
din Iaşi, Acte şi documente, în colaboraţie cu 
A. D. Xenopol. Iaşi, 1885; Discurs ţinut la Uni
versitate asupra şcoalei grece şi române din tim
purile lui Yasile Lupu şi Mateiu Basarab până 
la 1828. Iaşi, 1885; Religiunea şi sciinţa, medi- 
taţiuni filosofico-teologice de loan Scalţuni, trad. 
Iaşi, 1885; Istoricul seminarului Veniamin din 
Mănăstirea Socola. Iaşi, 1885; Despre viaţa şi 
activitatea mitropolitului Veniamin Costachi. Bu
curesci, 1880; Viaţa şi activitatea preasfinţitului 
Neofit Scriban, episcop de Edesa, 1888; Istoria 
mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a catedralei 
mitropolitane din Iaşi, 1888; Didachiile mitro
politului Antim Ivireanul, 1888; Prefaţă la Te
travanghelul lui Coresi, editat de episcopul Ghe- 
rasim Timuş, 1889; Respuns revistei catolice 
editate în Baia mare, 1890; Poesiile protosin- 
ghelului Naum Râmniceanu, asupra zaverei scrise 
în 1821, 1890; Cronicarii greci cari au scris de
spre Români în epoca fanariotă, text, traducere, 
introducere, istoricul academiei grecesci din Sf. 
Sa va, notiţe biografice, 1890; Scurte notiţe bio
grafice asupra vieţii şi activităţii marelui patriot 
şi distins cetăţean M. Cogălniceanu, 1891; Patru 
cuvinte bisericesci compuse în grecesce de Ştefan, 
fiul lui Constantin Brâncoveanu, şi pronunţate 
de fratele seu Radu între anii 1702—1704,1891; 
Andronic Badenschi, despre eterie, 1893; Pro- 
canonul lui Peti’u Maior, publicat după manu
scriptul Academiei, 1894; Religiunea în luptele 
Românilor, conferinţă, 1895.
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Erculean, «căpitan nmlean«, eroul unei legende 
poporale în versuri; pare a cuprinde o alegorie 
ingenioasă asupra descoperirii apelor dela Me- 
hadia, în Bănat, loc numit în timpul Romanilor 
Fontes Herculis şi Ad mediam aquae sacrae. (Cf. 
Poesii popor, de Alexandri, p. 14—16.)

Erculeu, (Bynastes Hercules), insect din ord. 
Coleopterelor (Cărăbuşilor), lung de vr’o 157 mm., 
are la paidea de sus a capului un corn foaiie lung şi 
altul mai scurt jos. Femeiuşa e numai de 91 mm. 
lungă, n’are coame. Trăiesce în America sudică.

Erd, comună mare în Ung., cott. Albei, lângă 
Dunăre, cu 3368 loc. Şerbi, Magh. şi Nemţi; 
cultură extinsă de oi. Aici se află ancă un mi
naret turcesc şi se ved urmele unui pod roman.

Erdeiş, (magh. Erddhegy), corn. mare în cott. 
Arad, situată pe malul stâng al Crişului alb, în 
faţa Chişineului, cu care e împreunată prin un 
pod. Apare în actele publice pe la 1446. Are 
350 case, cu 2203 loc. Rom. şi Magh. Românii 
mare parte sunt maghiarisaţi. Teritorul e de 
3491 jug. cat., productiv. Staţiune de cale ferată.

[t]
Erdely, numirea magh. a Ardealului.
Erdeiy, Alexandru, ministra ung., n. 1839, 

1865 advocat în Budapesta, 1886 consilier la 
curie (curtea de casaţie), 1891 president al tablei 
reg. din Gyor, 1895—99 ministm de justiţie.

Erdelyi, 1) E. Vasile, Baron, episcop gr.-cat. 
român, n. 1 Aug. 1794 în oraşul Mako. A studiat 
în Timişoara şi mai târcjiu în Oradea mare, unde 
absolvă fllosofia şi dreptul. La 1816 îmbrăţişa 
cariera preoţească şi studia teologia în Oradea 
mare. Pesta şi Yiena. In 20 Nov. 1820 fu sfinţit 
preot şi funcţiona mai ântâiu în Beiuş, apoi în 
Olosigul Oră(jii mari. In 1835 fu numit canonic 
în capitolul unit din Oradea mare, şi puţin mai 
târziu rector al seminariului tinerimii gr.-cat. de 
acolo. In 2 Aug. 1842 fu numit episcop al Orăcjii 
mari, în 1843, la Rusalii, consacrat în Blaj prin 
ep. Lemeni. In 1845 fu trimis în calitate de co
misar reg. la Blaj, în procesul episcopului Le- 
meni. In 1846 zidi de nou seminariul tinerimii 
române din Oradea mare. In 1848 înfiinţa pre
parandia gr.-cat. diecesană, obţinu pentru pre- 
positul capitolului seu dreptul de a purta cruce 
pe piept, iar pentru ceialalţi canonici dreptul de 
a purta cruce cu chipul Sf. Nicolae, şi cumperâ 
casă pentru diaconul catedralei. Dela 1850 până 
1853 a lucrat şi stăruit cu deplin succes pentni 
reactivarea.mitropoliei rom. gr.-cat. de Alba-Iulia 
şi Făgăraş, şi pentru înfiinţarea episcopiilor unite 
din Gherla şi Lugoş. In 1850 în cahtate de co
misar reg. luă parte la alegerea lui Şuluţ întru 
episcop în Blaj. In 1851 mijloci înfiinţarea ca
tedrei de limba şi literatura română la gimnasiul 
din Oradea mare. In 1853 obţinu din fondul 
studiilor o subvenţiune de 3706 fl. 50 cr. pentru 
gimnasiul din Beiuş, care tot atunci se reorganisâ 
cu 8 clase. Pentru gimnasiul acesta cumpără 
museu fisic cu 1270 fl. conv. In 1855 a însoţit 
pe cardinalul Viale-Prelâ, pronunţiu apostolic în 
Viena, dela Timişoara până la Blaj, unde luă parte 
la instalarea mitropolitului Şuluţ şi la consa
crarea episcopilor Alexandru Dobra (Lugoş) şi 
loan Alexi (Gherla). In 1857 întemeiâ o fun- 
daţiune de 35,000 fl. conv. spre felurite scopuri 
culturale şi religioase din diecesa sa. A stăruit 
cu influenţa sa să se înfiinţeze catedra de lijnba

şi literatura română la universitatea din Buda
pesta. Sub păstorirea lui numărul parochiilor 
unite a crescut cu 30, s’au zidit 21 biserici noue 
şi s’au restaurat 29, iar case parochiale s’au 
zidit şi restaurat 44. Averea, ce a dat-o fiind în 
viaţă, şi a remas după moartea lui, diecesei, 
trece preste 90,000 fl. v. a. In 21 Aug. 1850 
decorat cu crucea de cavaler al ordului Sf. Ştefan, 
în 18 Nov. 1858 numit consilier de stat şi înălţat 
la rangul de baron, j- 27 Martie 1862. (Cf. Dr. loaii 
Vancea, Biografia episc. E. Oradeaimare, 1868, 
şi Şematismul diecesei Grăbii mari din a. 1871.)

[Dr. Aug. Bunea.]
2) Erdelyi, loan, folklorist magh., n. 1814, 

t 1868. 1842 membru, 1843 secretar al socie
tăţii Kisfaludy, 1848—49 director al teatrului 
naţional maghiar; 1851 profesor de filosofie în 
Sârospatak. El a recunoscut importanţa poesiei 
populare şi a iniţiat în sinul soc. Kisfaludy o 
mişcare puternică pentru adunarea sistematică 
a productelor literaturii populare. (Nepdalok es 
mondâk 1846—48, Magyar kozmondâsok 1851. 
A nepkolteszet, nepdalok, nepmesek es nep- 
mondâsok.)

Erdod, oraş în Ung., cott. Satmar, cu 2671 loc. 
(1891), între cari 500 Români gr.-cat. Judecă
torie cercuală şi un castel ruinat al Dragffi-escilor. 
Vestit pentru herghelia şi economia de model 
a cenţilor Kârolyi.

Erddszăda, comună rurală în Ung., cott. Satmar, 
în valea Someşului, cu 1288 loc.; în castelul coii- 
ţUor Degenfelddeaici se află o preţioasă bibliotecă.

Erdmann, loh. Eduard, filosof german, n. 1805 
la 'Wolmar în Livlandia, studia teologia, deveni 
preot, dar se dedică mai târziu exclusiv studiului 
filosofici, ■ profesând direcţia hegeliană, ca pro
fesor în Berliu şi Halle. Dintre numeroasele 
sale scrieri amintim: Compendiu de istoi'ia filo- 
sofiei, (2 tom. 1869). Corp şi suflet, (1849). Com- 
pend. de psichologie, (Lipsea 1873). Compend. 
de logică şi metafisică, (HaUe 1864), etc. f 1892.

Erdd-Benye, staţiune balneară de a doua mână 
în Ungaria, cott. Zemplen. Apa minerală de 10° C 
conţine fier şi piatră acră; pentru băi se încăl- 
(jesce. Se recomandă mai vertos la boale femeiesci.

[Dr. Vuia.]
Erdy, codicele, din 1527, unul din cele mai 

preţioase monumente de hmbă magh. veche, l’c 
lângă evangelii şi epistole conţine legendele tu
turor sfinţilor magh. (Sf. Ladislau, Sf. Ştefan, 
Remete Szuz, Sf. Paul, Sf. Elisabeta, Sf. Emeric, 
Sf. Gellert.) S’a publicat în Nyelveinlektâr t. 
IV—V. Numită după loan E., care mai ântâiu 
s’a ocupat cu acest codice.

Erebos, după mitol. grec. e fiul lui Chao.s, 
frate cu Nyx (noaptea), care i-a născut pe Jlo- 
mera ((Jiua) şi pe Aether (aer). E. represinta 
întunerecul dela facerea lumii. [Atm.j

Erebus, vulcan activ în ţeara antarctică Vic
toria, 3768 m., descoperit la 1842 de Ross.

Erechteion, cel mai vechiu templu din cc- 
tăţuia Athenei, zidit, după tradiţie, de Erechtlieus 
în onoarea (Jeiţei Athene Polias după victoria 
ei asupra lui Poseidon în lupta pentru stăpâ
nirea oraşului. In E. se aflau măslinul creat d(! 
Athene, isvorul sărat creat de Poseidon îii lupta 
lor şi statua de lemn a 4eiteij căzută din cei'. 
Ruinat cu totul în timpul invasioi lui Xeixos, 
a fost reedificat sub Pericles.
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Erechtheus, după mitol. grec. fiul Gaeei, crescut 
de 4iuaAthene; pentru aceastaE. s’a făcut preotul 
Athenei, i-a introdus, cultul şi a zidit templul 
ei, numit Erechteion. E. a fost venerat lângă 
Athone cu predicatul Polias. E. se (Jice a fi fost 
şi un rege mitic în Athena, şi că a inventat 
carul cu patni roate şi pentru această înţelep
ciune Zeus l-a pus între stele (constelaţiunea: 
Auriga, codaşul). [Atm.]

Erecţi, (lat.) familie din ord. de sugetoare 
Primates; are un singur gen: omul.

Erecţiune, în fisiologie umflarea unor anumite 
ţesuturi organice, în deosebi a coipurilor caver
noase ale genitaliilor; se produce în urma unei 
stimulări reflectorice a nervilor vasomotorici prin 
acumulai'ea sângelui în acele ţesuturi.

Ereditate, moştenirea unei averi (v. Succe
siune), ori moştenirea imor particularităţi fisice 
sau morale dela părinţi sau dela strămoşii mai 
apropiaţi. O E. care provine dela strămoşi dintr’o 
epocă de cultură morală primitivă, se numesce 
Atavism. E. fisică şi morală, în ultimele timpuri, 
a fost studiată de mulţi oameni de sciinţă, cari 
au isbutit să stringă o mulţime de fapte ce do
vedesc pe deplin e.xistenţa ei, dar cari n’au isbutit 
să o explice. Toţi marii biologişti dela Lamark 
|jâiiă la Weissmann şi Delage s’au isbit de pro
blema eredităţii, au propus teorii, dar toate 
aceste teorii sunt departe de a ne fi dat expli
carea, pentru ce copiii samenă părinţilor şi pentru 
ce .samenă numai în cutare măsură? [M. D.]

Ereditatea, adecă condiţiunea organică după 
care ascendenţii transmit unele particularităţi 
morphologice şi phisiologice a fiinţei lor descen
denţilor, se manifestează în diferite forme: E. 
este continuă când generaţiunile, ce se succed, 
se aseamănă foarte mult între ele: A = B = C = 
D = E = F = G, etc. E. se numesce alternantă, 
cuud generaţiunile, ce se succed, nusiint toate ase
menea între ele, ci numai acele despăi'ţite unele de 
iiltele de una sau mai multe generaţiuni; în loc ca 
copiii să samene părinţilor, seamănă cu bunicii lor: 
A = C = E = GşiB = D = F = H, etc. E. sexuală, 
când animalele cu sexuri deosebite moştenesc 
caracterele mascule dela tată şi cele femele dela 
mamă. Acestui fel de E. se datoresce deosebirea 
de mărime şi de coloare la unele insecte şi pă
suri ; barba şi musteţele la om; mamelele la fe
meie, etc.; E. mixtă, când animalele ereditează 
ceva dela mamă şi ceva dela tată; E. abreviată, 
când animalul în timpul desvoltării sale trece 
prin fasele, prin cari au trecut strămoşii săi; E. 
adaptată, când organismele nu transmit descen
denţilor numai caracterele acele, pe cari ele le-au 
creditat dela părinţii lor, ci şi pe acele cari ele 
le-au dobândit în timpul vieţii lor. Se cunosc 
familii, în cari mai multe generaţiuni au pre- 
sentat şese degete la mâni; E. este homotopă 
atunci, când modificările, ce încearcă individele 
iu o parte oarecare a corpului lor, se transmit 
exact in aceeaşi formă şi,în acelaşi loc pe corpul 
descendenţilor; astfel sunt petele pigmentare, ce 
a|)ar pe diferitele părţi ale corpului şi cari se 
repetă în acelaşi loc la mai multe generaţiuni; 
o maladie cronică, pe care cineva o capătă în 
timpul vieţii, apare la copii în aceeaşi formă şi 
la acelaşi organ. E. se mai numesce homochronă 
atunci, când schimbările, ce se petrec în un or- 
{;anism în un timp oarecare al existenţei indi

viduale, reapar la descendenţi la aceeaşi epocă, 
astfel sunt boalele de plumâni, mai, stomac, etc., 
cari se repetă de obiceiu în familie la aceeaşi 
epocă. (Cf. E. Haeckel, Generelle Morphologie 
der Organismen. Berlin.) [Dr. N. Leon.]

Eregat, o seminţie arabică în provincia Darfur 
(Sudan), renumită pentru comerciul însemnat 
cu cămile.

Eremia, proroc, v. Ieremia.
Eremiadă, plângere, tânguire; după analogia 

Plângerilor lui Ieremia, poesii în 5 capitole, al 
căror obiect e mina Ierusalimului.

Eremit, v. Anachoreţi.
Eremostachys Bge., (botan.) gen de plante 

central- şi occidental-asiatice din fam. Labia- 
telor, trib. Stachydeae, înrudit GU.Phlomis(y. ac.), 
de care se distinge prin foile specioase grosier- 
dentate, incis-penatifide sandisecte, şi nucile dens 
păroase (nu glabre sau numai pubescente). Cu
prinde vr’o 27 specii rustice, foarte decorative, 
dintre cari E. laciniata Bge. e cea mai fre- 
quentă în cultură. [A. Pr.]

Erenciuc, lac în Eom., j. Tulcea, pl. Sidina, 
cu o suprafaţă de 1 lja km2.; produce pesce bun 
şi căutat.

Eresia, credinţă eronată, în total ori în parte, 
cu privire la vi‘’o doctrină dogmatică a bisericii 
creştine, s. e. cu privire la esenţa Iqi D^eu, la 
atributele personale ale persoanelor din Sf. Treime, 
creaţiune, rescumpărare, etc. (Gnosticism, Mani- 
cheism, Montanism, Arianism, Monarchism, Dua
lism, etc.). In urma învăţăturilor dogmatice ero
nate, ivite în biserică, aceasta şi-a statorit definitiv 
dogmele credinţei sale în sinoadele ecumenice şi 
locale; cu toate acestea E. continuă a se ivî.

[G. H.J
Erete, Arete (Astur palumbariusj, v. Uhu. 

■ Eretism, iritaţie, stare în care iritabditatea 
nervoasă a unei păliţi sau a întregului organism, 
e mărită. [V. I.]

Eretria, oraş pe litoralul sud-vestic al Euboeei, 
lângă Euripos; însemnat prin comerciu şi co
lonii, distrus la 490 a. Chr. prin Perşi; astăzi 
Aletria. Şcoala filosofică din E. (întemeiată de 
Menedemos după 320 a. Chr.) a fost continuarea 
şcoalei eleatice (v. ac.).

Erfurt, capitala unui cerc guvernial prus. în 
prov. Saxonia, lângă rîul Gera; odinioară for
tăreaţă cu 2 citadele. 78,174 loc. (1895). Cate
drală în stil gotic (din seci. XII), cu un clopot 
de 275 măji. Posta mănăstire a Augustanilor, cu 
celula lui Luther, acum e orfanotrofiu; academie 
de sciinţe folositoare (dela 1754); biblioteca 
fostei universităţi; filiala băncii imperiale, ca
meră de comerciu; însemnată grădinărie arti
stică, fabrici de ciobote şi de bere. Gimnasiu 
clasic şi real, seminariu de învăţători, institut 
de surdomuţi. E. a fost vechea capitală a Tu- 
ringiei. 1850 aci s’a ţinut parlamentul uniunii.

La congresul din Erfurt Napoleon s’a în
tâlnit cu Alexandru I al Eusiei şi încungiuraţi 
de clientela prinţilor germani au petrecut dela 
27 Sept. până la 14 Oct. (1808) în petreceri 
feerice şi în negocieri diplomatice. Napoleon a 
făcut principatele române dar lui Alexandru, ca 
să fio el lăsat liber în apus.

Ergias-Dagh, munte de trachit în Asia mică 
lângă Chesai’ia, pe platoul Capadochiei, ca. 4000 m. 
înalt. E. e un vulcan stins.
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Ergograf, (grec.) numele unui instrument, al 
cărui principiu constă în traducerea exactă a 
travaliului muscular în travaliu mecanic, asi
gurând în acelaşi timp unitatea părţii corpului 
care lucrează. Fisiologistul italian A. Mosso a 
constmit primul E., prin care s’a întrodus o 
idee nouă în studiul contracţiunilor musculare 
la om, şi anume aceea a isolării completă a tra
valiului unui singur muşchiu, în aşa chip, ca nici 
un altul să-l poată ajuta obosit fiind. Un alt 
avantagiu al E.-lui lui Mosso este acela al po
sibilităţii înscrierii grafice exacte în acelaşi timp 
al travalmlui muscular. N. Vaschide în colabo- 
raţie cu A. Binet, a constmit (la Collin, Paris), 
un nou E. numit »E. â r e s s o r t«, care presintă 
avantagiul de a permite individului, care este în 
experienţă, a executa un travaliu proporţional 
cu starea forţelor sale şi a-şi da în acelaşi timp 
toată puterea lui. Numeroase cercetări au fost fă
cute cu E. din punctul de vedere al oboselei fisice 
şi intelectuale, de cătră pedagogi şi psichologi 
contimporani, (v. Oboseala). [N. Vaschide.] 

Ergostat, aparat, cu ajutorul căruia un bolnav 
poate executa în mod raţional o lucrare botă- 
rîtă. Bolnavul învîrte o curbă, proveijută cu o 
opritoare specială. Lucrarea exprimată în kilo
gram ometri se poate vede de pe o scală. E. se 
aplică la bolnavi, cari au lipsă de lucrare mus
culară. (Adipositate, Oxalurie, afecţiuni de nervi.)

Ergotism, boală causată prin intoxicaţiune cu 
secara comută, cu secara ergotică, cu făină, cu 
pane din secară amestecată cu secară ergotică, cu 
boabe pe cari au crescut părăsitele vegetale ale 
tăciune!: Sphacelus vegetum, Sclerotium clavus, 
Claviceps purpurea; ele măresc volumul bobului 
de secară, dându-i adeseori forma unui corn. 
Bobul astfel degenerat are pe din afară coloare 
brună sau neagră-violaceă şi poartă pe supra
faţă nisce crepături, prin cari se vede interiorul 
lui de coloare albă-cenuşie; mirosul secării cor
nute proaspete seamănă cu acel al ciupercilor, 
al celei mai vechi este neplăcut. Materia toxică 
a secării comute este Ergotina, un alcaloid care 
se întrebuinţează în medicină pentru a produce 
contracţiuni ale matricei, ale vaselor capilare şi 
ale altor organe înzestrate cu fibre contractile. 
E., sau otrăvirea cu secara cornută, produce dar 
fenomene datorite contracţiuni! vaselor capilare, 
el poate fi acut sau cronic. E. acut se manifestă 
prin ameţeală, sete, greaţă, vărsături, colici, sim- 
ţirea de mâncărirae şi de adormirea extremi
tăţilor, contracţiuni uterine, dilataţiunea pupi
lelor şi leşin. In E. cronic (în Rafania) mai 
apar pe lângă simptoamele enumerate: crampe 
ale extremităţilor, convulsiuni tetanice, pierderea 
vederii, a sensibilităţii, a mobibtăţii, gangrena 
simetrică a extremităţilor şi moartea. In secolul 
trecut şi în primele decenii ale secolului curent 
E. s’a observat mai adeseori, astăzi el este foarte 
rar. Prevenţiunea E.-lui constă în curăţirea ce
realelor, în depărtarea boabelor degenerate şi a 
altor seminţe străine din cele destinate a fi mă
cinate, şi în examinarea frequentă a făinei din 
comerciu şi din bmtării. [I. Felix.]

Erianthus Mcbx., (botan.) gen de plante er
bacee din fam. Gramineelor tribul Andropogoneae, 
respândit în toate ţerile calde, înspre noi până în 
mediterana, foarte înmdit cu Zaccharum (v. ac.), 
de care şe distinge prin panicula cu peri lungi

sericei şi glume setaceu-acuminate ori aristate. 
Cuprinde ca. 12 specii, dintre cari E. Ravennae 
P. B., o plantă mediterană, de babit asemenător 
cu Gynereum argenteum, se cultivă la noi în 
liber şi se folosesce şi la confecţionarea buche
telor Maquart. [A. Pr.j

Erica L., (botan.) gen din fam. Ericaceae, trib. 
Ericeae, cuprinde vr’o 400 specii de mici ar
buşti sau arbusculi totdeuna verfii, foarte ra
mificaţi ; frunzele mici, rigide, mai adesea lineare, 
sunt verticilate câte 3—6, alterne, mai rar opuse 
sau sparse; florile de ordinar pendente, axilare 
sau terminale solitare, fasciculate sau în raceme; 
caliciul cu 4 divisiuni erbacee sau coriacee, co
rola persistentă cu 4 lobi mici. Androceul cu 
8 stamine, rar 6—7. Ovanil cu 4, rar cu 8 loje 
biovulate sau pluriovulate, este coronat de un 
stil simplu filiform, terminat printr’un stigmat 
capitat. Fructul este o capsulă globuloasă sau 
conică. Cele mai multe din numeroasele specii 
ale acestui mare gen cresc în Africa australă 
şi occidentală, pu^ne cresc în regiunile tempe
rate sau subfrigide ale Europei occidentale şi 
boreale, precum şi împrejurul Mării Mediterane. 
Multe specii de E., şi mai cu samă cele dela 
Capul de bună speranţă, se cultivă prin grădini 
şi florării ca plante ornamentale; aşa sunt: E. 
Aitonia Mass., E. australis L., E. Bergiana L., 
E. Bonplandiana Sims., apoi E. carnea L., E. 
cinerea L., E. grandiflora L., E. Tetralix L., etc.

[Z. C. P.]
Ericaceae, (botan.) familie importantă de plante 

dicotyledonate-gamopetale, ce cuprinde vr’o 52 
genuri cu vr’o 1000 specii de arbusculi sau ar
buşti, rar ierburi, cari cresc pe toată suprafaţa 
globului, cele mai multe se află însă în Africa 
australă. Frunzele alterne, opuse sau verticilate 
mai adesea persistente şi articulate pe ramuri; 
florile regulate hermafrodite, solitare sau reunite 
în raceme sau panicule terminale; caliciul liber 
este persistent, corola hypogynă persistentă sau 
deciduă cu 4—6 divisiuni, stamine în numer 
egal sau îndoit cu numerul divisiunilor corolei, 
antbere biloculare, dehîscente prin pori terminali. 
Ovarul super, coronat de un stil simplu, terminat 
printr’un stigmat întreg sau lobat. Fructul este 
capsular, rar drupaceu sau bacciform, seminţele 
conţin un albumen cărnos. Această vastă familie 
se divide în următoarele 5 triburi: I. tribul Ar- 
huteae, caracterisat prin corola gamopetală de
ciduă cu 5 lobi sau dinţi, fmctul drupaceu sau 
bacciform; menţionăm genurile: Arhutus L., Arc- 
tostaphyllos Adans., etc. II. tribul Andromedeue, 
corola gamopetală deciduă cu 5—6 lobi sau dinţi, 
fpictul capsulă locubcidă cu 5—6 valve; men
ţionăm genurile: Gauliheriah., Ca8sandraJ)oT\.) 
Andromeda L., etc. III. tribul Ericeae, coi ola ga
mopetală persistentă marcescentă cu 4—5 lobi saii 
dinţi, fructul capsulă loculicidă rar septicidă; men
ţionăm pe: Galluna Salisb., Erica L., Brucken- 
thalia Reicbb., etc. IV. tribul Rhodoreae, corola 
adesea gamopetală deciduă, fructul o capsulă 
septicidă, arbuşti, mai rar arbori, nici odată im- 
buri; menţionăm genurile: Loiseleuria Desv., 
Kalmia L., Ledum L., Rhododendron L., etc.; 
şi în fine V. tribul Pyroleae, corola polypetală 
deciduă imbricată, fructul capsulă loculicidă, iei - 
buri perenale ou rhizom; menţionăm genurile: 
Pyrola L., Moneses Salisb., etc. [Z. C. P.]
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Erich (Erik), numele a 14 regi ai Svediei şi 

a 9 regi de ai Danemarcei. Cel mai vestit a fost 
L. XIV (1561—1577), rege al Svediei, fiul lui 
Gustav "Wasa. In Danemarca domnesce la 1095 
E. III cel Bun. In 1259 domnesce E. V Grip- 
ping, în 1286 E. VI şi în 1412 E. IXPomeranul.

[Caion.]
Erichtonius, Ereclitheus (v. ac.).
Ericsson, 1) E. Nils, inginer, ii. 1802, la în

ceput oficier în annata svedeză, 1858—63 şef 
al căilor ferate de stat, este creatorul reţelei 
căilor ferate din Svedia. A construit şi canalui-i 
şi docuri grandioase. 8 Sept. 1870. 2) E. John, 
mechanic, n. 1803 în Svedia, trece 1839 la New- 
York, constiTiiesce 1833 maşina calorică, apoi 
bastimente panţerate, etc., şi o maşină mânată 
prin căldura soarelui, f 8 Martie 1889.

Eridanus sau fluviul Eridan, constelatiune au
strală la piciorul Orionului: a fost numită şi 
(Inoiul lui Orion şi Potamos. E. începe la Rigel 
şi curge spre vest până la Balena, se întoarce 
arcuit cătră sud şi apoi cătră sud-est, unde se 
termină cu o stea de prima mărime, Acharnar 
(arab. = gura fluviului); aceasta stea e invizibilă 
la noi. E. este o constelaţiune remarcabilă prin 
mulţimea stelelor ei, cele mai multe viZibile la 
noi şi prin particularităţile acestor stele ca va- 
riaţiuue, coloraţiune, iuţeală de mişcare pi'oprie, 
stele duble, pe lângă cari se mai adaugă o nebu
loasă destul de luminoasă, rotundă, solitară, în care 
vedem poate genesa unui univers în formaţiune.

Erie, unul din cele 5 lacuri canadiene în America 
de nord, lung de 395 km., cu lăţime de 92 km. 
şi 37 m. afund; suprafaţa 24,586 km2., situat la 
înălţime de 175 m. preste nivelul mării. Lacul 
E. se scurge prin cataractele Niagara şi prin 
canalul "Welland în lacul Ontario, situat cu 102 m. 
mai jos; prin canalul E. (începând dela Buffalo) 
E. e legat cu Albany lângă Hudson şi ou New- 
York; acest canal are lungime de 586 km., trece 
preste mai mult de 30 rîuri prin aqueducte ad
mirabile, şi prin canale laterale stă în legătură 
cu basinul rîului Mississippi. — Oraşul E.y situat 
la malul sudic în Pennsylvania, are 40,634 loc. 
(1890) şi port.

E., pasere, v. Uliu.
Erigena, loan Scotus, unul dintre cei mai în- 

voţaţi bărbaţi ai seci. IX, originar din Scoţia; 
n. la 833, după întinse călătorii în Orient, unde 
a învăţat şi limba greacă, fu chemat de Carol 
Pleşuvul la Paris, unde a propus teologia şi filo- 
sofia. Din causa vederilor sale liberale la inter
pretarea bibliei, venind în conflict cu dogma ca
tolică, părăsi Francia şi la invitarea lui Alfred 
cel Mare se duse la Oxford. Ajuns şi aici de ura 
})erseeuţiunilor, s’a retras în mănăstirea Mal- 
me.sbury, unde propuse filosofia până la 880, 
ciiud de cătră ascultătorii sei fu străpuns cu 
cuţite. Doctrina a expu.^-o în scrierile De prae- 
dostinatione contra lui Gottsohalk, în De divi- 
sioue naturae. E. a pus basele unui sistem, în 
care se combină misticismul medieval cu dia
lectica scolasticismului. Creaţiunea o explică pe 
basa emanaţiunii neoplatonice. Doctrina lui E. a 
fost re.spinsă de cătră biserică. (Cf. Ueberweg, 
Gescli. der Philos. I, 107; J. Huber, Joh. Sc. 
Erig. Munchen, 1861.) [Plet.]

Erigeron L., (botan.) gen din fam. Composi- 
telor, trib. Asteroideae, cuprinde plante erbacee

anuale sau perenale, subacaule, cu fmnze radi
cale, scapi monocephali sau ramificaţi; frunzele 
caulinare alterne, întregi .şi dinţate; florile dis
puse în capitule solitare corymboase sau pani- 
culate; florile radiale ligulate sunt violacee sau 
albe şi femele, ale discului sunt tubuloase şi mai 
adesea galbene, hermafrodite şi fertile sau mai 
rar sterile. Fructele de ordinar mici sunt achene 
comprimate. Acest gen are vr’o 100 specii, res- 
pândite pe toată suprafaţa globului, mai nume
roase sunt însă în regiunile temperate şi mon
tane. In părţile noastre cresc mai multe specii, 
din cari menţionăm pe E. canadense L., numit 
de popor Bătrîniş, Spirince, etc., E.acre L., 
iar prin păşunile pietroase din regiunea alpină 
cresce E. alpinum L., etc. Unele specii se cul
tivă prin grădini ca plante decorative, precum 
E. speciosum DC., E. aurantiacum Regel., E. 
alpinum L., etc. fZ. C. P.]

Erinii, după mitol. grec. fiinţe rele, cu locuinţa 
în Taiiaros (iad), anume trei inse, Alekto, Me- 
găra şi Tisiphone, se numesc: mănioasele, per
secută pe făcetorii de rele, mustră conscienţa 
lor, şi nime nu remâne neresbunat de ele, dar 
pentru cei îndreptaţi eie sunt şi bune, şi atunci 
se numesc Eumenide (binevoitoare). Se închi- 
puesc ca veuătoare, în mână cu făclii ori cu şerpi. 
E. la Romani s'au numit Furiae. [Atm.]

Erinna, poetă grec. din Telos pe la 600 a. Chr., 
prietenă cu Sappho. Fragm. la Bergk »Poetae 
lyr. grec.«

Eriometru sau Eirometru, aparat pentru me- 
surarea grosime! unui fir de lână. Cea mai bună 
este construcţiunea luiDollond. E. constădintr’un 
microscop compus; înaintea lintei lui obiective 
e aşezata o sticlă de împrăştiare, împărţită în 
două jumătăţi egale printr’o tăietură, în direc
ţiunea căreia se pot mişca ambele părţi printr’un 
aparat cu dinţi fini. Mişcarea se poate măsura 
exact piintr’un Nonius până la 0‘0127 mm. Firul 
de lână se întinde dinaintea sticlei de împrăş
tiare astfel, că formează un unghiu drept cu tăie
tura ei. Prin microscop vedem imaginea firului 
de 50 de ori mărită, şi anume imaginea apare 
simplă, dacă cele două jumătăţi ale sticlei n’au 
fost mişcate. Dacă mişcăm cele două jumătăţi, 
se arată două imagini una lângă alta şi de
părtarea e tocmai aşa de mare, cât e de lată 
imaginea firului (diametrul lui de 50 de ori), 
dacă jumătăţile sticlei sunt aşezate astfel, încât 
ambele imagini să fie fără spaţiu între ele, dar 
şi fără să se acopere în parte. In această stare 
se cetesce mărimea distanţei pe Nonius. Fiecare 
parte a lui exprimă 0D0254 mm. şi se nuniesce 
un grad. Lâna, care la eriometru arată s. e. 5°, 
are un diametru de 0‘0127 mm. Alte construc- 
ţiuni mai sunt de Daubenton, Ledebours, Voigt- 
lănder, Skiadan, Grawert, Kohler, Toung, etc. 
In praxă însă de cele mai multe ori se pre- 
ţuesce grosimea din ochi (s. e. pe postav negru) 
sau cu numerarea încreţiturilor. După experienţă 
s’au aflat pe 26 mm. următorul număr de în
creţituri: la lână de 4—5° DoUond 28—32, la 
6° D. 26—28, la 7» D. 24—26, la 8° D. 22—24, 
la 9° D. 20—22, la 10° D. 18—20, la 10—11° D. 
16—18, la 11—12° D. 12—15 încreţituri.

Eriomys chinchilla, un mamifer din ordinul 
roZetoarelor. Are lungimea de vr’o 30 cm. Blana 
lui e foarte fină, moale, cenuşie. La vîrf perii
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sunt întunecaţi. Trăiesoe în America sudică, în 
munţi, la înălţimea de 2—3000 m., în numer 
foarte mare. Sunt foarte iuti, se pot sui şi pe 
stâncile cele mai verticale. Se vânează pentru 
blana lor. Duzina de blăni costă cam 20—25 co
roane (lei).

Eriophorutn L.. (botan.) gen de plante palu.stre, 
perene, cespitoase din fam. Cyperaceelor, trib. 
Scirpeae. Cuprinde ca. 10 specii borealarctice, 
cu inflorescenţa terminală în spicule (1 sau mai 
multe) pluriflore, cu glume imbricate şi sete 
hypogyne 6 sau numeroase, ce se alungesc ul
terior foarte considerabil. E. polystachyum L., 
E. vaginatum L., cari cresc şi pe la noi, ş. a. 
merită a fi cultivate ca plante decorative rustice 
şi întrebuinţate ca material de buchete Maquart.

[A. Pr.]
Eris, după mitol. grec. certelor sânge

roase ; a fost în societatea lui Ares, (Jeul res- 
boiului. Un mit spune, că Hera, muierea lui 
Zeus, a crescut pe Thetis, şi în contra voinţei ei, 
a dat-o de soţie lui Peleus. La ospet au fost in
vitate şi dinele: Hera, Aphrodite şi Athene, dar 
E. (cearta) superată pentru-că nu a fost che
mată şi ea, le-a aruncat dinelor un mer, pe care 
era scris: «Celei mai frumoase*, pinele nu se 
putură învoi, ci chemară pe Paris, un păstor 
frumos, dar din vita regelui Priamos din Troia, ca 
să facă judecata. Paris dă merul dinei Aphrodite 
(Venus la Romani), şi aceasta promite lui Paris, 
că-i va da femeia cea mai frumoasă din lume. 
Paris află, că aceasta e Helena, soţia regelui 
Menelaos, şi o răpesce. Hera şi Athene au remas 
supărate pe Paris, şi când, pentru răpirea He- 
lenei s’a pornit resboiu asupra Troiei, Hera şi 
Athene au persecutat pe Troiani până ce i-a 
prăpădit cu totul. Toate aceste Ie-a causat E.

[Atm.]
Eritrichium Schrad., (botan.) gen de plante înde- 

comun perene, cespitoase şi sericeu-viloase din 
fam. Boragineelor, trib. Borageae, foarte înrudit 
cu Echinospermum (v. ac.), de care se distinge 
prin nuci neglochidiate. Cuprinde vr’o 70 specii 
preponderant vestandine, apoi parte borealarctice, 
pai-te borealalpine, puţine mediterane şi una au
straliană. De habitul genului Myosotis se cul
tivă unele specii, însă foarte cu greu; între 
aceste se disting chiar plantele alpine din Carpatii 
dacici ca deosebit de decorative: E. terglouense 
Hacq. şi E. Jankae Simk. [A. Pr.]

Eritropsia, sau vederea lumei în coloare roşie, 
s’a observat la unii operaţi de cataractă şi se 
crede că este causată de o slăbiciune a retinei. 
Se pare mai mult, că e o particularitate optică a 
restului de cataractă remas în ochiu. [Dr. C.]

Eritropsina, substanţa roşie din bastonaşele 
retinei ochiului, care albesce foarte iute sub in- 
fluinta luminei solare, afară de a razelor gal
bene, cari n’o influintează. Se crede că aceasta 
este agentul chimic principal în actul vederii.

Eriu, (magh. ErmellekJ, tinut în Ungaria, cott. 
Bihor şi Selagiu, între rîul E. şi Bercău; co
linele nu prea înalte ale acestui tinut se întind 
dela sud-est spre nord-vest şi pe coastele lor se 
produce vin bun şi mult.

Eriu, protopopiat în diecesa gr. cat. a Gherlei 
cu 7 parochii şi 5188 sufl.

Eriu, protopopiat în diecesa gr. cat. a Grăbii 
mari, cu 7 parochii şi 5011 sufl.

Eriwan, (pers. Revan), guvernament rus. în 
Transcaucasia, 27,830 kma. cu 667,464 loc. (1885) 
Armeni şi Tatari. Capitala E., lângă rîul Sangîi, 
are ca. 15,000 loc., citadelă, episcopie armeană; 
mai de^ mult fusese capitala Armeniei persane, 
1827 .fu cucerit de Paşkevici.

Er-Kâvăs, comună nir. în Ung., cott, Selagiu. 
cu 1019 loc. Români (767) şi Maghiari.

Erked, rom. Archita, germ. Arkeden, comună 
rurală în Trans,., cott. Odorheiu, cu 1235 loc. 
Saşi şi Români (322).

ErkeI, Francisc, compositor, n. 181'0 în Gyula, 
t în Budapesta 1893; debuta ca şef de orchestră iu 
diferite oraşe şi apoi la Pesta, unde în 1844 se 
produce cu opera «Hunyadi Lâ.szl6«, care obţinu 
un succes entusiast şi a remas una din operele 
cele mai populare maghiare. A scris apoi alte 
opere (»Erzsebet«, 1857, »Sarolta«, 1862, «Istvău 
Kirâly*, etc.), dintre cari însă singura »Bânkbuu« 
(1861) obţinu un succes aproape tot atât de mare, 
ca şi opera sa de debut. A avut doi fii. Ale
xandru .şi Alexia, ambii şefi de orchestră la 
Budapesta. Acest din urmă (1846—1893) a scris 
şi mai multe operete între cari »Tempef6i« (1883).

Erkovy, Adolf, economist magh., n. 28 Sept. 
1818, t 13 Dec. 1883. Timp îndelungat admi
nistratorul domeniilor cont. Ştefan Kârolyi, la 
1866 întemeiază banca poporală din Pesta; 1867 
director al domeniilor statului în Pecica; 1860 
e ales deputat în cercul Battonya. Opere: Robot 
es dezsma. Pest, 1845; Homokkotes. Pest, 1846; 
Haszonberrendszer es nepesites. Pest, 1847; A 
nepbankokrol. Pest, 1865; A telepitesi kerdesrol. 
Budapest, 1883. A redigeat revistele agronomice: 
Gazdasăgi literatura, 1840; Falusi gazda, 1857 
până 1859; Magyar gazda, 1859—1861; Gaz- 
dasâgi fuzetek, 1862.

Eriangen, oraş în Bavaria, guvernam. Mittel- 
Franken, lângă canalul Ludovic, cu 17,565 loc. 
(1890); universitate fundată la 1742; institut de 
studii, şcoală reală. Fabrică de bere.

Eriau, V. Eger.
Erm —, V. şi Herm —.
Ermeland (Ermland, Varmia), numire veche 

a unui ţinut din Prusia, guvern. Konigsbei'g.
Ermellek, v. Eriu.
Ermeneutica, disciplina teologică, care trac

tează sistematic regîdele, după cari are sa se 
facă interpretarea ori tâlcuirea unei scrieii. In 
special E. e cuprinsul sistematic al principiilor şi 
regulelor, ce sunt a se urma în interpretarea 
Sf. Scripturi, spre a-i afla adeveratul înţeles, 
însăşi interpretarea se face prin Exegesă (v. ac.).

Ermenonville, sat în depart. franc. Oise, aron- 
dism. Senlis, cu 468 loc.; castel şi parc cu mor
mântul lui Rousseau.

Erne, rîu în Irlanda, cott. Fermanagh, 104 km., 
curge prin lacul E. (112 km.a.) şi se janarsă 
în baia Donegal.

Ernest, numele mai multor principi geiinani.
1) E. cel de Fier (fiind foarte tare), duce do Au
stria 1377—1424, căpăta 1406 Stiria, Carniolia 
şi Craina, a trăit rău cu Imp. Sigmund şi-l îm
piedeca a lua Tirolul dela Friedr., fiutele lui K.
2) E., August, ântâiul elector de Hanovera, cu 
care dignitate fu distins 1692 din partea împă
ratului pentru ajutoarele de trupe, trimise în 
contra Fraucezîlor şi Ungurilor. E. a imnţpiit 
tratările în urma cărora au ajuns urmaşii săi la
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tronul Eugliterei, şi a întrodus primogenitura în 
ţeara sa. A sprijinit sciinţele, mai ales pe Leibnitz 
(v. ac.), j" 1698. 3) E., August, rege de Hanovera, 
duşman neîmpăcat al drepturilor poporului, n. 
1771, a luptat cu vitejie în contra Francezilor, 
1813 mareşal englez, 1815 se însura cu sora 
reginei Luisa de Prusia, deşi era logodită 
cu ducele de Cambridge, înstrăinându-şi astfel 
curtea engl. 1837 rege, îndată ridica constitu- 
ţiunea şi dete 1840 alta după placul lui. Totuşi 
a fost destul de precaut să dee o nouă consti
tuţie îndată la isbucnirea mişcării dela 1848, prin 
ce încungiură rescoala. *{■ 1851. 4) E., elector 
de S a X o n i a, dela care se trage linia ernestină 
(v. ac.), n. 1441, 1455 fu răpit cu fratele seu 
Friedr. de Kunz v. Kaufungen, dar scăpat, domni 
1464—85 împreună cu fratele seu Albert, dela 
care se trage altă linie (v. Albertina). După ce 
înipă]-ţi cu acesta ţeara, pe care amândoi o mă
riseră, t 1486. 5) E. Evlaviosul, duce de Saxa- 
Gotha, n. 1601, a luptat alăturea cu Gustav 
Adolf (v. ac.), şi lăţindu-şi domnia în Turingia, 
a lucrat mult pentru îmbunătăţirea stărilor din 
ţeara sa, aproape nimicită prin resboiul de 30 ani, 
a scăcjut oastea, a oprit luxul, a ridicat agri
cultura, industria, comerciul, justiţia, biserica şi 
şcoala, la care porunci să meargă toţi copiii 
preste 5 ani, şi a tipărit cărţi ieftine, lăţindu-şi 
vestea prin Europa întreagă, ţ 1675. (Cf. V. Beck, 
E. evl. 1865, 2 voi. 6) E. I (III), duce de Sax.- 
Coburg, n. 1784, domni 1806—44. Drept res- 
platâ pentru meritele câştigate în contra lui Na
poleon I a căpătat 1815 Lichtenberg-ul (ven(jendu-l 
Prusiei), apoi Gotha 1826, unde n’a întrodus 
constituţiunea dată în Coburg 1821. 7) E. II(IV), 
fiul lui E. I, n. 1818, domni dela 1844; 1848 
potoli spiritele, dând la timp constituţie, 1849 
se luptă cu Danezii. Amic al lui Napoleon III, 
totuşi uisui să mijlocească intervenţiunea Prusiei 
18.59 în favorul Austriei; neisbutind însă se 
apropia de Austria. In anii 1860 îşi câştigă 
mare popularitate, luând parte ca ori care ce
tăţean la tot felul de reuniuni şi serbări, şi tincjend 
la unirea Germaniei, pentni care lucră şi altcum 
(lin resputeri. Respins de egoismul strîmt al celor 
din Viena, s’a pus 1866 pe partea Prusiei, luă parte 
şi la resboiul 1870—71. A scris opere bune: Zaira, 
ş. a. t 23 Aug. 1893. 8) E. II, duce de Ş vab i a, 
n. 1007, domni sub epitropia mamei sale Gisela 
(mărit, apoi după Imp. Conrad II) dela 1015 
încoace. S’a luptat în contra Imp. 1025—27, fu 
iertat 1028, dar ne voind să se lupte în contra ade
renţilor săi, fu proscris şi trăi în Pădurea Neagră 
ca haiduc, până ce că(ju în luptă 1030. Credinţa 
şi faptele sale s’au cântat în cântece şi căi^i 
poporale, şi de Uhland într’o dramă. f^r. R.]

Ernesti, loh. Aug., filolog germ. n. 1707, studia 
la Lipsea, unde se stabili 1731; 1742 prof. hu- 
inauiorum, 1759 şi de teologie, cerând şi do
vedind că biblia trebue explicată ca ori care 
altă scriere. A publicat în mod măiestru pe 
autorii clasici, mai ales pe Cicero, şi scrise o 
latină atât de perfectă, încât fu numit «Cicero 
Germaniae®. f 1781. [W. R.]

Ernestină, linie, urmaşii lui Ernest IV (v. ac.), 
cari domnesc acum în Altenburg, Coburg, Gotha, 
Meiningen şi Weimar.

Ernst,i?,rawcisc Anton, violonist germ., u. 1745 
in Georgentbal, t 1805 în Gotha; a scris mai

multe concerte pentru violină, şi un memoriu 
asupra construcţiunii violinei, ş. a. Un alt E., 
Cristian Gottlob (n. 1778 în Silberberg) a scris 
sonate pentru piano şi violină, psahni, etc. Cel 
mai renumit însă a fost violonistul Heinrich 
Wilhelm E., n. 1814 în Briinn, -f- 1865 în Nizza. 
Acesta a studiat în Viena cu Seyfried şi Meyseder 
şi a scris mai multe composiţiuni pentru instru
mentul său, dintre cari unele sunt âncă apre
ciate de violonişti: nocturne pentru violină şi 
orchestră, o elegie, diferite fantasii şi variaţiuui 
pe motive din OteUo, din il Pirata, din Zau- 
berflote, un concertino, 12 Pensees fugitives (cu 
Stephen Heller), etc.

Eroare, termin mai elegant şi mai specific 
pentru greşală: E. e o greşală numai de ordine- 
intelectuală. [M. D.]

Erodiu, pasere, v. Bâtlanul.
Erodium L’Herit., (botan.) gen din fam. Ge- 

raniaceae, trib. Geranieae, cuprinde plante er
bacee, foarte rar subfrutescente, anuale sau vi
vace, când le frecăm exală un miros particular; 
ramurile au adesea articulaţiuni noduroase, fnm- 
zele opuse sau alterne sunt dinţate, lobate sau 
pinatisecte; florile axilare, dispuse în umbelă 
sau mai rar solitare sunt hermafrodite, regulate 
sau puţin neregulate. Caliciul cu 5 sepale, co
rola cu 5 petale, cinci glandule alterne cu pe
talele, 5 staminode squamiforme şi 5 stamine 
fertile opuse sepalelor. Ovarul quinquelocular, 
stilul cu 5 ramuri stigmatifere; fructele sunt 
capsule septifrage. Se cunosc vr’o 50 de specii, 
ce cresc mai cu samă în regiunile temperate ale 
emisferei boreale, 2 sau 3 specii se află în Africa 
australă şi în Australia. In părţile noastre este 
foarte comună prin locuri năsipoase cultivate şi 
inculte E. cicutarium L’Herit., numită de poporul 
nostru Pliscul-cucoarei. Unele specii (ie E. 
se cultivă prin grădini ca plante decorative; aşa 
este: E. alpinum L’Herit, E. geifolium Desf., 
E. moschatum L’Herit., etc. [Z. C. P.]

Eroic, ce ţine de erou. Vers sau metru E., la 
cei vechi hexametrul pentru poemele epice, şi 
strofa alcaică pentru poesiile lirice; la Francezi 
alexandrinul pentru poemele mari, şi strofa de 
10 versuri de câte 8 silabe pentru genul liric; 
la Italieni şi Englezi endecasilabul.

Eroi-comic, o specie de ridicul, prin care se 
atribuesc vorbe, însuşiri şi fapte eroice unor 
persoane umile sau altor fiinţe inferioare. Opus 
burlescului (v. ac.). Poesia eroi-comică numeră 
următoarele poeme celebre: Batrachomiomachia 
sau Lupta broascelor cu şoarecii, atribuită lui 
Homer şi tradusă rom. în prosă de Caragiani, 
Strana (Le Lutrin) a lui Boileau la Francezi; 
Vadra răpită (La Secehia răpită) a lui Tassoni 
la Italieni; şi Bucla răpită a lui Pope la En
glezi. La noi: »Ţiganiada« epopee de Budai De- 
leanul, şi «Resbunarea şoarecilor« sau Moartea 
lui Sion, de Gr. Alexan(lrescu.

Eroide, (Epistolae heroidum), 21 de elegii ale 
lui Ovidiu în formă epistolară, atribuite unor per
soane celebre, ca Paris, Leandru, Hero, Sapho, ş. a.

Eroina, persoana principală femeiască dintr’o 
poemă, roman sau dramă.

Eroism, fapta morală, în care un om, cu pe
ricolul vieţii sale, se luptă pentru familie, pentru 
patrie sau pentru o idee; vitejie. [M. D.]
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Eros, după niitol. grec. (Jeul amorului. Hesiod 
spune că s’a născut din Chaos (v. ac.), astfel e 
deodată cu lumea şi a conlucrat la creaţiunea 
următoare, din care causă E. a fost ales cjeu, 
dar muritor. După alt mit, E. e fiul Aphroditei 
(Venus), şi cuceritorul bărbaţilor şi femeilor. E. 
s’a închipuit ca un copilaş cu aripi, avend în 
mână un arc şi stând gata a săgeta; câte odată 
arcul e pe umer şi tolba cu săgeţile, pe spate. 
E. a avut un frate, Ant-eros (contra-amor), iar 
la Romani s’a numit Amor (şi Cupido). Mulţime 
de mituri povestesc despre învingerile lui E. 
chiar şi asupra (Jefior. [Atm.]

Erosiune, ro(Jetură; rîpe şi văi spălate, roase 
de apă curgetoare, a cărei acţiune e de mare 
însemnătate pentru formarea coajei pămentului. 
In medicină se înţelege sub E. pierderea epi- 
theliului pe membrane mucoase, cu deosebire 
la cataruri.

Erotematic, (grec) întrebător, este forma de 
învăţăm ent de care se servia Socrate, care nu 
instmia, predând în vorbire continuă, ci stăruia, 
prin întrebări, a-1 face pe învăţăcel să afle singur 
adevărul.

Erotica, poesia, era considerată altădată ca un 
gen deosebit, de cai’e se ţineau nu numai poe- 
siile de amor, ci toate scrierile relative la acest 
subiect. Una veselă şi uşoară, numită anacreon
tică, alta pasionată şi dusă uneori până la obscen. 
Amândouă se ţin astăzi de genul liric.

Erotomania, (med.) stare psichică bolnavă, ca- 
racterisată piin idea fixă de a fi în mod deo
sebit distins sau iubit de o persoană de celalalt 
sex. E. este de regulă incurabilă. V. art. Paranoia.

Erou, 1) la Greci un personagiu, mai ales din 
epoca mitologică, venerat pentru meritele sale 
ca semicjeu sau spirit protector de ţeri şi loca
lităţi, trăgând u-şi originea dela cutare (Jeitate, în 
parte şi o persoană istorică (Leonidas). 2) Cel 
ce se distinge prin vitejie deosebită, prin înăl
ţimea caracterului sau nobleţă sufletească. 3) Per
soana principală bărbătească dintr’o poemă, roman 
sau dramă.

Erpenius, Ihomas (van Erpen), orientalist, 
n. 11 Sept. 1584 în Gorkum (Olanda), studia 
teologia şi limbile orientale la Leyden. După ter
minarea studiilor călători, în timp de patru ani, 
prin Italia, Francia, Anglia şi Germania. întors 
in patrie fu numit profesor la Leyden de limbile 
orientale, j* 13 Nov. 1624. Operele lui principale 
sunt: »Grammatica arabica®, 1613; »Rudimenta 
linguae arabicae«, 1620; »Historia Saracenica® 
a lui El-Makin (publ. de el) 1625.

Erpetologia, pai-tea zoologiei, care are de obiect 
studiul reptilelor.

Ersekujvâr, germ. Neuhăusel, slov. Novezamki, 
oraş cu magistrat în Ungaria, cott. Nyitra, cu 
11,299 loc. Magh., Nemţi (465) şi Slovaci (900). 
In E. se află un gimna.siu inferior, o şcoală in
dustrială, o mănăstire franciscană. Locuitorii se 
ocupă cu economia de vite şi agricultura, şi fac 
comerciu cu cai şi grâne. Până la 1725 E.-ul a 
fost o cetate bine întărită, încungiurată de mo
cirlele rîului Nyitra; pe timpul invasiunilor tur
cesc! şi al revoluţiilor lui Bethlen şi Râkoczy a 
avut un rol însemnat. 1663 a căcjut pe mâna 
Turcilor, dela cari a fost eliberată 1685. Regele 
ungar Carol III (ca Imp. VI) a dispus cassarea 
fortificaţiilor.

Erubescenţa, (lat.) înroşire din pudoare.
Eruca Tourn., (botan.) gen din fam. Cruci fe

relor, trib. Brassiceae, cuprinde plante erbacee 
anuale sau bisanuale, erecte şi ramificate, frunzele 
întregi saii pinatilobate; florile sunt dispuse în 
spice la vîrful ramurilor, calice cu sepalele erecte, 
corola cu petalele albe cu vinişoare reticulate, 
violet-închise, stamine libere, fără apendice; 
fructul este o siliquă oval-oblougă, cilindrică şi 
terminată printr’un cioc (rostru) elongat; se
minţele numeroase sunt globuloase. Acest mic 
gen are numai trei specii, ce cresc,în Europa 
şi în Asia occidentală; menţionăm pe E. sativa 
Lam., care posede proprietăţi stomachice, diu
retice şi antiscorbutice; în unele locuri se în
trebuinţează ca condiment, din care causă se şi 
cultivă. [Z. C. P.]

Erucastrum Presl., (botan.) subgen din genul 
Brassica L.

Erudiţlune, în înţelesul larg, însemnează cali
tatea omului cu multe cunoscinţe sciinţifico, 
sau e numele pentru o sumă mare de cunoscinţe 
obiective ce posede. In înţeles mai strins, eru- 
diţiunea se deosebesce de sciinţă, însemnând po
sedarea memorială a datelor vrednice de reţinut, 
în ordinea lor istorică, chiar fără aprofundare 
sciinţifică. Cu terminul »erudiţiune« s’a notat mai 
demult în deosebi cunoascerea amănunţită a lim
bilor şi literaturilor clasice ale antichităţii.

Erupţiune, ieşire bruscă; isbucnirea lavei din 
un vulcan. Roce eruptive, roce (v. ac.) ieşite din 
interiorul pământului în stare de fusiune, apoi 
cristalisate prin recire, s. e. basalt, trachită, 
audesită, etc.

Erusenu8,după inscripţiunile romane din Dacia, 
un predicat al lui lupiter (Mommsen, Corp. Ins. 
Lat. in, 859). [Atm.]

Ervum L., (botan.) secţiune din genul Vicia L. 
(v. ac.).

Erwin (E. de Steinhach), architect germ., n. 
1244, -f- 1318 în Strassburg. E. a construit faţada 
vestică a domului din acest oraş (1277). Fiii ,sei 
Erwin şi Johannes, au condus această zidire până 
la 1339.

Eryngium L., (botan.) gen din fam. Umbelli- 
ferelor, trib. Saniculeae, cuprinde plante erbacee 
de comun vivace, adesea spinescente sau mai 
rar mici arbori glabrii; frunzele sunt spinos- 
dentate, lobate sau disecte, rar întregi şi rigid 
ciliate; florile sesile sunt dispuse în capitule sau 
spice dense, încungiui’ate de bractee, dinti’e cari 
cele exterioare sunt mari, adeseori spinoase şi 
radiante, formând împrejurul lor un involucrn 
foliaceu; capitulii sunt de regulă reuniţi în pa- 
nicule terminale şi ramificate; caliciul este iu- 
bulos şi are 5 dinţi, rigizi şi ascuţiţi, corola cu 
petale albe, erecte şi cu vîrful îndoit (indu- 
plicat), androceul cu 5 stamine exerte; fructul 
ovoid este puţin comprimat. Acest gen aro vr’o 
100 specii, ce cresc în regiunile calde şi tem
perate ale globului, afară de Africa australă, undo 
lipsesc. In părţile noastre cresce prin fenaţe şi 
păşuni uscate E. campestre L., numită de popor 
Scaiul dracului. Scaiul vântului, (itc., 
iar prin fenaţe şi păşuni năsipoase şi cam umede 
cres(!e E. planum L., numit de poporul nosfi'u 
Scaiu vînet. Multe specii din acest gen siiut 
cultivate prin grădini ca plante decorative, aşa 
sunt: E. alpinum L., E. amethystinmn L., E.
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bromeliaefolmm Delaroche, E. eburneum Denc., 
E. pandanifoîium Chanis et Schlecht., etc.

[Z. C. P.]
Erysimum L., (botan.) gen de plante biene şi 

perene din fam. Cruciferelor, trib. Sisymbrieae, 
cu foi lineale întregi, cu un sac la basa sepa- 
lelor laterale, cu petale în de comun galbene, 
cu stamine libere şi silique elongate, sesile. Cu
prinde ca. 70 specii din reg. boreală temperată, 
cu deosebire din Europa şi Asia, dintre cari multe 
se cultivă ca plante decorative rustice, s. e. E. 
Marschallianuvi Andr., Perofskianum F. et Mey., 
pulchellum I. Gay., etc. Cea mai remarcabilă 
specie dela noi, în antitesă cu celelalte, ce cresc 
în regiuni inferioare, E. Wittmannii Zaw. »mi- 
xandrele selbatice®, plantă alpină şi subalpină, 
se distinge prin florile sale deosebit de mari şi 
mirositoare. [A. Pr.]

Erysipel, (Brâncă), boală acută, generală, con
tagioasă, specifică şi febrilă, care se manifestă 
local prin o inflamaţiune a pielei sau a mucoa
selor. Infecţiunea are loc dela o rană sau juli- 
tură neînsemnată, de unde începe roşata, um
flătura şi durerea, care sau remâne fixă sau mai 
adese ori se întinde mai departe (E. ambulant), 
începutul boalei este subit cu febră mare, greaţă, 
vărsături, durere de cap; 24—48 oare după aceasta 
apare roşaţa caracteristică. E. se tractează cu 
comprese şi pomeni antiseptice, etc., şi se evită, 
pansând cea mai mică rană şi evitând contactul cu 
bolnavi de E. E. poate să se termine prin moarte; 
el se observă şi la animale (porci). [V. I.]

Erysiphe Hedw., (botan.) gen de Ciuperci As- 
comycete-Perisporiacee, fam. Erysiphacee, cu 
mai multe specii, cari trăiesc părăsite pe frunzele 
plantelor superioare, provocându-le uscarea şi 
căderea, aşa că vatemă întreagă planta. Se în
mulţesc prin conidii şi prin spori produşi în 
perithecii. Mai respândită e specia E. TucJceri, 
ce se cunoasce numai în stare conidială sub 
numele de Oidium Tuckeri. Atacă viţa de vie 
şi se combate cu pulverisări de sulfat de cupru 
.(lichid bordelez = bouille bordelaise).

Erythacus Cuv., gen de pasere cântătoare din 
grupa Siibulirostres, fam. Turdidae. E. rubecula, 
(Prigoarea, Prihoriu S. FI. Marian), sură-mas- 
liuie pe spate, aripi şi coadă; albicioasă pe foaie; 
fînntea şi gâtul gălbinii-roşietice; ochii mari, 
pliscul castaniu; picioarele roşietice; acoperitoa
rele lungi ale aripilor la bărbătuşi sunt îm
pestriţate cu pete galbene-roşietice. Lungimea 
totală: Io cm.; lung. aripilor: 7 cm.; lung. co^ii: 
6 cm. E o pasere comună preste tot anul: vara 
prin munţi, iarna prin lunci şi câmpii păduroase; 
se nutresce cu rime, melci şi pomiţe. [V. B.]

Erythem, erupţiune de pete roşii, neconta- 
gioase, pe piele şi care se termină prin reso- 
luţie, exudaţiune sau desquamaţie. E. e circum
scris sau genera!isat şi e causat prin iritaţiunea 
pielei prin căldura solară, sudoare, fricţii iri
tante, etc., şi prin ingerarea unor alimente şi 
medicamente (antipirină, chinină, etc.). Se trac
tează prin evitarea causei, care i-a dat nascere, 
şi spălături reci, aplicăi’i de pudră de amidon, 
unguente neiritante, etc. [V. 1.]

Erythraea L., (botan.) gen din fam. Gentianeae, 
trib. Chii'onieae, cuprinde mici ierburi anuale 
sau perenale şi foarte ramificate; frunzele opuse 
sesile sau ainplexicâule; florile rosee, galbene sau

mai rar albe sunt dispuse în cyme terminale 
dichotome, ele sunt hermafrodite pentamere sau 
tetramere. Ovarul unilocular cu un stil filiform, 
terminat priutr’un stigmat bilamelat. Fructul 
este o capsulă oblongă, bivalvă cu numeroase 
seminţe foveolat-reticulate. Se cunosc vr’o 30 
specii, ce sunt respandite prin regiunile tem
perate şi subtropicale ale emisferei boreale, o 
specie se extinde până în Chili, iar o altă specie 
cresce în Australia. In părţile noastre cresce 
prin fenaţe şi poieni umede E. Centaurium Pers., 
numită de poporul nostm Potroacă, Ţîn- 
taură, etc. Unele specii se cultivă ca plante 
ornamentale. Vîrfurile florifere de E. Centau
rium Pers. conţin un principiu amar, care co
munică plantei proprietăţi febrifuge. [Z. C. P.]

Erythraea (Colonia EritreaJ, posesiunile Italiei 
de lângă Marea Roşie.

Marea Eritreică = Marea Roşie.
Erythrasma, cuvent întrebuinţat de.Baeren- 

sprung pentim o boală de piele, pe care Hebra a 
numit-o Ekzema marginatum.

Erythrina, mineral, arseniat de cobalt hidratat, 
monoclin de coloare roşie caracteristică. E un 
product de alteraţie a sulfo-arseniurei de cobalt 
şi arseniurei de cobalt. Se găsesce la Schneeberg, 
Saalfeld, etc., în România la Bădeni, jud. Muscel.

Erythrocloropia, este o dyschromatopsie (v. ac.) 
pentru cele 2 colori complimentare: albastru şi 
galben.

Erythrocyte, Erythroblaste, sunt termini mo
derni pentru globulele roşii ale sângelui.

Erythromelalgia, o boală cu roşaţa şi durerea 
extremităţilor: picioarelor, mai rar a manilor, 
la degete sau şi până la şold sau umer, accen- 
tuându-se la căldură şi mişcare.

Erythronium L., (botan.) gen din fam. Liliaceae, 
tribul Tulipeae, cuprinde mici plante erbacee 
bulboase, tulpina simplă, frunzele peţiolate ovale 
sau ânguste; florile nutante solitare sau câte 2 
sau multe, dispuse în raceme. Periantul deciduu 
cu 6 divisiuni ânguste şi dela mijloc sau aproape 
dela basă recurbate sau reflexe, şes© stamine 
hypogyne, erecte, mai scurte decât periantul. 
Ovanil sesil trilocular cu ovule numeroase; de
vine la maturitate o capsulă loculicidă subglo- 
buloasă şi triquetră. Acest mic gen are numai 
vr’o 7 specii, dintre cari ima este respândită 
prin Europa şi Asia rusească până în Japonia, 
iar celelalte se află în America boreală. In păi^ţile 
noastre cresce prin păduri E. Dens Caniş L., 
numită vulgar Cocor ei sau Cocoş ei. Multe 
specii se cultivă ca plante decorative din causa 
frumseţii florilor lor; aşa sunt: E. americanum 
Ker., E. grandiflorum Pursh., etc. [Z. C. P.]

Erythrophytoscop, ochelari din 2 sticle, roşie 
şi albastră, suprapuse, prin care se văd plantele 
în coloare roşie-rubin, cerul în albastru-violet, 
pămentul în cenuşiu-violet.

Erythroscopul, ochelari compuşi din 2 sticle 
suprapuse, roşie-închisă şi albastră. Prin acestea 
toate obiectele se vod roşii, plantele mai deschis- 
roşu, coroana copacilor e deschisă ca nisce nori. 
Ochelarii compuşi din sticlă roşie şi violetă 
se numesce melanoscop şi arată lumea tot roşie, 
dar plantele mult mai închise, aproape negre.

Erythroxylon L., (botan.) gen din fam. Lineae, 
trib. Erythroxyleae, cupri.iide arbusculi sau ar
buşti totdeuna ver(ji, glabrii sau foarte rar puţin



330 Eryx — Eschara.

pubenili; frunzele alterne membranacee sau 
conace şi de tot întregi; florile mici regulate, 
hemiafrodite, sîint alburii sau vertji-gălbui, cu 
pedicelii bracteolaţi, solitare sau fasciculate; ca
liciul cu 5 sepale, rar 6; petalele în numer 
egal cu sepalele sunt caduce; stamine 10, mai 
rar 12, unite la basă într’un scurt tub. Ovarul 
trilocular, mai rar quadrilocular, devine la ma
turitate un fruct drupaceu, însoţit la basa sa 
de resturile caliciului şi ale androceului. Se
minţele au embryon drept cu cotyledoanele plan- 
convexe, radicula scurtă. Acest gen are vr’o 50 
specii, respândite prin regiunile intertropicale ale 
globului. Specia cea mai importantă este E. Coca 
Lamk., originară din Peru, frunzele sale silnt 
masticate de Americani spre a pute resista mai 
mult ostenelilor. Principiul activdin această plantă 
este »C o c a i n a«, care lucrând asupra sistemului 
nervos este foarte mult întrebuinţată astădi în 
medicină. Din această causă planta E. Coca Laint. 
se cultivă pe întinderi mari, constituind astfel 
un important articol de comerciu. [Z. C. P.|

Eryx, munte şi oraş vechiu în partea vestică 
a Siciliei, cu un renumit sanctuar al Apliroditei 
(Erycina), a^i San Giuliano.

Erzerum, (Erserum), capitala vilaiotului turco- 
asiatic E. (51,000 km*, cu 520,000 loc.), pe la 
isvoarele rîului Karasu, la înălţime de 1950 m. 
preste nivelul mării, cu vr’o 60,000 loc.; archi- 
episcopie gregoriană, episcopie armeană şi greco- 
orientală; însemnat comerciu de transit.

Erzgebirge, (Munţii metalici), şir de munţi între 
Boemia şi Saxonia, dela rîul Elba până la Zwota, 
cu coaste preţipişe spre Boemia. E. au înălţime 
mijlocie de 650—1000 m.; punctele cele mai 
înalte sunt: Keilberg 1235 m., şi Fichtelberg 
1213 m. Massa principală a munţilor o formează 
granitul, gneisul şi ardesia; metale multe; coa
stele nordice sunt acoperite cu păduri şi pre- 
sintă văi roditoare cu oraşe industriale.

Erzsebetvăros, v. Elisabetopol.
Es, în terminologia musicală germ. = mi bemol 

(v. ac.). •
Es —, V. şi Ex —.
Eşafod, locul ridicat, unde se decapitau cri

minalii. E^afodagiu, schele, fundament.
Esarcu, Constantin, ministru şi filantrop român, 

n. 1836 în Bucuresci, la început destinat ca
rierii medicale, E. se întoarce dela Paiis cu di
ploma de doctor în medicină, dar la 1864 este 
chiemat ca profesor de zoologie şi botanică la 
universitatea din Bucuresci, pe care o servesce 
timp de nouo ani; îmbrăţişează apoi cariera di
plomatică, fiind numit în 1873 agent diplomatic 
la Roma, iar mai pe urmă la Athena. E. des- 
groapă o mulţime de documente relative la istoria 
Românilor în archivele Veneţiei, Milanului, Flo
renţei, Romei, etc., dând la lumină: Ştefan cel 
Mare, documente descoperite în archiva Veneţiei; 
apoi alte documente descoperite în archivele 
Italiei, şi instructiva operă despre Rolul monu
mentelor istorice îu istoria unui popor. La 1887 
E. părăsesce cariera diplomatică, şi reîntors în 
ţeară, îşi consaciă activitatea în folosul sciinţei, 
a artelor şi a literaturii. Ales preşedinte al Athe- 
neului )omân (v. ac), E. concepe planul: să ri
dice un palat, îu care aida românească să aibă 
un locaş vrednic. Când sfîrşi această lucrare, E. 
se aruncă în politica militantă şi întră în par

tidul liberal-conservator. In cabinetul generalului 
Florescu, E. ocupă timp de opt luni (1891) mi- 
nisteriul de exteine. De atunci a representat 
mereu ţeara în parlament, -j* 10 Tiinie 1898.

Eşarpa, (franc. Echarpe) fâşie largă de stofă, 
şal. E^arpare (milit.), atac în direcţiune cur- 
mezişă.

Esau, V. Eseu.
Esbouquet, (franc, prescurtat din essence de 

bouquet), parfum preparat dintr’o soluţiune de 
oleu de bergamotte şi lămâi în tinctură de rădă
cină de viorele, tinctură de ambra şi spirt de rose.

Escadra, (marină) cea mai mare unitate tactică 
navală, compusă din bastimente de resboiu în 
numer variabil şi de categorii diferite, sub unul 
şi acelaşi comandant-şef; se împarte în cel puţin 
2 divisiuni navale. Marinele de resboiu străine 
numeră fiecare mai multe escadre, armate în 
permanenţă. Marina militară română armează 
în primăvară ca să le desarmeze iarna, puţinele 
bastimente de resboiu marine ce are, şi cari for
mează Divisiunea de Mare, spre a se distinge 
de vasele fluviale, a căror reuniune formează 
Divisiunea de Dunăre.

Escadron, unitate tactică în trupele de cava
lerie, întocmai cum este compania în trupele do 
infanterie. E. se comandă de un căpitan. Nii- 
merul E.-lor unui regiment variază între 5 şi 6. 
Statul de resboiu al unui E. în Austro-Ungaria, 
Germania şi Rusia e de 150, iar în România de 
160 călăreţ.

Escalada, asalt cu ajutorul scărilor. Escala
dare din punct de vedere al drept. crim. v. sub 
Efracţiune.

Escallonia L., (botan.) gen de plante lignoase 
cu foi coriacee din fam. Saxifrageelor, trib. Es- 
callonieae, ce cresce în America meridională (cu 
excepţ. Brasiliei tropicale şi a Guyanei), cu pe
tale imbricate, ovar infer 3—7 mer, 2—.3 locular 
şi cu un unic stil. Cuprinde vr’o 35 specii sem- 
pervirente subrustice, dintre cari E. floribunda 
H. B. K. din Noua-Granada, pulverulenta Pers, 
şi rubra Pers., ambele din Clhili, se cultivă pe la 
noi mai adese ca plante decorative. E. orga- 
nensis Gardn., e dintre toate cea mai magnifică 
specie. [A. Pr.]

Escamotare, (franc.) însemnează a faco să 
dispară un obiect oarecare din ochii spectatorilor 
fără ca aceştia să bage de samă. In glumă se 
zice în loc de a fura.

Escapada, (franc.) abatere, nebunie.
Escarpa, talusul sau păretele înclinat, caro 

mărginesce şanţul unei fortificaţiuni din partea 
parapetului. In fortificaţiunUe permanente, îna
inte de 1886 această E. se făcu de zidărie, astă(Ji, 
din causa efectelor obuselor-mine, încărcate cu 
puternice materii explosibile, ea se face d(î [>ă- 
ment, iar la piciorul ei se construesce o grila 
de fier cu vîrfuri ascuţite, pentru ca să mărească 
obstacolul şi se împiedece pe inimic de a esca
lada parapetul.

Escaiita, (franc. Escaut, germ. Schelde), lin viu 
ce isvoresce din Francia, dep. l’Aisne, străbate 
Belgia şi se varsă în Marea Nordică, in Olanda; 
trece pe la Cambrai, Gând şi Anvers.

Eschara, (med.) scoai-ţă de coloare întunecată, 
ce se formează prin mortificarea pielii în urma 
unei arsuri, aplicării unui caustic sau după în
delungată zăcere.
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Eschatologia, partea teologiei dogmatice, care 
tractează despre cele mai de pe urmă ale omului, 
amune despre moarte, eternitate, înviere, cer 
şi infern.

Eschil, V. Aeschylos.
Eschimoşi, poporane locuesce în nordul Ame- 

ricei şi în ţerile polare (Gronlanda, Labrador, 
Alasca). E. se numesc pe sine înmiit, adecă 
oameni. Se împart în E. estici şi vestici; ei lo- 
cuesc cu deosebire în ţinuturile literale. Nu
meral lor nu se scie cu siguranţă, dar abia vor 
ti'ece de 40,000. Sunt oameni de statură mijlocie 
(ca. 160 cm.), cu o piele întunecată, per negru; 
îmbrăcămintea şi-o pregătesc din piei. Se ocupă 
cu venarea mamiferelor maritime, a căror carne 
o consumă, şi cu pescăritul. E. nu sunt un popor 
nomad, numai locuinţele de vară obicinuesc a 
şi-le schimba; sunt inteligenţi şi au talent pentru 
musică şi desemn. E un popor pacinic, numai 
contra Indianilor poartă lupte înverşunate. Au 
şi literatură, care se tipăresce cu deosebire în 
Danemarca.

Eschine, v. Aeschines.
Eschweiler, oraş în Prusia, cercul Aachen, 

20,000 loc. Mine de cărbuni, usine de fier şi zinc.
Escompte, (franc.) rabatul ce se subtrage după 

mărfuri cumpărate cu bani gata. Iu unele păi’ţi 
ale Austriei se folosesce expresiunea E. în loc 
de Discont. La băncile rom. din Ungaria «contul 
E.-lui« cuprinde starea cambiilor de bancă. (v. 
Scont.)

Escorial, castel şi mănăstire vestită în Spania, 
situată în depărtare de 48 km. la nord-vest de 
Madrid în apropiere de satul cu acelaşi nume; 
a fost zidită de reg. Filip II 1563—84 din cu
buri de granit, avend o lungime de 240 m. şi o 
lăţime de 190 m., 7 turnuri, 15 poi-ţi şi 1110 fe- 
restri; Spaniolii consideră E. ca a opta minune 
a hunii. Biserica principală, zidită după modelul 
bi.sericii Sf. Petru din Roma, cu o cupolă înaltă 
de 107 m., sub care se ridică altarul principal, 
are 48 altare şi 2 organe; ea este înfrumseţată 
cu frescuri de Giordano, Carducci, Pellegrini şi 
alţi maeştri ital.; aici .sunt înmormentaţi regii 
(lela Carol I (V) începând până la Ferdinand VII 
cu excepţiunea lui Filip V şi Ferdinand VI. E. 
era locuit cândva de 200 călugări. Biblioteca de 
aici cuprinde multe manuscripte vechi şi de mare 
preţ din literatura clasică şi arabă. Curtea spân. 
folosesce şi a(ji E.-l drept residenţă de vară şi 
toamnă.

Escorta, trupa care acompaniază un convoiu 
de bani, de muniţiuni, hrană, prisonieri, etc., 
[(entrii a-1 apera contra inimicului.

Escrocheria, înşelăciune (v. ac.).
Escuada, în armata franceză cea mai mică 

unitate de infanterie sau cavalerie, comandată de 
un caporal (infanterie), sau brigadier (cavalerie).

Escudillo d’oro (Coronilla, Durillo, Peso dur o 
de oro, piastru de aur), veche mouetă spân. de 
aur, = 4-138 folosită ancă în Manila, = 4-129 
mărci germ.

Escudo, monetă spân. de argint = 10 reali 
-2-103 mărci germ.; monetă de aur, în Chile 
= 7-659, în Peru = 7-133, în Mexico = 8-259 în 
Portugalia = 9-171 mărci germ.

Esculap, V. Aesculapius.
Esdra (Esra), scriitor evreu, conduse (458 a. 

Chr.) mai multe familii evreesci din robia ba

bilonică la Ierusalim. E. devine reformatorul ser
viciului dumnetjeesc şi al moravurilor evreesci. 
Cartea lui E. este o continuare a cărţilor »Chro- 
nica«, în care istorisesce faptele întâmplate sub 
el însuşi. Cartea II a lui E. este scrisă de Neemia. 
Cartea III (catolicii cunosc şi o ă IV carte) a 
lui E. nu e primită între cărţile canonice.

Esdrelon (şesul lui Israil), în vechime un ţinut 
roditor în Galilea, între Cârmii şi Hermion. Aci 
a bătut Napoleon pe Turci la 17 Apr. 1799.

Eşec, (franc, echecj şah, termen în jocul ,de 
acelaşi nume, se întrebuinţează în loc de: ne
reuşită, fiasc, nesucces.

Esecrare, profanare, desfinţire, este lucrul ori 
lucrarea, prin care o biserică oii capelă odată 
consacrată ori binecuvântată, devine neaptă spre 
aseindeplini în ea serviciul dumne(Jeesc. Aceasta 
se întâmplă, când biserica ori capela s’ar dărima 
de tot ori în parte, aşa cât s’ar recerc recon
struire nouă, ori când deodată ar căde partea 
cea mai mare a spoiturii, sau s’ar întâmpla omor 
în ea. In atari caşuri biserica, spre a se pute 
servi în ea, are lipsă de nouă consacrare ori 
binecuvântare (v. ac.). (Cf. Dr. I. Raţiu, Insti- 
tuţiunile dreptului bisericesc. Blaj, 1877, p. 647.)

fi—m-]
Eşelon, (franc.) când o trupă este aşezată pe 

mai multe linii succesive, unele înapoia altora, 
pentru ca să poată întră treptat în luptă, se 
(jice că este dispusă în eşeloane. Astă(ji, pentru 
ca un batalion să lupte, se aşează în 3 E.: 1) 
lanţul tirailorilor, 2) susţinerea şi 3) reserva.

Esenţa, în filosofie: 1) totalitatea caracte
relor care constitue fiinţa statornică şi proprie 
a unui lucru; acele caractere cari dacă lipsesc 
din lucrul acela, el încetează de a mai fi acel 
lucru. Se deosebesce de accident, care cuprinde 
acele caractere, ce numai întâmplător se pot găsi 
într’un lucru. Omul e muritor prin esenţă, şi 
leneş prin accident, (v. Substanţa.) 2) caracter 
origiuar. In comerciu: E. aromatice, unele 
lichide scoase prin destilaţiune din oarecari ve
getale. [M. D.]

Esenţa în chimie: extrasul unui drog ve
getal sau animalic, care conţine părţile esenţiale 
ale aceluia. E. sunt oleiurile eterice, precum şi 
extractele alcoolice din substanţe aromatice. Tot 
E. se numesc şi unele preparate concentrate, 
cari se folosesc la pregătirea unor anumite 
beuturi. [—]

Esenţa de oţet este o soluţiune apoasă foarte 
concentrată de acid acetic, obicinuit ea conţine 
80% până la 95% acid acetic. Oţetul se pre
pară (lin esenţă prin diluarea ei cu 16 până la 
18 părţi apă, astfel ca oţetul să aibă tăria de 
cel puţin 4% acid acetic. E. se fabrică obicinuit 
din acidul acetic pirohgnos, dobândit ia destila- 
ţiunea uscată a lemnelor şi apoi purificat; dacă 
ea este liberă de materii empiremnatice, oţetul 
preparat dintr’însa este nevătemător, esenţa con
centrată are însă o acţiune caustică şi între
buinţarea ei în starea nediluata poate deveni 
periculoasă.

Esenţa de rum, de cognac, de ţuică servesce 
pentra aromatisarea spirtului curat, spre a-i da 
gustul şi mirosul specific al rumului şi cogna- 
cului uatural, al ţuicei naturale şi este con.sti- 
tuită din soluţiuui alcoolice concentrate de oleuri 
eterice şi de etere. Imitaţiunile de rum, de cognac.



332 Esenţial — Esquiros.

de ţuică, preparate din alcool rafinat diluat cu 
apă şi aromatisat cu cantităţi minime de E., pot fi 
chiar mai curate decât adevăratul rum şi cognac, 
decât adevărata ţuică, cari sunt adeseori fabri
cate în mod viţios, astfel că conţin alcoole su- 
perioai’e, aldehide, furfurol, substanţe mai îm
bătătoare, mai otrăvitoare decât alcoolul etilic 
pur. întrebuinţarea esenţelor aromatisătoare se 
interijice numai în caşul, când ele conţin sub
stanţe vătămătoare, ca Chloroformiu, Nitroben- 
zole, Piperina, Capsicina, Cocaina, Eter nitros, 
niti’ic, amilidric, SaJicilat de metil, Acetat de Amil, 
Aloes, lalapa, Gumi guta, derivatele catranului. 
(Cf. Regulament asupra privegherii sanitare a ali
mentelor şi beuturilor. Buc., 1895.) [I. Felix.]

Esenţial, ceea ce este propriu şi originar înri'un 
obiect; important.

Eseu, fiul lui Isaac şi Reveca, protojiărintele 
Edomiţilor (v. ac.).

Eski-Killa, v. Chilia veche.
Eskl-Şer, v. Dorylaeum.
Eskl-Stambul, oraş cu port în Asia mică lângă 

Marea Egeică, în faţa insulei Tenedos, cu rui
nele vechiului oraş Alexandria Troas.

Eskl-Zagra, oraş, v. Stara Zagora.
Eskillld, Nagy-E., rom. Ascileul mare, corn. 

rur. în Trans., cott. Cluj, cu 927 loc. Români. 
După tradiţiune aici încheiară Românii tractat 
cu Tuhutum, învingătorul domnului român Gelu.

Esmarch, Frideric de, chinirg germ., n. 1823 
înTonniug; 1857 prof.înKiel, 1870 medic general 
şi chirurg consulent al armatei germane. Şi-a câ
ştigat merite prin aranjarea lazaretelor şi des- 
voltarea technicei chirurgice în resboiu şi prin 
introducerea metodului de a face operaţiuni fără 
pierdere de sânge. Opere; Ueber Resektionen nach 
Schusswunden, 1851; Der erste Verband auf dem 
Schlachtfelde, 1870; Handbuch der kriegschirurg. 
Technik, 1877; Ueber kiinstliche Blutleere bei 
Operationeu, 1873. E cunoscut mai ales prin în
fiinţarea »Şcoalelor samaritene.»

Esofag, (med.) oesophagus, inghiţitoare, canal 
musculos, prin care trec bucatele, ca să ajungă 
în stomach.

Esop, V. Aesopos.
Esoteric, termen prin care se designează, când 

e vorba de doctrinele unui filosof, partea intimă, 
abstractă, mai puţin accesibilă vulgului, în opo- 
siţiune cu termenul exoleric, prin care se desig
nează partea populară, accesibilă înţelesului tu
turor, a unei doctrine filosofice. [M. D.J

Esox lucius, ştiucă (v. ac.).
Espada, o mare spadă cu două tăişuri ce se 

mănuia cu amendouă mânile. Ea s:a întrebuinţat 
de Germani şi Elveţiani în seci. XV—XVIII. 
Lungimea lăncii ajungea adesea 6 picioare. Ea 
se purta de oameni de talie şi de o vigoare ue- 
obicinuită.

Espartero, Don Baldomero, duce de Vittoria, 
om de stat spaniol, n. 1792 în Granatula în 
Mancha, luptă 1808—14 contra Francezilor, 
1815—24 în America de sud, se declară 1833 
pentru succesiunea Isabellei II, 1836 coman
dantul suprem al armatei de Nord, respinse pe 
Carlişti preste Ebro, încheia 1839 cu Maroto 
tractatul din Vergara, în urma căruia Don Carlos 
trebui să treacă în Francia; ca niinistru-presi- 
deut mijloci abdicarea reginei Cristina (1840),

1841 regent, 1843 trebui să fugă în Englitera, 
1848 se întoarse în Spania, 1854—56 de nou 
ministru-president, după alungarea reginei Isa- 
bella, refusă candidatura la tron. f 9 Ian. 1879 
în Logrono.

Esparto, (botan.) se numesce în Algeria planta 
Macrochloa tenacissima Kunth., în Spania Ly- 
geum spartum L. şi în Portugalia Stipa ca- 
pillata L. Toate servă la extragerea de fibre re- 
sistente, ce se întrebuinţează la confecţionarea 
de panere, fringhii, ş. a.; în genere la confec
ţionare de lucruri (Jise de Sparterie (v*. şi Alfa).

Esplngole, o piesă do artilerie, de calibru mic, 
întrebuinţată în artileria de marină; e de bronz 
şi neghintuită. Ea arma ambarcaţiunile şi co
răbiile cele mai mici.

Esplrito Santo, stat litoral în Brasilia, dela 
Rio de Janeiio spre nord, cu 44,839 km2, şi 
121,562 loc. (1888). Capitala Victoria.

Esplanada, termen întrebuinţat altă dată în 
foitificaţie pentru a indica locul din interiorul 
unui oraş, cuprins între fortificaţie şi cele ântâi 
clădiri ale oraşului. Astă4i prin E. se înţelege 
o mare piaţă, cu alee de arbori, situată înaintea 
unui castel sau palat, precum este E. invalizilor 
la Paris.

Espressivo sau con espressione, (ital.J termini 
întrebuinţaţi în musică şi cerând o execuţiune 
plină de expresiune.

Espronceda, Jose, poet şi romancier spaniol 
(1810—1842). A luat parte la luptele politice, 
pentru care a suferit închisoare şi exiliu. Ope
rele sale (Paris, 1858) conţin două poeme: Stu
dentul dela Salamanca (El Estudiante de Sala- 
manca), un fel de continuare a legendei naţio
nale Don Juan, plină de groază şi de mister; 
Diavolul-Lume (El Diablo-Mundo) în 6 cânturi, 
care pare o variantă a lui Faust, inspirată de 
Goethe şi de Byron în acelaşi timp; şi Poesii 
lirice, multe însemnate prin cuprinsul şi forma lor.

Esquilinus Mons, cel mai înalt dintre cele 7 
coline ale Romei.

Esqulre, titlu englez, (pron. escuair), în ve
chime era titlu de nobleţă dat nobililor cu un 
grad mai jos decât cavalerul; apoi persoanelor 
la a căror funcţiune importantă se adăuga acest 
nume. In (Jilele noastre prin extensiune se dă la 
ori ce persoană, proprietar, profesiune liberă, mili
tari, negustori mari, etc.; negustori mici, simpli ce
tăţeni, etc., se întitulează»mister«. După heraldiştii 
Blackstone şi Camden, erau 4 feluri de E.: 1) fiii 
ântâi născuţi ai cavalerilor în linie directă. 2) 
fiii ântâi născuţi ai cadeţilor ducilor-pairi: comţi, 
baroni, etc., în linia lor. 3) E. creaţi prin di
plome regale şi primii lor născuţi. 4) cei cari 
deveniau chiar prin funcţiunea ce ocupă; oficierii 
dela căpitan în sus; apoi doctorii de ori ce ca
tegorie, magistraţii advocaţi, etc. [0. L.]

Esquirol, Jean Etienne Dominigue, medic 
franc., n. 1772 în Toulouse. 1825 medic-şef la 
Maison des alienes în Charenton, conducând şi 
institutul său privat excelent organisat şi aflător 
tot aci; mare reformator al psichiatriei. f J840. 
Opere: Des maladies mentales, cousiderees sous 
Ies rapports medical, hygionique et medico-legal, 
1838; Alienation mentale, 1832.

Esquiros, Henri Alphonse, sciiitor franc., n. 
1814 în Paris, f 1870. După ce a publicat câteva 
poesii şi romane de oare care valoare, el scrise
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»Evangile du peuple«, unde expune teorii so
cialiste în urma căreia fuse condamnat. Mai 
tardiu exilat în Englitera, a dat în »Eevue des 
Deux Mondes« o serie de articole interesante 
despre Englezi. întors în Francia, fu ales de
putat radical. In 1876 numit senator, iscăli pro- 
posiţiunea de amnestie pentini V. Hugo. Dintre 
scrierile lui sunt de citat: »Les Hirondelles», 
»Charlotte Corday«, »Les Cliants d’un prisonnier», 
«Histoires des montagnards®, »Pleur du peuple«, 
(poemă); »Histoires des amants celebres«, »L’An- 
gleterre etlavie anglaise«,»rEnile du XIX siecle«.

Esra, V. Bsdra.
Esrar, instrument musical indian, de origină 

modernă, avend 5 coarde puse în vibratiune de 
arcuş şi 11 sau 12 coarde simpatice. Servesce 
mai cu samă a acompania vocile femeiesc! şi 
melodiile de un caracter graţios. E se numesce 
şi un narcotic preparat din cânepă indiană, care 
se pune în tutun.

Esrog, Covr.J merul lui Adam, fractul crud de 
Chitre (v. Citrus), folosit ca simbol la serbă- 
toarea corturilor.

Esrom, lac pe ins. daneză Şeeland. 18 km*.
Essay, (franc., pron. ese), încercare; nume 

ce se dă la tractate, cari expun în mod atrăgetor 
,şi general punctele principale ale unei teme.

Essechioi, corn. rur. în Rom., j. Constanţa, 
formată din 2 căt. cu 1463 loc. (Dicţ. geogr. 
1897), intre cari 421 Mohamedani; are 2 bi
serici, 2 geamii şi 2 şcoale. Ocupaţiunea loc. e 
agricultura şi prăsirea vitelor.
^Esseg, oraş, v. Eszek.

Essen, oraş în guvernam, prus. Diisseldorf, cu 
96,128 loc. (1895). Catedrală veche. Cameră co
mercială, filiala băncii imperiale; gimnasiu clasic 
şi real, institut de surdomuţi. In apropierea ora
şului se află numeroase mine de cărbuni, fabrici 
ele fierării şi de maşini cu vapor; lângă E. e şi 
renumita fabrică a lui Krupp (v. ac.).

Essenieni, sectă ascetică ovr., s’a ivit în seci. II 
a. Chi'. lângă Marea Roşie; trăia în comunitate 
de avere şi se ocupa numai cu industrii pacinice.

Essequibo, 1) partea cea mai nordică din Gua- 
iana, în America de sud, între rîurile Essequibo 
şi Orinoco, o ţeară bogată şi foarte roditoaj’e. E în 
jiosesiunea Engliterei, locuitoiii se urcă la 25,000.

2) Essequibo, cel mai mare riu din Guaiana, 
are apă neagră, dar totuşi transparentă. După 
un curs spre nord (960 km.) se împarte în trei 
ramuri (San-James, San-Peter şi Parica) şi se 
revarsă în Oceanul Atlantic. In partea cea mai 
mare e navigabil. Din cataracte cel mai prin
cipal este King WUliam IV, la 500 km. dela 
levărsarea în mare.

Esser, Heinrich, compositor germ., n. 1818 
în Mannheim, f 1872 în Salzbui’g; debutâ cu 
cântece (Lieder), cu quartete corale, cu musică 
de cameră şi sinfonică, şi scrise chiar câteva 
opere: Silas (Mannheim 1840), Riquiqui (Aachen 
1843), Die beiden Prinzen (Miinchen 1845), ş. a.

Essex, comitat în partea estică a Enghterei, 
3994 km*, şi 785,399 loc. (1891). Capitala Col- 
chester. Vechiul regat anglo-saxon E. (Estra- 
saxonia), întemeiat 527 de Aescwin (Erkewin), 
avea de capitală Lundenwyk (London); 823 cu
cerit de cătiă Egbert de "Wessex.

Essex, Robert Devereux, conte de E., n. 1567; 
după moartea tatălui seu vitreg Ijeicester, fa

vorit cunoscut al reginei Elisabeta. 1591 a co
mandat corpul de armată engl. trimis în ajutorul 
regelui franc. Enric IV; 1596 a luat parte la 
glorioasa ocupare a Cadiz-ului. Reîntors aca.să 
a cădut în disgraţia reginei; dar deja 1599 fii 
numit guvernor al Irlandei, unde a încheiat armi
stiţiu cu resculaţii pe respunderea proprie. Pentru 
aceasta fu tras în judecată şi condamnat la pier
derea funcţiunilor şi moşiilor sale. Nefiind agra- 
ţiat, a cercat să provoace în Londra revoluţie, 
dar fu prins, condamnat la moarte şi executat 
25 Febr. 1601. Viaţa lui E. este obiectul mai 
multor piese dramatice. Fiul acestuia. Robert 
Devereux conte de E., n. 1592, a fost unul dintre 
conducătorii Parlamentului lung, a cărui armată 
a comandat-o 1642—44, dar cu puţin noroc, f 1646.

Essiing, fEssUngen), oraş lângă Viena, 5441oc.; 
21 şi 22 Maiu 1809 aci s’a dat o parte a luptei 
dela Aspern. Dela acest sat şi-a primit Massena 
titlul unui »Duce de E.«

Essiingen, oraş în IViirtemberga, lângă Neckar, 
cu 24,031 loc. (1895). Liceu, şcoală reală, se
minar de învăţători; fabrici maid de maşini şi 
de vinuri champagne.

Est, (germ. ost) resărit. Partea orizontului din 
cotro resar stelele. Primul din cele 4 puncte 
cardinale.

Estacada sau opust, stavilarea cu piloţi a 
unei ape.

Este, mare familie princiară italiană; trunchiul 
ei este, pe la 1010 Hugo marqueae d’Este, care 
sprijini pe regele Franciei, fără succes, să ia 
coroana Italiei. A()i numele de E. a trecut fa
miliei Barbiano de Belgiojoso princ., prin căsă
toria princip. Alberic Barbiano cu Ana, fica lui 
Carol Philbert d’Este, 11752. Casa de Hanovera, 
domnitoare a(J.i în Englitera, descinde din Welf IV 
d’Este (1070), care dete nascere ramurei AVel f- 
Este, duci de Bavaria. Fulque, fratele hu Welf, 
e capul ramurei italiane, care se stinse în se
colul nostru, la 1803, ca principi »de Este*. Şefi 
ai partidului guelf în Italia de nord, această fa
milie se distinse în istoria medievală şi modernă 
ca stăpânitori ai Ferarei şi Modenei. Dintre ei 
se ilustră mai ales Alfons I, "f 1535, soţul Lu- 
creziei Borgia, şi Hercule, fiul său, cu fratele 
său Hypolit, cardinalul. Fica ultimului duce de 
Modena Hercule-Rinaldo, anume Maria-Beatricea, 
luă în căsătorie pe Ferdinand, f 1806, fiul Imp. 
Francisc I, şi astfel se întemeia ramura d’Este- 
Austria, representată astăzi prin Archid. Fran
cisc Ferdinand, presumptivul clironom în Austro- 
Ungaria. Casa de Hanovera, ramura din Welf, se 
ilustră în Germania, şi are ca urmaşi astădi pe 
regina Victoria a Enghterei cu casa sa. [O. L.]

Estenuaţiunea, figura de stil prin cai'e se dlce 
puţin spre a se înţelege mult. De multe ori 
exprimă modestia falsă. [*]

Ester, V. Esthera.
Esterhăzy, v. Eszterhâzy.
Estesiometru, v. Aestliesiometer.
Estetic, 1) frumos, când e vorba de ceva frumos 

făcut de un artist; 2) care în privinţa înfăţi
şării îndeplinesce condiţiunile esteticei. Cel 
dintâi implică, că lucml E. e frumos în toată 
puterea cuventului; represintă o perfectă po
trivire a formei şi a fondului. In cel de al doilea, 
lucrul E. are numai aparenţa frumosului, forma 
lui e conformă regulelor esteticei. 3) (rar) ceea
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ce poate fi întrebuinţat la facerea unui obiect 
de'artă: marmora, imaginele au calităţi estetice.

4) Judecata E. (Kaiit), facultatea particulară 
de a considera regularitatea formei unui obiect, 
pentru a vede dacă este .sau nu în concordanţă 
cu facultăţile noastre cunoscătoare.

5) Sentimentul E.} a) sentimentul ce se nasce 
în sufletul nostru, când contemplăm fmmosul 
(v. ac.) fie în artă, fie în natură; b) coloratui'a 
particulară pe care o iau mai toate sentimentele 
exprimate în mod clar şi caracteristic. Ori ce 
sentiment (în afară de cele prea rafinate sau 
prea neplăcute) poate deveni E., dacă suntem 
perfect sinceri şi dacă îl întrupăm sau îl ex
primăm aşa încât să facem pe ceialalţi să simţă 
perfecta lui realitate. Acest fel de exprimare, care 
cere o nimicire totală a formei pentni a pune 
în evidenţă fondul, nu poate fi realisată decât 
de oamenii de geniu, cari în mod natural sunt 
aşa de stăpâni pe formă, încât o pot face să ex
prime ceva, fără să ne facă să simţim greutăţile 
ei. Deosebitele întrupări isbutite de sentimente, 
cari iau coloratura sentimentului E., sunt fru
moase şi se numesc opere de arfă; iar sciinţa, 
care ne învaţă condiţiile, pe caii trebue să le 
îndeplinească o astfel de întrupare, pentru ca 
să provoace în noi sentimentul E., se numesce 
Estetica (v. ac.).

Estetica,originar: sciinţa cunoscinţei sen
sibile (în deosebire de cunoscinţa raţio
nală, cu care se ocupă Logica), adecă sciinţa, 
care ne arată condiţiunile, pe cari trebue să le 
îndeplinească un lucru pentm a păre ade
vărat simţirii noastre (Baumgarton). Ceea ce 
pare adevărat simţirii noastre e însă frumosul, 
de unde E., sciinţa Frumosului (v. ac.). E. 
cercetează condiţiunile, pe cari trebue să le 
îndeplinească un lucru, ca să fie frumos, în două 
chipuri: 1) Sau caută mai ântâi să determine 
natura acelei calităţi, pe care o au toate 
lucrurile frumoase, şi să o fixeze; şi apoi după 
ce a determinat şi fixat această parte comună, 
merge mai departe, ca să determine şi să fixeze 
condiţiunile speciale fiecărei categorii sau sub- 
categorii de lucruri frumoase. Aceasta este E. 
»de sus în jos« sau »deductivă«, sau metafisică. 
şi în acest înţeles au cultivat-o Kant, Schelliug, 
Hegel, Vischer, Schopenhauer, Taine, etc. 2) Sau 
ântâi luând de basă idea, că frumosul in defi
nitiv e o formă superioară a plăcutului 
(Fechner), caută să determine condiţiunile în 
cari elementele, din cari se cotnpun obiectele ce 
trec de frumoase, ne produc cea mai intensă 
plăcere, şi apoi se ridică dela aceste condiţiuni 
speciale la condiţiuni din ce în ce mai generale, 
comune tuturor lucrurilor frumoase. In acest 
cas E. se numesce »de jos în sus«, »inductivă« 
sau »sciinţifică«. Amândouă aceste procederi sunt 
legitime, deşî cea de a doua nu poate fi între
buinţată fără o cunosciuţă prealabilă, ori cât de 
imperfectă, a celei dintâi. [Dragoinirescu.]

Esthera, celebră ovreică, nepoata lui Mardocheu 
şi soţia regelui Perşilor^ Xerxe, numit şi Ahasver, 
la Greci, Assuenis. In 510 a. Chr., prin iuter- 
venirea sa la Xerxe, scăpa pe Ovrei de intrigele 
lui Aman, ministrul regelui, care voia să-i poarcă. 
Cartea vechiului Testament, care cuprinde acest 
eveniment, este atribuită de unii lui Esdra, de 
alţii lui Mardocheu şi Estherei. E. este subiectul

clasicei tragedii cu coruri a lui Pacine; şi al altor 
2 tragedii: a lui Pierre Mathieu, 1585, şi a lui 
Du Ryer, 1045; cum şi al unei comedii a ger
manului F. G. Gotter, 1795; toate cu acelaş 
titlu E.

Esthland, v. Estonia.
Estime, entitate (v. ac.).
Estira, v. Esthera.
Estival, ce nasce sau se produce în timpul verii.
Estoc, spadă lungă cu vîrf ascuţit, servind 

pentru împuns, cu mâner lung pentiii a se pute 
apuca cu amândouă manile. Aceasta ă fost arma 
cavaleriei în seci. XIV şi XV. Estacadă, îm- 
punsetură (la scrimă).

Estomihi, (lat.) în biser. lat. ultima Duminecă 
înaintea postului, numită după cuvintele dintâi 
ale psalmului 71, 3. (

Estompa, sul de piele sau de hârtie, de or
dinar terminat subţiindu-se, care servă la um
brire în desemnul cu creionul sau pastele. De
semn făcut cu ajutorul E.-ei. Estompat umbrit 
cu E.; care se pierde, scade, decresce gradat; 
îndulcit.

Estonia, (Esthland), una din cele patru pro
vincii baltice ale Rusiei. E cuprinsă între 580,20, 
şi 59°,40/ lat. nordică şi între 19°,42/ şi 25°,50/ 
long. estică, între guvernamentul St. Petersburg, 
Livonia şi Baltica. Suprafaţa sa este de 20,247 km2., 
afară de 70 insule cari ţin de dînsa. Provincia 
e o vastă câmpie, cu câteva dealuri (cel mai 
înalt având 154 de metri), năsipoasă şi calcaroasă, 
plină de rîuleţe şi de bălţi. Are 200 de lacuri 
şi e străbătută de un rîu navigabil. Naiva, şi 
de altele mai mici, Kasarg, Kegel, Tala şi Witna. 
E acoperită de păduri puţin exploatate. Clima sa 
e extremă: o iarnă de opt luni, nu prea aspră, din 
causa curentului golfului (Gulfstream), pe când 
vara e un timp superb. Temperatura medie 4°. 
Pământul e destul de fertil şi conţine puţine mi
nerale; se găsesce chihlimbar. Exportă alcool, 
cânepă, in, orz şi în general materii prime. Lo
cuitorii se ocupă mult cu crescerea vitelor, agri
cultura, pescăria şi construcţiunea navelor. Im
portă articole de îmbrăcăminte, lemne, sare şi 
fructe. Se împarte în patrii districte: Harilen, 
Jerven, Wiek şi Wirland, iar provincia întreagă, 
împreună cu Livonia şi Curlanda, depinde de 
comandamentul coi'pului de armată din Riga. Ca
pitala e Reval (germ. Revel), port însemnat co
mercial şi militar în golful finlandic; oraşe prin
cipale sunt Port Baltic (Baltisch Port), Kunda şi 
Hapsal, toate porturi. Popul, e de 396,000 loc., 
mai toţi de naţiune ehstă sau estă şi de religiuue 
luterană. 4% sunt catolici sau ortodoxi. In in
sule se mai află şi 5000 de Svedezi. Limba ofi
cială a fost până acum câţiva ani germană, iar 
astătji i-sa substituit ruseasca, sprijinită de gu- 
vem, care tinde să înlăture vechea preponde
renţă germană. Are o şcoală primară la 500 do 
loc., iar aşezământ de înveţăment superior nu 
există. In ultimul timp a început a se desvolta o 
literatură ehstică, consistând mai ales din cărţi 
rehgioase şi populare, în care scop s’a înfiinţat 
la 1873 o societate de literatiu’ă naţională. Scrii
tori mai însemnaţi ai timpului de faţă sunt Doamna 
Lydia, Hurt, Kreutzwald, Janseu şi Weslie. Apar 
şi ziare în limba ehstă. Originea poporului ehst 
e finică; el a apărut în istorie în seci. XII, când 
a fost supus de Kanut al Danemarcei. AVai-
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(Jemar HI, la 1347, vendu provincia cavalerilor 
Teutoni. In seci. XVI fu cucerită de Eric XIV 
al Svediei, şi astfel remase până la 1721, când 
prin tractatul dela Nystad trecii în stăpânirea 
Rusiei, din care face parte până astăzi. Poporul 
ehst vorbesce o limbă fino-ugrică, ca şi locuitorii 
Finlandei sau Suomi. Ei se numesc în limba lor 
Talupoeg (indigeni), iar terii lor îi (Jic Eestima 
sau AViroma şi se întind mult mai încolo preste 
limitele provinciei, în guv. St. Petersburg, Pskov 
şi Vitebsk, în număr de 800,000 în total. Fiindcă 
clasa de sus şi cea mijlocie sunt formate de 
Oerraani, provincia are caracter german.

Estrada, locul duşumelelor, ridicat cu una sau 
mai multe trepte înaintea unei ferestri, tron 
sau catafalc. ,

Estragon, (botan.) numirea franceză a plantei 
Artemisia Dracunculus L. (v. ac.), cunoscută de 
poporul nostru sub numirea de Tar hon.

Estrangelo, scj'ierea majusculă veche a Sirie
nilor, din care şi-a luat nascere scrierea Ara
bilor, Turcilor, etc.

Estrees, familie veche franceză, ce-şi avea 
numele dela un castel aproape de Arras. Ga- 
brielle d,E.J ducesă de Beaufort, n. 1571 şi -f-1599; 
a fost metresa regelui Enric IV; numai moartea 
lepentină a impedecat căsătoria ei cu regele, cu 
care avuse trei copii, dintre cari unul a devenit 
întemeietorul familiei Vendorne (v. ac.). Fratele 
a.GQ'âte\di.FranQois Annibald’E., n. 1573 şi'j'1670, 
mareşal şi iscusit diplomat sub Ludovic XIII. 
A scris: Memoires de la regence de Mărie de 
Medicis, 1666. Fiul acestuia Jcan n. 1624 
şi t 1707, admirai distins, a luptat în resboiul 
de treizeci ani şi contra coloniilor anglo-ame- 
licane. Cel din urmă E. a fost Louis Cesar Le- 
tellier duce d’E., mareşal şi ministru al Franciei, 
n. 1697 şi f 1771; s’a distins în resboiul de 
şepte ani, cu deosebire prin învingerea sa dela 
ilastenbeck(1757) asupra ducelui de Cumbeiiand.

Estrella, Serra da E., munţi în Portugalia 
intre isvoarele rîurilor Moudego şi Zezere, ri- 
dicându-se până la înălţime de 1993 m.

Estremadura, 1) ţinut în partea vestică a Spa
niei, la frontiera Portugaliei, 41,757 km2, cu 
821,301 loc. (1887). E. e udată de apele rîurilor 
Tajo şi Guadiana, avend un păment roditor, dela 
alungarea Maurilor încoace însă s’a părăginit 
liind negligat; economie de oi şi porci. K. cu
prinde provinciile Badajoz şi Caceres, capitala 
Badajoz. 2) provincie portugheză lângă Oceanul 
Atlantic, 17,800 km2, cu 946,472 loc. (1881); pe 
la mijloc e muntoasă ca păşuni extinse; E. se 
divide în 3 districte: Leiria, Santarem şi Lissabon. 
Capitala Lissabon.

Estremadura se numesc şi torturi de bumbac 
în şese iţe, folosite la împletit.

Estremadurit, fosforit din prov. Caceres în 
Spania. E. se află parte în granit, parte în ar- 
desii cambrice, parte în calcar-ul devonic. v. şi 
Fosforita.

Eşua şi Hesus, la o parte din Celţi deul res- 
boiului, identic cu Ares la Greci, Marş la Ro
mani (v. Caturix). [Atm.]

Eszek, şerm. Esseg, croat. Osjek, oraş cu 
immicipiu in Slavonia, cott. Verocze, de-a dreapta 
Bravei; cel mai însemnat oraş industrial şi co
mercial al Slavoniei, cu 19,778 loc. Nemţi, Şerbi 
şi Croaţi. Oraşul intern e fortificat. In E. se află

centrul comitatului, o tablă regească, direcţiune 
financiară, gimnasiu, şcoală reală superioară, 
6 biserici, 2 mănăstiri; torcătorii de mătasă, 
producţiune de făină; comerciu de transit cu 
grâne, făină, lemn, doage de stejar, vin, vinars 
de prune. Pe timpul Romanilor era cunoscut sub 
numele Mursia, residenţa prefectului Panoniei 
inferioare; 1526 ocupat de Turci, 1690 de Austria.

Esztăr (Estar), în vechime Star, comună în 
Ung., cott. Bihor, apare în analele publice pe 
la începutul seci. XIII. La 1453 fortăreaţă. Are 
300 case, cu 1584 loc. magh. Teritorul e de 
5034 jug. cat., sitios dar productiv. La 1850 s’au 
descoperit aici mai multe vase romane, cum şi 
instrumente antice de piatră, cari se păstrează 
în museul naţ. din Budapesta. [f]

Esztergom, comitat în Ung., de ambele părţi 
ale Dunării, mărginit de cott. Bars, Hont, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, şi Komârom; cu teritoriu de 
1123 km2. Pămentul de-a stânga Dunării e un 
şes fructifer, de-a dreapta mai deluros; pe coa
stele dealurilor erau mai înainte vii bogate, cari 
a(Ji s’au cam rărit. Rîul principal al acestui 
comitat e Dunărea, în care se revarsă din stânga 
venind rîul Garam. Clima e moderată. Producte: 
lignită, marmoră, piatră de var, grâu, orz, oves, 
secară, cucuruz, cartofi, napi, vin. Economia de 
vite e destul de extinsă, în deosebi se cultivă 
vite cornute, cai şi porci. Numenil locuitorilor 
a fost în 1891 de 78,378, între cari 79,7°/o Magh., 
11,4% Nemţi şi 8,2°/o Slovaci. După ocupaţiuue 
cei mai mulţi sunt agricultori, dar şi numerul 
industriaşilor e respectabil. Industria se mărgi- 
nesce la industria de mine, o fabrică de cement 
şi una de tăbăcărit şi câteva fabrici de spirt. 
Din punct de vedere administrativ se împarte 
în 2 cercuri şi 1 oraş cu magistrat; are 29 co
mune mari, 23 comune mici şi 56 colonii. Capi
tala e oraşul Esztergom. In parlamentul ţerii 
trimite 3 deputaţi.

Esztergom, rom. Strigoniu, germ. Gran, slov. 
Ostrihom, oraş cu magistrat în Ung., capitala 
cott. cu acelaş nume, împreună cu suburbiile 
cu 15,749 loc. în preponderanţă Maghiari. Iu 
E. e residenţa unui archiepiscop, care e totodată 
şi primate al Ungariei, centrul comitatului E., 
seminar teologic superior, preparandie, gimnasiu 
supeiior, mai multe claustre, o pinacotecă pre
ţioasă. Pe un deal se află o basilică, constniită 
după asemănarea bisericei Sf. Petru din Roma; 
e cea mai frumoasă biserică în Ungaria. E. este 
unul dintre cele mai vechi oraşe ale Ungariei; 
aici a residat în seci. X principele Geza şi a 
fost încoronat de rege Ştefan I. 1241 E. a fost 
dărîmat de Mongoli; 1543—1683 în posesiunea 
Turcilor.

Eszterhăz, comună rur. în Ung., cott. Şopron, 
cu 393 loc. Magh. şi Germ. In apropiere se află 
un castel zidit 1765—69 de principele Nic. Eszter
hâzy, care prin pomposul seu aranjament era 
vestit în Europa întreagă. A(Ji castelul e părăsit.

Eszterhâzy de Galantha, familie veche magh. 
de conţi şi principi. începe a se înălţa de pe la 
mijlocul seci. XVI. Atunci a trăit Benedict E., 
al cărui fiu, Francisc, a folosit cel dintâiu pre
dicatul de Galautha. Francisc avu 4 fii: Nicolae pa
latinul, Gavriil, Daniil şi Paul, căror reg. Matia II 
le-a dat rangul de baron. Aceştia sunt întemeie
torii familiei. E. Daniil a întemeiat linia fam.
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E. de Gsesenek şi ramul din Ardeal. Paul (1581 
până 1641) câştigând domeniul Zolyom întemeiază 
linia de Zdlyom. Palatinul Nicolae avu 5 fii, din 
cari Francisc, 1641—85 comite suprem înZalaşi 
Somogy, a întemeiat linia de Frakno, de Gseklâse 
fi Hallewil, iar palatinul Paul e strămoşul fa
miliei princiare. Marca familiară: în câmp al
bastru grif auriu stand pe coroana de aur; în 
piciorul drept (ine o sabie scoasă, în cel stâng 
3 rose roşii. Decor de coif: acelaşi grif. Vel: 
în dreapta auriu-albastru, în stânga auriu-roşu.

E., Antoniu, conte, (r. Frakno), n. 1676, 
'1* 1722. 1708 colonel în armata reg.; 1704 trece 
pe partea lui Râkoczy II; 1710 pribegesce şi 
el cu Râkoczy, însoţindu-1 în Polonia, Francia 
apoi în Turcia la Rodosto, unde şi muri.

E., Balint Nicolae, n. 1740, f 1806, fiul 
unui emigrant de ai lui Râkoczy II, general 
franc, cu mare trecere la curtea lui Ludovic XVI. 
Pe timpul revoluţiunii el a tractat cu Lafayette; 
1791 a fost trimis cu misiune diplomatică la 
Ecaterina II.

E., Emeric,- conte (r. Csesznek), archiepiscop 
de Strigon, n. 1663, f 1745. In etate de 17 ani 
a întrat în ordul Paulinilor; a studiat în Roma; 
a ajuns general al ordului seu, apoi episcop de 
Vâcz, Zagrab, Veszprem, în urmă 1725 arcbiep. 
în Strigon; renimiit priu munificenţa sa.

E., Francisc, conte, cancelar, n. 1715, f 1785. 
Participă la dieta din 1741; 1760 comite suprem 
în Mosony; 1766 şef al cancelariei magh. 1783 
până 1785 ban al Croaţiei; agreat la Maria Teresia 
şi la împ. Francisc.

E., Carol, conte, episcop de Agria, n. 1725, 
t 1799. A studiat în Pojon, Tirnavia şi Roma. 
1759 episcop de Vâcz, apoi de Agria. El a ri
dicat observatoriul astronomic şi a zidit în diecesa 
sa mai mult de 40 biserici; a fost conducetorul 
catolicilor şi duşman al reformelor liberale ale lui 
losif II. In dieta din 1790 s’a împotrivit recu- 
noascerii şi inarticulării drepturilor protestanţilor.

E., Goloman, conte, (r. Csesznek), n. 1830, 
1848/9 a servit sub comanda lui Bem. 1865 
deputat al Făgăraşului la dieta din Cluj, 1871 
comite suprem al cott. Cluj; 1887 cercul Gilău 
îl alege deputat pentru parlamentul din Pesta 
cu program liberal.

E., Mauriţiu, conte, diplomat austriac, n. 1807, 
t 1886; delegat al curţii imperiale la Curia ro
mană ; a luat parte la încheierea concordatului. 
In ministeriul lui Schmerling şi Belcredi mi
nistru fără portofoliu.

E., Nicolau, palatin, întemeietorul gloriei fa
miliare, n. 1582. Protestant, apoi catolic şi ală
turea de Pâzmâny stîlp al catolicismului. 1625 
ales palatin; 1626 regele Ferdinand II îi dăru- 
esce cetatea Frakno şi rangul de conte. A avut 
rol însemnat la încheierea păcii de Nikolsburg 
şi Linz. Idealul seu politic a fost întărirea di
nastiei de Habsbui'g şi alungarea Turcilor din 
ţeară. t 1645.

E., Nicolau, principe, n. 1765. f 1833; a în
temeiat pinacoteca E., museu numismatic, biblio
tecă şi colecţiune de melci. Orchestra şi teatnil 
seu din Kis Mârton au fost renumite şi au stat 
sub conducerea lui Haydn. La 1809 Napoleon 
pe el l-a candidat pentru tronul Ungariei.

E., Paul, principe, palatin, n. 1635, f 1712. 
La 1652 comite suprem în Şopron; 1081 palatin;

1683 ia parte la apărarea Vienei; 1686 stă în 
fruntea celor 20,000 de soldaţi la reocuparea ce
tăţii Buda; 1687 înduplecă staturile ţerii adunate 
la dieta din Pojon, ca să inarticuleze dinastiei de 
Habsburg dreptul de moştenire la tronul Ungariei 
în linia bărbătească, şi să abroage punctul 31 
din bula de aur despre resistenţa cu armă a 
nobilimii. Pentru aceste merite regele Leopold I 
l-a ridicat la rangul de principe al imperiului 
roman cu dreptul de a trece acest rang la fiul 
cel dintâi născut. Cu ocasiunea încoronării lui 
Carol III, regele a extins rangul de principe Ia 
întreaga linia bărbătească a lui Paul.

E., Paul Antoniu, principe, diplomat şi mi
nistru magh., n. 11 Mart. 1786. f 21 Maiu 1866. 
1848 e ministru ung. de externe, dar vecjend că 
prăpastia dintre dinastie şi naţiunea magh. se tot 
măresce, s’a retras. La 1856 a representat mo- 
narchia cu pompă mare la încoronarea ţarului 
Alexandru II.

Etacism, prommţarea elinei după sistemul lui 
Erasmu, care între altele dădea literei rj (eta) 
valoarea fonetică a unui e, prin oposiţie cu al 
lui Reuchlin, care o pronunţa i, ca Grecii mo
derni (Itacism). [Ti.J

Etageră, (franc.) însemnează o mobilă avend 
tablete suprapuse unele altora, pe cari se aşeazii 
obiecte de o întrebuinţare (Jilnică sau numai de 
simplu ornament.

Etagiu sau rând, cat, unul din împărţirile în 
înălţime a unei clădiri, mărginit de doue tavane. 
Deosebim pivniţa, în întregime sub suprafaţa 
terenului, suterenul, parţial sub suprafaţă, par
terul, etagiul prim, al doilea, etc. şi mansardele, 
parţial sub învelitoare.

Etagiu în montanistică: masivul cuprins între 
doue galerii principale. In general galeria însăşi 
represintă E. sau orizontul, a căror numerotaţie 
începe de sus în jos; astfel galeria cea mai su
perioară se numesce E. sau orizontul întâi, iar 
în adâncime urmează al doilea, al treilea, etc.

Etagiu în geologie: numirea divisiunii de a 
patra categorie. V. art. Geologie.

Etalagiu, (franc.) expunerea mărfurilor do 
venejare; în sens figurat: arătarea ostentativii 
de ceea ce posede cineva.

Etalon, (franc., engl. standard) însemnează 
un prototip de măsură. E. metriilui s. e., e o 
bară de platină iridată, pe care se afiă pe una 
din feţele ei două semne distante de un metru. 
Toate puterile, cari au contribuit la comisiunea 
metrului (România face parte din ele), au primit 
câte un metiu, pe cât s’a putut mai identic 
cu acesta. Pentru ori ce sistem de măsuri se 
caută a se constitui E., a căror pază se face cu 
multă îngrijire, căci măsurile trebuesc să (ie l a- 
portate exemplarului tip, pentru a nu se depărta 
de basa aleasă. Prototipul metrului se păstrează 
în subsolul unui pavilon din Saint-Cloud, a|)roa]je 
de Paris, şi se scoate din împachetarea sa numai 
de câteva ori pe an, în presenţa unei comisiuni. 
Unităţile de energie, cum sunt cele pentru lu
mină, electricitate, etc., nu pot ave etalon ma
terial, ci se construiesce un aparat-etalon, adecă 
care să producă, pe cât se poate, totdeuiia aceeaşi 
cantitate de energie. Etalon se mai şi uni
tăţilor de măsură, cari au fost comparate cu pro
totipul şi cari presintă un grad de exactitate 
mult mai mare decât cele obicinuite în comorciu.
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In teoria băncii şi a circulaţiunii basa mo
netară se numesce E. Când 4icem România şi 
Englitera au E. de aur, aceasta însemnează că 
moneta legală, în care trebuesc să se plătească 
biletele de bancă şi creanţele (afară de stipu- 
laţiune contrară din partea părţilor), e moneta 
(le aur. România are etalonul de aur dela 1888. 
Germania, în vremea din urmă Rusia, Belgia, etc., 
au E. de aur. Francia îl are de fapt de foarte 
mult timp. Ţerile cu E. de aur nu sunt legate 
j ntre ele prtn convenţiuni; ţerile bimetaliste din 
Europa fac mai toate parte din uniunea mone
tară latină. [Biron.]

Etalonare, punţare, cotărire, sunt operaţiuni 
prin cari căutăm a afla mesura exactă a unui 
obiect raportat la tipul de mesură (etalonare, 
cotărire), sau a afla ce proporţie conţine din o 
anume substanţă, care îi dă valoarea ce are 
(punţare). Punţărea e obligatorie în unele ţeri, 
8. e. în Francia, pentru toate obiectele de aur 
sau de argint, în Germania, în Englitera e facul
tativă, în România nu e organisată. [Biron.]

Etamina, (franc.) ţesături de lână, subţiri ca 
pânza, tare presate şi lucii; mai demult se fo- 
losiau la vestminte, haine preoţesc!, cravate, etc., 
şi se preparau şi din mătasă, mătasă şi lână, pe 
când ac)i se mai întrebuinţează numai la căp
tuşeală. Mai demult provenia din diferite districte 
manufacturiere ale Franciei, Angliei, Belgiei, 
Olandei şi Germaniei, a^i însă vine din singu
rele ţinuturi Reims şi Nogent le Rotron, iar con- 
sumaţiunea e tare restrinsă.

Etanin, numele stelei ^ (gama) din constela- 
ţiuiiea Dragonului sau Bălaurului.

Etanş, Etanşa (marină) se (Jice unui corj) sau 
unei închideri ermetice, prin care nu poate stră
bate apa sau ori ce alt lichid, s. e. crucişătorul 
»Elisabeta« are compartimentagiul prove(jut cu 
uşi etanşe, cari (odată închise, şi admiţând că 
printr’un abordagiu cu alt bastiment, sau fiind 
lovit sub linia de plutire de un obus) împedecă 
apa de a resbi în celelalte compartimente ale 
bastimentului decât cel în care s’a produs spăr
tura; aşa că bastimentul continuă a pluti, deşi 
are uniri din compartimente plin cu apă.

Etapa, locul unde iau repaus trupele după 
terminarea unui mai’ş, şi unde se face distribu- 
ţiunea hranei.

Etate, vîrstă. Din punct de vedere juridic E. 
stabilesce deosebite diferinţe de drept. Astfel cei 
lipsiţi de maturitate din causa tinereţelor se sub- 
stituo în afacerile lor dn drept prin alţii (v. Mi
noritate, Majoritate, Tutelă); apoi mai multe drep
turi publice şi private (s. e. dreptul de a încheia 
căsătorie, drepturile politice, etc.) sunt condi
ţionate de o anumită E. De asemenea stabilesce 
E. însemnate diferinţe şi din punctul de vedere 
al dreptului penal. (v. Vîrstă).

Etatea canonică la căsătorie e: 12 ani îm
pliniţi pentiTi femei şi 14 ani pentm bărbaţi, ca 
şi după dreptul roman, presupunendu-se că la 
această E. mirii au deja maturitatea corporală 
şi spirituală pentru matrimoniu. E. c. la chiro- 
tonie s’a schimbat după timpuri. Sinodul tinlan 
prescrie pentru lectorat 18 ani, subdiaconat 20 
ani, diaconat 25, presbiterat 30 ani, la epis
copat se recerea 35 ani; după praxa de a4i la 
subdiaconat se recer 22, la diaconat 23, la pres-

Enciclopedia română. Voi. 11.

biterat 25 ani începuţi, iar la episcopat 30 ani 
împliniţi. E. o. la călugărie e 16 ani. [i—m.]

Etelkbz, V. Ateluzu,
Eteokies, fiul lui Edip, regele Tebei, ocupă 

tronul părintesc după ce Edip pleacă în exil, şi-l 
despoae pe fratele seu Polynice de partea lui 
de domnie. Din această pricină Polynice vine în 
contra Tebei, luându-şi în ajutor alţi şese regi greci, 
şi o cumplită luptă se iscă apoi între cei doi fraţi, 
cari cad amândoi morţi de lovituri reciproce.

Eter, grecesce Aither, în cosmogonia şi theo- 
gonia vechilor Greci personificaţia aerului din 
regiunile mai înalte, care se considera de sediu 
al luminei şi al (jeilor. In theogonia lui Hesiod 
E. apare ca fiu al lui Erebos şi al Nyx-ei (noaptea) 
şi frate cu Heniera (ejiua).

Eter, în fisică o materie subtilă şi foarte ela
stică, respândită în universul întreg şi aflătoare 
chiar şi între moleculele tuturor corpurilor. E. 
este mediul, prin care se propagă razele luminei 
şi ale căldurii, precum şi acţiunile electrice şi 
magnetice.

Eter, în chimie corpuri de constituţiune 
deosebită, grupate numai din causă, că în genere 
au un miros plăcut, eteric. Se numesc E. simpli 
acele corpuri, cari resultă din hydrocarbure prin 
substituirea unui atom de hydrogen prin clor, 
brom sau iod, s. e. CH8 CI, iar E. compuşi acele 
corpuri, cari resultă când acelaş radical hydro- 
carbonat monovalent e substituit în locul hydro- 
genului dintr’un acid oxygenat organic sau neor
ganic. Eterul ordinar, numit şi E. sulfuric, se 
preparează prin acţiunea acidului sulfuric asupra 
alcoolului etilic. Este un lichid mobil, cu miros 
caracteristic, cu densitatea 0,736; fierbe la 35°; 
se disoalvă în 10 părţi de apă şi e foarte so
lubil în alcool. E. ordinar se întrebuinţează în 
medicină ca stimulant şi ca anestezic, în chimie 
ca disolvant pentru diferite substanţe (collodiu, 
grăsimi, etc.).

Eteria, o societate formată de Grecii din toate 
părţile cu scop de a se lumina şi a iubi pati’ia. 
Cel mai activ ui’zitor al ei a fost Riga şi Grecii 
din ţerile române. Riga a stat în relaţiuni cu 
Napoleon şi cu Kaunitz. O altă E. secretă se 
întemeia în Odesa cu scop de a lupta^ contra 
Turcilor şi câştigă o mulţime de aderenţi în ţerile 
române. Când ajunse în capul ei Alexandru Ip- 
silanti, fiu de domn, oficier rusesc (în lupta dela 
Dresda îşi pierduse o mână) şi sprijinit de Ca- 
podistrias, el însuşi Grec, ministru de externe 
al Rusiei şi preşedinte onorific al unei secţiuni 
eteriste, revoluţiunea greacă isbucnesce în 1821. 
Ipsilanti întră în principate şi se poartă fără 
minte, îşi înstrăinează pe Români, ucide mişe- 
lesce pe Tudor Vladimirescu, apoi părăsit de Ruşi 
este bătut de Turci la Drăgăşani (y. ac.).

Etern, vecinie, care n’are nici început nici 
sfîrşit; care nu se schimbă nici odată, imutabil; 
prin hiperbolă, E. a ajuns să însemneze ori ce 
durată mai mare decât cea obicinuită, însoţită 
de ideaVde tenacitate şi continuitate; ceea ce 
e conceput ca persistent şi imutabil în vecinica 
mişcare a lucmrilor din univers.

Eternisare, a perpetua memoria cuiva, prin
tr’un monument, care să se impună şi genera
ţiilor viitoare. [M. D.]

Eternitate, v. Veciniei a.
Etero —, V. Hetero —.

22
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Eteslene, Vânturi, (meteorologie), venturi pe
riodice cari suflă vara dela nord la sud în Marea 
Mediterană, în epoca celor mai mari călduri, şi 
cari temperează căldura. Musonii Mării Medi- 
terane. (v. Musoni.)

Etex, Antoine, sculptor, pictor şi architect 
frc., n. 1808, f 1888. Elev al lui Dupaty, Pradier, 
Ingres şi Duban, el expuse pentru ântâia oară 
la salonul din 1833 grupul »Cain şi neamul lui 
blăstemat de Dumnezeu®, care îi stabili repu
taţia de sculptor. Dela el remân, între nenu- 
merate alte lucrări; grupurile colosale de pe 
arcul de l’Etoile, din Paris: Resboiul şi Pacea, 
puse pe faţada care privesce spre Avenue de la 
Grande-Armee; statua de marmoră a Sf. Au- 
gustin dela Sf. Madelena din Paris; statua de, 
piatră a Sf. Ana dela poarta Sf. Paul, Sf. Louis; 
grupul Isus Chr. şi ângerii, dela Sf. Eustaţiu, etc. 
Ca pictor, Etex lasă mai multe pânze, dintre 
cari tabloul Euridice din museul Luxemburgului.

Ethikos, (AethicusJ, geograf grec din Istria, a 
trăit prin seci. IV; autorul unei geografii mult 
folosite în evul mediu în traducere latină.

Ethnarch, (grec.) guvernator, locţiitor.
Ethnike Hetairia, Eteria (v. ac.).
Ethno —, V. Etno —.
Etica, nume, care se da în filosofia greacă, şi 

care după ea, până în (Jilele noastre adesea, se 
mai dă âncă moralei (v. ac.).

Etic, puţin întrebuinţat pentru moral (v. ac.).
Eticheta, (franc, etiquette); mică inscripţiune 

spre a indica felul sau destinaţiunea imui obiect; 
ceremonialul de rigoare la o curte regală, prin
ciară, etc.; în sens mai larg: forme convenţio
nale cari se observă în societatea aleasă.

Eticoteleologia, (grec.) teoria, care încearcă 
a dovedi existenţa îm Dumnezeu cu argumente 
scoase din ordinea morală, ce domnesce natura 
şi viaţa oamenilor. Kant numesce aceeaşi teorie 
eticoteologie în oposiţie cu fisicoteologia, doctrină, 
care încearcă a întemeia credinţa în Dumnezeu 
cu argumente scoase din ordinea fisică, ce dom
nesce în natură. [PI.]

Etienne, Charles Guillaume,- poet dramatic şi 
jurnalist franc., n. 1778 în Chamouilley (Haute- 
Mame), *[• 1845 în Paris. A scris cu deosebire 
comedii. Opere: Brueys et Palaprat; Dne journee 
au câmp de Bruges; Les doux gendres; Histoire 
du theâtre franşais depuis le commencement 
de Ia Revolution jusqu’â la reunion generale, 
aceasta împreună cu Martainville.

Etimologia, disciplină filologică care cercetează 
de unde se trag cuvintele unei sau mai multor 
limbi, urmărindu-le până la cea mai veche formă 
şi însemnare a lor. Stabilind împrumuturile 
lexicologice făcute de un popor la altul, şi de
terminând natura acelor împrumuturi şi epocile 
în cari s’au operat, ea este de o valoare ne
preţuită pentru etnologie, aruncând o lumină vie 
asupra relaţiunilor dintre popor şi popor în tiin- 
piuile cele mai întunecoase ale existenţei lor. 
Deja Grecii şi Romanii se ocupau cu cercetări 
etimologice, dar abia în seclul de faţă, în urma 
aprofundării studiilor linguistice, ele au luat ca
racterul imei adevărate sciinţe. Resultatele cele 
mai impoidante s’au obţinut în domeniul fa
miliei limbilor indo-europene, parte supuindu-se 
unor cercetări comparative (Bopp, Pott, Kuhn), 
parte studiindu-se câte una din ramurile ei, ca

limba greacă (Curtius), latină (Corssen), germană 
(Grimm), limbile romanice (Diez), etc.

In gramatică, E. se numesce partea care tratează 
despre elementele şi clasele cuvintelor precum şi 
despre formarea lor. Ea se subîmparte în fono
logie sau fonetică şi în morfologie(v. ac.). [Ti.]

Etimologism, tendinţa de a reforma limba li
terară în graiu şi în scriere, apropiind forma 
ei actuală acelei pretinse mai bună şi mai co
rectă dintr’o periodă mai veche a evoluţiunii ei. 
Despre şcoala etimologică română v. art. Româna, 
limba şi Ortografia rom. Cf. şi Etymolog. [Ti.]

Etiolare, (botan.) acţiunea de a se etiola plan
tele, de a provoca formarea etiolinei. Aşa pentru 
a obţine ramuri bune de mâncat de Sparanghel, 
se grămădesce deasupra lor păment mult spre 
a sta mai mult timp la întunerec; etc.

Etiolat, (botan.); plantele când cresc la o lu
mină slabă, la umbră sau în obscuritate com
pletă, au o coloare galbenă, frunze mai mici. 
palide, nu vercji, întrenodurile lungi şi fragede; 
atunci se (jic etiolate. Lipsa luminei sau lumina pu
ţină a provocat modificările amintite. Ca exemple 
sunt: plantele ierboase ce se desvoaltă în pă
durile umbroase; zarzavaturile, când încolţesc 
iarna în pivniţe; ramurile de sparanghel, cari 
se desvoaltă sub păment; florile ţinute iarna la 
ferevStri puţin luminate, ş. a. In toate aceste ca
şuri chlorophylla (v. ac.) nu se mai formează, sau 
se formează puţină, fiind înlocuită cu Etiolina.

Etiolina, (botan.) s’a numit de cătră Prings- 
heim, principiul colorant galben ce se de.svoaltă 
in plantele etiolate. Este identică cu xantho- 
phylla şi carotina, şi se apropie de anthoxantinu 
din florile şi fructele galbene.

Etiologia, v. Aetiologia.
Etiopia, V. Aethiopia.
Etmoid, osul care ocupă partea anterioară a 

basei craniului.
Etnă, V. Aetna.
Etnografia şi Etnologia, (grec.) sciinţa care se 

ocupă cu descrierea popoarelor, ajunsă la des- 
voltare în timpul mai nou. Unii oameni de sciinţa 
fac deosebire între E. şi Etnologie, îriţelegend 
sub aceasta o parte a istoriei naturale a omului 
(Anthropo-Geografia), care se ocupă cu lăţirea 
genului omenesc pe păment, cu chestiunea ori- 
ginei acestuia, cu deosebirile şi amestecaiaia ras- 
selor, etc., iar sub Etnografie o sciinţa pur 
istorică, care consideră genul omenesc în lăţii'ea 
lui preste păment după popoare, cercetează însu
şirile şi particularităţile intelectuale ale acestora 
(în limbă, literatură, stat, religiune) şi c('arcă a 
stabili raportul individualităţii popoarelor intre 
sine şi faţă cu unităţi mai mari (familii de ]k»- 
poare) şi cu omenimea întreagă. Un ram s|)ecial 
formează Etnopsichologia (v. ac.)

E. şi Etnologia se compune deci din urmă
toarele elemente: a) etnografice: toate ramurile 
de sciinţă, referitoare la cultura, limba, originea, 
numărul, caracterul unui popor aboi’igen; mo
ravurile, natura, moralul, fantasia, modul (ie cu
getare, îmbrăcămentul, ocupaţiunea piineipală, 
nutrementul, cultivarea pămentului, jiastoiitul, 
prăsirea vitelor, venatul, administrarea .şi gu
vernarea legislativă, contactul cu popoan/le ve
cine, influenţa lor şi schimbările presti^ cari a 
trecut; b) anthropologice: somatologia, anatomia, 
fisiologia, istoria, posiţia culturală a locuitorilor
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respectivului popor; c) etnologice: datinile ere
ditari străbune folcloristice, mituri, poveşti, le- 
fţende, balade, bocete, cântece eroice, de jale, la 
înmormentări, la morţi, predici funebrale, pro
verbe, satire, cântece ironice, strigături, gâcituri, 
toate tradiţionale din sinul şi graiul viu al po
porului; d) psichologiee: în special scrutarea 
vieţii psichologiee a unui popor; e) geografie: 
descrierea extensiunii teritoriului ce îl locuesce, 
continuitatea în locuinţa sa dela cucerirea teri
toriului până în timpul present; f) sociologice: 
desvoltarea, gradul de cultură, ce îl ocupă în 
societate şi viaţa socială. începutul pe terenul 
acestor studii l-au făcut Francezii. In 1839 s’a în
fiinţat în Paris, Societe d’ethnologie, 1859 Societe 
d’anthropologie, 1871 Revue d’Anthropologie, 
1882 Revue d’Ethnographie, La Tradition. En- 
glitera; Anthropologieal Institute of Great Britain 
and Ireland, 1871. Germania: Gesellsch. fiir An- 
thropologie, Ethnologie u. Urgesch., 1870. Viena: 
Autlir. Gesellschaft, 1870. Mai târziu tot aci Verein 
fiir Volkslrunde. (Cf. Topinard, L’Anthropologie, 
4 V., Paris 1884. Lang A., La Mithologie, Trad. par 
L. Parmentier, Avec une preface par Ch. Michel, 
Paris 1866. Tylor, Researches into the early 
history of mankind and the development of ci- 
vilisation. Londra 1870. "Waitz, Anthropologie 
der Naturvolker, Lipsea 1859—64, 4 v., Bastian, 
Per Mensch in der Geschichte, Lipsea 1860. Ba
stian, Ethnologische Forschungen, Jena 1871, 
(toografische u. ethnologische Bilder, Jena 1873, 
Das Religiose in ethn. Auffassung, Jena 1871, 
Wie das Volk denkt. Berlin 1893. Miiller Fr., 
Allgemeine Ethnogr., Viena 1879.) Despre etno
grafia poporului român, v. art. Românii şi Ro
mâna limba.

Etnopsichologia, ramura Antropologiei cea mai 
recentă şi mai puţin studiată. Ţinta E.-ei este de a 
studia psichologia unui popor întreg după carac
terele lui etnice şi psichologiee. In termini generali 
se poate întru câtva hotărî viaţa sufletească a 
unui popor după manifestările lui, judecate ca 
j'ovelaţii reale ale emoţiunilor, idealului şi frea- 
inotelor lui intelectuale. In Frauda, acum de 
curend Fovillee a încercat o asemenea lucrare: 
Dpsychologie du peuple franţais*. Bibi. de Phil. 
contemp. 98, şi la noi, acum doue (jeci de ani 
D. I. Ci’ăciunescu, profesorul de psichologie dola 
universitatea din Bucuresci, a presintat cu multă 
couipetinţă şi pricepere psichologia poporului 
român în disertaţia sa inaugurală de doctorat în 
litere dela Sorbonne, Paris: »Le peuple roumain 
d’apres ses chauts populaire«. [Vaselude.]

Etolia, V. Aetolia.
Etologia, (din grec. Ethos, morav, caracter), 

sciinţa care se ocupă cu moravurile popoarelor.
Eton, (Eaton), oraş în cott. engl. Buckingham, 

lângă Tliemse, 2499 loc. (1891); E.-Gollege, fundat 
la 1440, e cea mai renumită şcoală clasică a 
Kngliterei.

Etruria, (mai târziu Tuscia, grec. Tyrrhenia), 
ţinut în Italia de mijloc, între Apennini, rîul 
Macra şi Tibru şi Marea Tyrrhenică; locuit de 
Etrusci (v. ac.). Tusei, Raseni. E. şi-a ajuns 
culmea puterii prin seci. VIII—IV a. Chr., in 
secolii uiinători o cuceriră Romanii (Veii-Ca- 
millus). Din numele E. s’a făcut Tuscia, iară 
din acesta Toscana. 1801—1807 regat, creat^de 
Napoleon. (Cf. Desvergers »Etriirie et Ies Et-

nisques*, 1864; Inghirami »Monumenti otmschi«, 
1825; O. Miiller, »Die Etrusker*, 1877.)

Etrusci, popor de origine necunoscută, aşezat 
în regiunea Italiei, care poartă numele lor şi 
după o înflorire pripită şi fără uxmări, dispărut 
în poporul roman. S’au făcut tot felul de pre
supuneri asupra origine! lor, că sunt de acelaş 
neam cu Bascii, cu Ligurii, cu preistoricii Sar- 
dini, cu Lidienii, cu Finesii, cu popoarele indo- 
europene, şi asemănarea ce se stabilesce după o 
cousideraţiune este distrasă prin toate celelalte 
consideraţiuni contrare, încât învăţaţii astăzi 
sunt tot la cuventul lui Dionysios »E. nu se 
aseamănă cu nici un popor la limbă şi obiceiuri». 
Ei se numiau Basenna, se pare că au venit 
dinspre Rethia, ai cărei locuitori au vorbit limba 
E. până târtjiu de tot, s’au stabilit mai ântâi în 
regiunea Fadului, de unde s’au retras în faţa 
Celţilor, dar au păstrat ţermul sudic, aveau con- 
federaţiuni de câte 12 cetăţi, cari erau foarte 
slab legate de cetatea cea mai puternică şi de 
aceea slabe în lupta cu cetăţile străine. Mantua, 
Felsina (Bolonia), Ravena au fost întemeiate de 
ei, iar în Etruria aveau Sutrium, Falerii, Veii, 
Caere. Au stabilit colonii în Campania, au avut 
influenţă mare asupra Romanilor în timpul re
gilor şi se pare chiar că i-au supus în timpul 
ultimilor regi romani, cari par să fie de origine 
etruscă, au făcut comerciu întins pe apă, încât 
au fost în antichitate al patrulea popor comercial 
după Fenicieni, Greci şi Cartaginezi, au jucat 
cel mai însemnat rol în Italia înaintea Romanilor 
(800—400 a. Chr.). Năvălirea Celţilor şi cuprin
derea oraşului Veii de cătră Romani (395) în
semnează începutul căderii E. Romanii îi bat 
în 311, în 296 la Sentinum, deşi erau aliaţi cu 
mai toate popoarele Italiei, şi la 280 Etruria se 
considera ca supusă. In 89 câştigă cetăţenia ro
mană. E. îşi conservară obiceiurile şi hm ba până 
în epoca imperială. In limbă îngrămădiau con
sune multe, încât cuvintele erau foarte greu de 
pronunţat: Elchsentre în loc de Alexandros, 
Tarchnaf în loc de Tarquinius. Religiunea lor 
se deosebia de a celorlalte popoare, întunecoasă 
şi de un caracter fantastic, se pierdea în spe- 
culaţiuni asupra numerilor misterioase şi în prac
tice crude. Viaţa viitoare credeau că e un loc 
de chin, iar viaţa pământească o întrebuinţau 
în mare parte să potolească spiritele reuvoitoare 
şi să prevadă viitorul (Augui’ii, Haraspicii). în
ţelepciunea întreagă se găsia în cărţile lui Tages, 
un pitic descoperit sub o brazdă de un plugar, 
şi mic ca un copil, dar alb ca un betrân. Ce
tăţile E. la început se guvernau de regi, mai 
pe urmă de stăpânitori timporali, cari aveau şi 
atribuţiuni religioase. Comunitatea se deosebia 
tare în conducetori (lucumones) trufaşi, luxoşi, 
vanitoşi, stăpâni aspri, şi supuşi; această deo
sebire a ajutat Romanilor la cucerirea Etruriei. 
E. se ocupau cu agricultura şi cu comerciul, aveau 
însă pricepere deosebită şi pentru arte şi in
dustrie. Lucrau metalele, făceau admirabile vase 
de pământ, turnau moneta, pe care n’au împru- 
mutat-o dola Greci şi pe care au adoptat-o mai 
toate popoarele din Italia centrală, au lăsat mul
ţime de inscripţii, de morminte, de construcţii, 
statue, picturi în morminte, au dat Romanilor 
primii musicanţi şi toate semnele distinctive 
ale magistraţilor. [I. S. F.]

22*
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Etsch, (lat. Athesis, ital. AdigeJ, rîu ce isvo- 
resce în Tirol, curge spre sud, iar ieşind la şes 
o ia spre sud-est şi după ce trimite în Pad mai 
multe braţe, se vai’Să în Marea Adiiatică. Lun
gimea rîului e de 41.5 km., din cari 297 km. 
navigabili; afluenţi; Passer şi Eisack.

Etşmiadzin, mănăstire armenească, aşezată pe 
şesul dintre munţii Masis (Ararat) şi Alagoz 
(Araraz) în prov. Eriwan, aparţinătoare Rusiei. 
După încreştinarea Armenilor se (Jice că Sf. 
Gregoriu Iluminatonil ar fi zidit acolo o biserică 
şi o mănăstire care fu locuinţa primului Ca- 
tbolicos şi de aceea E. s’a numit şi Ga- 
thoîicon sau Mama-bisericilor. E. este cetatea 
sfântă a Armenilor neuniţi, loc de peregrinaj 
şi residenţa Catholicosului. In E. se mai află un 
seminariu şi o bibliotecă de codici şi cărţi ar- 
menesci, destul de însemnate. [Dr. I. R.]

Ettara, fital.J numirea italiană pentm hectar.
Ettingshausen, Const. von, n. 1826, f 1897, ca 

profesor de phytopaleontologie în Viena. S’aocupat 
cu deosebire cu chestiunile de nervaţiune a plan
telor, aşa în scrierea sa: »Blattskelete der Dico- 
tyledonen mit besonderer Beriicksichtigung auf 
die Untersuchung der fossilen Pflanzen« (1861), 
cu ferigele »Die Famkrăuter der Jetztwelt zur 
Untersuchung und Bestimmung der in den For- 
mationen der Erdrinde eingeschlossenen Ueber- 
reste von vorweltlichen Arten dieser Ordnung 
nach dem Flăchenskelet bearbeitet», (1864). Ex
plorator distins al florei terţiare a pubhcat o scriere 
»Ueber die Entdeckungdes neuhollăndischen Cha- 
rakters der Eocăuflora Europas» (1862), a căreia 
idee fundamentală paradoxă a contribuit mult la 
progresul ulterior al acestei ramure a botanicei, 
căreia i-se dedicase. [A. Pr.]

Etude, (franc.) studiu (v. ac.).
Etymologica, nume dat unei serii de dicţionare 

grecesci, compuse în perioda bizantină, şi im
portante din causa deselor citaţiuni din autori 
vechi, ale căror opere s’au pierdut. Sunt 5 la 
numer: a) Etymologicum Magnum, editat de 
Thomas Gaisford, Oxford 1848; b) Etymologicum 
Gudianum, numit astfel după Gudius, posesorul 
unicului manuscris în care se află, editat de Fr. 
Sturz, Leipzig 1818; c) Etymologicum Angeli- 
canum, nepublicat până acji: se află într’un ma
nuscris al bibliotecei Angelicane din Roma; d) 
Etymologicum Floreniinum şi e) Etymologicum 
Florentinumparvum, editate după un manuscris 
din Florenţa de E. MiUer în Melanges de Utte- 
ratiire grecque. Paris 1868. [C. Litzica.]

Etymologicum magnum Romaniae, dicţionarul 
limbei istorice şi poporane a Românilor, lucrat 
de B. P. Haşdeu sub auspiciile Acad. Rom. şi 
din iniţiativa M. S. Regelui, care în sesiunea 
generală a Acad. Rom. din 1884 şi-a exprimat 
malta sa dorinţă de a vede limba noastră în
zestrată cu un asemenea monument, şi a şi pus la 
disposiţia Acad. Rom. câte şese mii de lei pe an 
pentru realisarea acestui scop. Insă cele trei vo
lume apărute, ori care şi ori câte ar fi meri
tele lor, sunt lucrate după un plan prea vast 
şi pline de multe lucniri străine unui etymo
logicum. De aceea Acad. Rom. în sesiunea ge
nerală din 1897, a însărcinat cu continuarea lu
crării după un plan mai cumpănit pe profesoml 
Al. Philippide, imul din cei mai competenţi filo
logi români.

Etzel, numele german al lui Attila (v. ac.).
\w: R.]

Eu, pronume personal, designând persoana care 
vorbesce. La Genetiv devine pron. cu înţeles 
posesiv: al meu. Dativ: mie. Acuş. pe mine. 
Plural N. noi, G. al nostru (pron. posesiv), D. noue, 
A. pe noi. Lat.: Ego.

Eu, articulat; Eul, designează în filo s of ie 
totalitatea puterilor noastre active, care se pune 
faţă în faţă cu ceea ce nu este noi, adecă cu 
ceea ce constitue lumea din afară şi care poartă 
numele de non-eu. Din contactul dintre aceste 
puteri active (eu) şi dintre forţa deosebită de 
eul nostm (non eu), resare cunoscinţa noastră 
despre lume. Eul ca şi Non-eul sunt absolut 
necunoscuţi şi incognoscibili, şi nu putem 
bunăoară, că fenomenele lumii din afară, pre
cum ar fi sensaţiile noastre de căldură, co
loare, sunet, fac parte din non eu şi că prin 
urmare îi putem cunoasce calităţile şi-l putem 
determina. Aceste sensaţii nu sunt aşa cum 
sunt, decât după ce au trecut prin Eul nostm, 
după ce adecă au fost transformate de puterile 
lui active. Mai înainte de a se fi transformat 
În sensaţii, aceste calităţi ale lucrurilor au fost 
altceva decât ceea ce numim noi coloare, sunet, 
căldură. Acest altceva sciinţa modernă îl dove- 
desce afiş. e. pentru căldiu’ă şi coloare vibra
ţiile unui corp imponderabil numit Eter, iar 
pentru sunet vibraţiile aerului. Am fi prin ur
mare conduşi de a considera acea.stă stare vi- 
bratorie drept o calitate a non-eului, care lu
crează asupra E. pentru a produce lumea şi a-i 
ţese haina ei atât de schimbătoare. Dar şi această 
stare vibratorie noi nu o putem concepe decât 
împrumutând alte sensaţii (în caşul de faţă cele 
musculare), cari sunt tot un produs al Eului, 
ca şi celelalte sensaţii. Aşa că în definitiv, pentru 
a cunoasce Non-eul ar trebui să ne întrebăm 
asupra căuşelor acelor stări vibratorii. întrebarea 
însă nu e resolvată şi va remâne vecinie ne- 
resolvatâ, fiindcă nimeni nu va pute determina 
calităţile acelor cause cari produc lumea, fără să 
nu introducă în cunoascerea lor însăşi natura 
Eului. Pe de altă parte şi E. remâne absolut ne
cunoscut. Căci consciinţa existenţei lui nu ne 
este revelată decât după ce Eul nostru este 
deşteptat prin contactul Non-eului. Eu pur nu 
poate fi, fiindcă Eu pur este pură inconsciinţă, 
iar pura inconsciinţă este absoluta lipsă de cn- 
noscinţă. Dacă dar nu putem ave o consciinţa 
a Eului decât după ce va fi venit în i.sbiro cn 
Non-eul, atunci nu putem ave nici o ciuioscinţă 
a lui, fiindcă în calităţile, pe cari am crude ca 
i-le găsim, ar întră fără voea noastră, calităţile 
Non-eului. Coloarea de pildă nu poate Ii o ca
litate a Eului, fiindcă, deşi ea nu se poate pro
duce fără exercitarea puterilor active ale Eului, 
totuşi nu s’ar pute produce nici odată fără o in
tervenţie cel puţin tot atât de activă a Noii-enlni 
(puterea representată prin acea stare do vibraţie, 
de care vorbirăm mai susj. Pe chestiunea Eului 
s’au întemeiat trei sisteme metafisice la înce
putul acestui veac: a) idealismul subiectiv al 
lui Fichte, care susţine că Eul e basa lumii şi 
numai întru cât el vrea să pimă Non-eul, întru 
atâta acesta există; b) idealismul obiectiv al 
lui S chel ling, care consideră Eul ca posterior 
şi dependent de Non-eu. Amendoue aceste si-
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steme siint întninite în c) idealismul absolut 
al lui Hegel (v. ac.). [Dragoniirescu.]

Eu, oraş în depart. franc. Seine infer., cu 
4500 loc.; castel interesant din punct de vedere 
istoric, în posesiunea familiei Orleans. Fini mai 
mare al ducelui de Nemours (n. 28 Apr. 1842) 
a primit titlul unui conte de B.

Euagrios, (Evagrios), cel mai însemnat istoric 
bisericesc din epoca bizantină, n. în Epiphania 
(Syria) pe la 536, f pe la finele seci. VI. Opera 
sa Istoria bisericească, în 6 cărţi, continuă pe 
ale lui Eusebios, Sokrates, Sozomenos şi Theo- 
doret şi merge până la 593. E importantă nu 
numai pentru partea bisericească, ci şi pentru 
oea profană. E. a găsit un continuator tocmai 
în seci. XIV pe Nikephoros Kallisthos Xan- 
tliopulos. [C. Litzica.]

Eubea, (în evul mediu Egripos, a(Ji Evia, 
italien. Negroponte), o insulă lungăreaţă foarte 
aproape de coasta orientală a Greciei continen
tale. Lungă de 158 km., iar lăţimea cea mai mare 
40 km. Are o populaţiune de 80,000 loc., e îm- 
păi’ţită în trei eparchii, cu oraş principal Chalkis. 
Pămentul e foarte roditor. In vechime era bogat 
în fier, cupru, marmoră, asbest. E. a fost de
pendentă ântâi de Athena, după resboiul pelo- 
ponesiac de Sparta, în urmă iar de Athena până 
ce la 338 a fost supusă Macedoniei. La 146 au 
supus-o Romanii şi după împărţirea imperiului 
a remas Byzanţului. La 1204 a că(Jut în puterea 
Lombar(}ilor, la 1351 în a Veneţienilor, iar la 
1470 în a Turcilor până la 1828, când s’a alipit 
de regatul grec. [C. Litzica.]

Eubiotica, dietetica (v. ac.).
Eubulia, buna sfătuire asupra cutărui lucru, 

judecata practică şi corectă, care ne arată ce 
e de făcut în cutare cas concret.

Eucalyptus L’Herit., (botan.) gen din fam. Myr- 
taceae, trib. Leptospermeae, cuprinde mari arbori 
adesea glauci, ce respândesc un miros aromatic 
plăcut. Acest important şi mare gen cuprinde vr’o 
100 specii bine distincte, cari mai toate cresc în 
Australia, unde formează păduri întregi, şi numai 
foarte puţine specii cresc şi în insulele aichi- 
pelagului indic. Multe din numeroasele specii de 
E. se cultivă ca plante decorative prin florării, 
precum E. stricta Sieb., E. capitellata Smith., 
E. cor data Labili., E. resinifera Smith., etc., 
iar E. globulus Labili., care cresce foarte repede, 
se cultivă în regiunea mediteraniană chiar şi sub 
cerul liber, contribuind fofirte mult la asanarea 
locurilor mlăştinoase, din causă că absoarbe o 
mai'e cantitate de apă, iar prin emanaţiimile odo- 
rante ale frunzelor sale are asupra aerului o in
fluenţă desinfectantă şi antiseptică. Fmnzele şi 
scoarţa de E. globulus Labili, posed proprietăţi 
tonice, adstiingente, febrifuge, stimulante şi des- 
infectante. Principiul activ din această plantă 
este >EucalyptoluU, care se întrebuinţează în 
medicină la bronchitele cronice şi la alte boale 
ale aparatului respirator. Lemnul unor specii de 
Eucalyptus este întrebuinţat în industrie.

[Z. C. P.]
Eucharistia, cuminecătura, este al treilea sa

crament al legii noue, în care după înveţă- 
hira bis. sub specia pânei şi a vinului se cu
prinde adevăratul tmp şi adevăratul sânge al lui 
îs. Christos spre nutrementul sufletesc al cre
dincioşilor. Chr. e de faţă în E. ca D(]eu şi ca

om deplin în adevăr, în mod real şi substanţial 
sub fiecare particulă din specia pânei şi a vinului, 
începând din momentul consacrării lor la li
turgic până la încetarea speciilor prin consumare 
ori stricare. [i—m.]

Euchiaena Schrad., (botan.) gen monotyp de 
plante anuale din fam. Gramineelor, trib. May- 
deae, originar din Mexico, foarte înrudit şi de 
habit frapant de asemănător cu Zea (analog ge
nului Aegilops în raport cu TriticumJ, de care 
se distinge numai prin rhachisul fructifer de- 
ciduu împreună cu spicula femelă biseriaJ în
şirată pe axă. E verosimil că dela unica specie; 
E. mexicana Schrad. »teosinte«, întrodusăîn ţerile 
calde ca plantă furajeră, uneori cultivată pe la 
noi ca plantă decorativă, se derivă din forme 
monstruoase fasciate planta de cultură străveche- 
americană: Zea Mays L. »porumbul« sau «pă
puşoiul*. [A. Pr.]

Euchologion, mohtvenic, carte bisericească, în 
care se cuprind nigăciunile şi rânduiala pentru 
administrarea sacramentelor şi a sacramentalelor 
în biserica de ritul grecesc.

Euclas, mineral, silicat aluminos de berii, 
monoclin; de coloare verde gălbue sau albăstme. 
Se găsesce rar la Villarica în BrasiHa, Sanarka 
în Ural, etc. Varietatea verde albăstme e o 
piatră scumpă stimată.

Euclides, filosof din Megara. Discipul al lui 
Socrate, la a cănii moarte a fost de faţă, fundă 
pe la 404 d. Chr. o nouă şcoală filosofică nu
mită şcoala megarică. El inveţâ, că binele e uni
tatea şi că aceea unitate e spiritul. In şcoala 
lui s’a cultivat partea dialectică a şcoalei eleatice, 
pentra aceea s’a şi numit eristică şi dialectică. 
Doctrina sa a fost depusă în şese dialoguri. 
(Cf. Teodorescu, Istoria filos. ani, Ueberweg, 
Gesch. der Philos. I.) [Pi]

Euclidium Br., (botan.) gen din fam. Cmci- 
ferelor, tribul Isatideae, cuprinde plante erbacee 
anuale ramificate, rigide şi pubescente. Acest 
mic gen are numai 2 specii, ce cresc prin Eu
ropa centrală şi prin Asia occidentală. In părţile 
noastre cresce prin locuri uscate cultivate sau 
inculte E. syriacum R. Br. [Z. C. P.]

Eucnemia, (grec.) desvoltarea normală a flue- 
rului piciorului; indiciu de rasse, în opos. cu 
Platycnemia.

Eucrit, rocă compusă de anortit şi augit, cum 
sunt unele diabase, gabrouri şi meteorite. Nu
mirea E. e astăzi întrebuinţată numai pentru 
cei din urmă.

Eudemonism, (grec) teoria morală, care sta- 
bilesce fericirea ca bine suprem sau ca scop 
final al omului. Eudemonist se numesce, prin 
urmare, ori cine represintă aceasta vedere, fie 
numai în teorie, ori şi în practică. Dintre filo
sofii antichităţii Socrate considera practicarea vir
tuţii ca suprema fericire, cinicul Antistene găsia 
fericirea în reîntoarcerea la starea naturală, ani
malică. Aristip, şeful şcoalei hedonice sau cire- 
naice, considera plăcerea activă sensuală ca su
premul bine, în vreme ce Epicureii căutau 
fericirea în liniştea, lipsită de durere. In filo- 
sofia modernă, cel mai înalt grad de fericire 
fiind condiţionat de traiul cel mai confoiin cu 
legile naturii, etica tinde a se constitui în ve
derea acestei condiţiuni. (Ist. filos. antice de G. 
Dem. Teodorescu. Buc., 1893.)
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Eudiometru, instrament pentru determinarea 
conţinutului de oxygen al aerului. Eudiometria, 
analisa aerului.

Eudochia, numele unei cuvioase creştine, care se 
serbează în 1 Martie după calendarul resăritean. 
Numele ei înseamnă: bună, mare plăcere. Din nu
mele E. la noi a remas numele Docbia (v. ac.), 
pentru o fiinţă din mitologia poporală. [Atm.]

Eudochia dela Kiev, soţia lui Ştefan cel Mare 
şi sora lui Simion Olelcovici, principele Kievului; 
Bo căsători cu Ştefan la 1463 şi f 25 Nov. 1467.

Eudoxia, soţia împeratului bizantin, Teodosiu II, 
primise o educaţie literară întinsă, fiind fica unui 
sofist atenian, ceea ce o şi face, prin princesa 
Pulcberia, să devină soţia fratelui acesteia (421). 
înainte de a se creştina, odată cu căsătoria, se 
chema Athenais. Certată cu Teodosiu se retrase 
la Ierusalim (444) unde a şi murit (460). A compus 
mai multe poeme religioase şi profane, între al
tele »Viaţa lui Christ.«

m

Eugenia earyophyllata (Guişoaro).

Eudoxos, astronom şi geometru grec., n. în 
Cnid, a trăit între anii 408—355 a. Cbr. Elev 
al lui Plato, după ce făcu mai multe călătorii 
soiinţifice se aşeză în Cizic şi profesa filosofia 
în Propontida. A scris mult: despre astrologie, 
geometrie, (Jei, lume, fenomenele ceresci, despre 
medicină şi rotaţiunea pămentului. E. a calculat 
diametnil soai'elui, apoi a determinat căuşele 
eclipselor solare şi revoluţiunea lunei. El ex
plică sistema planetară piln linii curbe. (Cf. Teo- 
dorescu, Ist. filos. ant. 214.) [PI.]

Eufemism, circumscrierea unui lucru neplăcut 
prin cuvinte mai mitigante, înfrumseţătoare; s. e. 
în loc de »a murit« a adormit în Domnul.

Eufonia, (gram.) ceea ce face pronunţarea mai 
dulce, mai curgetoare. E.-ei i-se atribuia odinioară 
rolul unui principiu important în evoluţia limbii, 
credendu-se că ea ar fi resultatul unei alegeri 
consciente făcută de vorbitori, cari s. e. în fran
cezul a-t-il ar fi intercalat un t spre a evita iatul. 
Astădi, această idee e părăsită de sciinţă, care 
explică mai toate fenomenele în aparenţă eu
fonice ca efecte ale altor principii, ca economia 
de forţă sau analogia. [Ti.]

Eufotida, rocă-, cuvântul E. a fost întrebuinţat 
pentru gabrouri din Alpi alteraţi şi bogaţi în 
smaragdit.

Eufrat, (ovr. Frat, arab. Furat) cel mai mare 
rîu în Asia anterioară, isvoresce pe platoul ar
mean din doue isvoare (Karasu şi Murad), stră- 
taie munţii Armeniei şi Taurus, formând nume
roase cataracte, apoi curge lin pe la marginea 
deşertului Siriei spre sud-est, trecând pe la Hille 
(Babilon), la Bagdat se apropie de Tigj is până la 
35 km. şi curge paralel cu acesta până ce la 
Korna se unesc, formând pe Şatt-el-Arah, care 
se varsă în Golful persic din jos de Basra. Lun
gimea rîului e de 2770 km., basinul cuprinde 
673,400 km*. Afiuent principal e Cbabur, pe 
partea stângă.

Euganeice, coline, grupă de dealuri în prov. 
Veneţia spre sud-vest dela Padua; Monte Venda 
are înălţime de 533 ra.

Eugenia, Imperăteasa Franciei, n. E. Maria de 
Guzman la 5 Maiu 1826 la Granada, a doua lică 
a contelui de Moutijo şi Teba, duce de Peneranda, 
grand de Spania. Sub numele de contesă de Teba 
apare în 1851 la serbările presidentului Ludovic 
Napoleon la Elysee şi atrage atenţiunea tuturor 
prin frumseţea ei. Napoleon, refusat dela căsă
toria cu princese din case vechi domnitoare, face 
o frumoasă declaraţie în 22 lan. 1853, că se 
va căsători cu contesa de Teba. La 29 Ian. 1853 
se celebră căsătoria la Notre-Dame şi la 16 Martie 
1856 se nasce un moştenitor al tronului. Impc- 
răteasa se amestecă în afacerile statului şi dela 
1866 era în capul partidului resboiului contra 
Prusiei (ma petite guerre), în 1869 a representat 
pe împărat la deschiderea canalului de Suez. Aie 
mare respundere pentru mişcările armatelor fran
ceze în resboiul din 1870. In 4 Sept. 1870 isbuc- 
nind revoluţiunea, fuge în Anglia, unde trăiosco 
cu fiul şi cu împăratul liberat din captivitate. Vă
duvă în 9 Ian. 1873, ia parte la mişcările bo- 
napartiste, cheltuind mari sume, la moartea fiului 
său în sudul Africei (1 Iunie 1879) însă spe
ranţele i-s’au pierdut şi s’a retras din viaţa po
ntică. împreună cu împăratul Napoleon E. a fost 
o protectoare a Românilor.

Eugenia L., (botan.) gen din fam. Myrtacoae, 
trib. Myrteae, cuprinde frumoşi arbori sau ar
buşti totdeuna ver(]i, glabrii, rar tomentoşi sau 
viloşi; frunzele adesea cu punctuaţiuni .şi odo- 
rante sunt opuse, rar alterne, coriace sau mem
branoase şi peninerviate; florile utieoii maii, 
alteori mici, sunt albe, roşii sau galben descliiso, 
regulate, hermafrodite, axilare, solitare sau dis
puse în cyme sau raceme scurte. Cahciul tubulo.s, 
globulos, ovoid, turbinat sau elongat cu 4, mai rur 
5, segmente distincte; corola cu 4, rar 5, sau 
mai multe petale distincte, sau lipsesc cu totul, 
sau sunt mai mult sau mai puţin concrescute 
într’o calyptră. Stamine numeroase multiseriate, 
libere sau concrescute la basă, filamente fili- 
forme, anthere versatile şi dehiscente longitu
dinal. Ovarul bUocular, rar trilocular, stilul lili- 
form, terminat printr’un stigmat mic, lojele inul- 
tiovulate. Fmctul este o bacă subdrupacee sau 
pulpoasă, mai rar aproape uscată coriace sau 
corticată, însoţită de limbul persistent al cali
ciului. Seminţe puţine globuloase cu învelişul 
membranos sau cartilaginos. Embryon căruos cu 
1‘adicula scurtă şi cotyledoanele îngroşate. Acost
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mare şi important gen cuprinde vr’o 500 specii 
bine distincte, ce cresc prin America tropicală 
sau subtropicală, cele mai multe se află în Asia 
tropicală, puţine sunt în Australia şi Africa. 
Lemnul multor specii de Eugenia este între
buinţat în industrie din causa durităţii şi soli
dităţii sale. Multe specii din acest gen se cultivă 
prin florării ca plante decorative, precum : E. bra- 
siliensis Lamk., E. buxifolia Willd., E. Michelii 
Lamk., etc. Unele plante din genul Eugenia sunt 
foarte aromatice, tonice şi adstringente. Florile 
nedeschise de E. caryophyllata Thunb., cunos
cute sub numele de Cu iş o are, sunt întrebu
inţate în medicină şi la bucătărie ca condiment. 
Din Cuişoare se extrage un oleu esenţial 
caustic, cunoscut în medicină sub numele de 
«esenţă de Cuişoare«. Cum vedem arbustul 
E. caryophyllata Thunb. (synonim Caryophyllus 
aromaticus L.), originar din Moluce, produce 
Cuişoarele, cari constituiesc un important articol 
de comerciu, din care causă astăzi se şi cultivă 
foarte mult acest arbust în mai toate ţerile tro
picale. Fructele unor specii de E. sunt come
stibile şi parfumate, aşa s. e. fructele de E. 
Jambos L. şi de E. Ugni Hook. et Arnott., etc.

[Z. C. P.]
Eugenii!, numele a 4 papi. Eugeniu I (654 

până 657) a fost ales după ce Sf. Maifin a fost 
alungat din Roma pentru apărarea credinţei faţă 
cu ereticii monoteleţi (v. ac.) Eugeniu II (824 
până 827), la alegerea lui s’au provocat turburări 
de cătră partida, care a voit de papă pe diaconul 
Laurenţiu. împăratul Ludovic piui, ca patron al 
Romei, a trimis pe fiul său Lothar la Roma, ca 
să dee papei ajutor în complanarea disordinei 
provocate de contrarii săi. Eugeniu III (1145 
pâuă 1153) pe timpul alegerii sMe domnind tur- 
burări în Roma, a petrecut vr’o 8 luni în Vi- 
terbo, de unde la sfatul magistrului său, Sf. Ber- 
nard de CleiTaux, a dispus să se predice a II 
expediţiune cruciată. Pe atunci Arnold de Brescia 
ii, fauatisat poporul roman în contra bisericii, cât 
a piădat locuinţele cardinalilor şi mai multe bi
serici. E. numai cu forţa a putut să aducă la 
ordine şi ascultare poporul turburat. In 1146 E. 
ne mai putend resista furiei poporului, iar a fost 
silit să părăsească Roma. După ce a cercetat 
mai multe cetăţi italiene, în 1147 a mers în 
Francia, unde i-s’a făcut primire splendidă şi a 
ţinut un sinod în Paris. In 1148 a fost în Rheims 
şi Trier, unde asemenea a ţinut sinoade cu epis
copii. In 1149, ajutat de regele Normanilor Ro- 
ger, de nou şi-a supus Roma, pace cu Romanii 
n’a avut însă până în 1152, când prin operele 
sale calitative le-a câştigat plăcerea. Eugeniu IV 
(1431—1447) a convocat în a. 1431 couciliul 
dela Basel (în Elveţia), care aducend unele de- 
cisuuii injurioase primatului, E. a voit să-l di- 
.soalve, conciliu! însă l-a declarat depus, şi a ales 
antipapă. Pe timpul acesta împăratul loan Pa- 
leologul, văzând că Turcii tot mai tare ameninţă 
şi capitala imperiului roman de Est, spre a obţine 
ajutor dela Apuseni a făcut paşii, ca să se unească 
biserica orientală cu cea occidentală, anume a 
insistat la papa E. să convoace un conciliu în 
Italia, ceea ce s’a şi întâmplat în 1438, convo- 
câtidu-se conciliu ecumenic în Ferrara. La acest 
conciliu, care în 1439 s’a mutat la Florenţa, au 
participat şi Grecii. Din Moldova a fost la con

ciliu mitropolitul Damiau şi protopopul Con
stantin (v. art. »Unirea«). După dispute îndelun
gate despre punctele diferenţiale între Greci şi 
Latini, ajungendu-se la o înţelegere în 6 luUe 
1439 s’a celebrat în biserica din Florenţa actul 
unirii ambelor biserici. Tot prin stăruinţele lui 
E. IV s’au unit cu Roma o parte din Armeni 
şi lacobiţii. Sirii şi Chaldeii. (Cf. Dr. Grama, 
Istoria bisericească. Blaj, 1881, p. 56 u.) ‘

[Dr. Is. Marcu.)
Eugeniu de Savoia, unul din cei mai mari 

generali cari s’au bătut cu Turcii, cunoscut sub 
numele de »Prinţul Eugeniu.* Al 5-lea fi.u al 
prinţului Eugeniu Moritz de Savoia-Carignan, 
conte de Soissons şi al unei nepoate a lui Ma- 
zarin, n. 18 Oct. 1663 în Paris. Rău tratat de 
Ludovic XIV şi de ministrul Louvois întră în 
1683 în serviciul Austriei, ia parte la despre
surarea Vienei, apoi sub Ludovic de Baden la 
cuprinderea Budei 1686 şi la victoria dela Mohaci 
în 12 Aug. 1687. In 1688 ia parte la cuprin
derea Belgradului, în anii următori se luptă 
contra Franciei. In 1693 numit feldmarşal, luptă 
contra Turcilor, asupra cărora câştigă în 11 Sept. 
1697 marea victorie dela Zenta (30,000 Tui’ci 
morţi, 6000 prisonieri) şi pacea dela Carloviţ 
este opera lui. Turcia atunci a fost rănită de 
moarte de cătră Prinţul E. A fost apoi sufl.etul 
coaliţiunii contra lui Ludovic XIV, victorios la 
Chiari, la Hochstădt (1704) împreună cu Marl- 
borough, laTurin (1706), la Oudenarde (1708) iarăşi 
unit cu Marlborough, şi la Malplaquet (1709). Lu
dovic XIV era redus la ultima extremitate şi 
cerea pace oferindu-se a da înapoi Strassburg şi 
Alsacia, E. îndeamnă pe împărat să primească, 
acesta nu voesce şi schimbându-se împrejurările 
se încheie pacea (1714). începe din nou resboiul 
cu Turcii: marea victorie delaPetervaradin (1716) 
şi dela Belgrad, după care urmă pacea dela 
Pasaroviţ (1718), prin care Turcia dedea Serbia, 
parte din Bosnia şi Oltenia. In resboiul de suc
cesiunea Poloniei n’.a luat parte prea activă şi 
f 21 Apr. 1736 de moarte grabnică la Viena. 
Prinţul E. a desfiinţat pericolul turcesc şi a dat 
Austriei Ungaria.

Euhemeros, (EvemerJ, filosof grec din şcoala 
cirenaică, a scris pe la 300 a. Chr. un fel de 
istorie sacră, în care se sili să dovedească că (jeii, 
semideii şi eroii mitologiei nu sunt decât oameni 
divinisaţi pentru înţelepciunea, eroismul ori 
pentru binefacerile făcute oamenilor, de aici 
numirea de Euhemerism, pentru divinisarea 
oamenilor. (Cf. Teodorescu, Ist. filos. ant.) [PI.]

Eulalia Kunth., (botan.) secţiune din genul 
Pollinia Trin. (v. ac.).

Eulenburg, Conţi ţi miniştri prus. l) E., 
Frideric, n. 1815, a călătorit 1859—62 prin China 
şi laponia, încheind cu ele convenţiuni comerciale, 
apoi ministru de interne, a sprijinit pe Bismarck 
în timpui’i grele şi apoi a introdus administraţia 
prus. în Hanovera şi Hessa. Dela 1862 încoace 
E. începu reforma admin., care fu introdusă deo
camdată în provinciile de resărit. După cum 
promisese, voi să o extindă şi asupra apusului, 
dar împotrivindu-se Bismarck, se retrage 1878. 
t 1881.

2) E.t Botho, n. 1831, deputat 1865—70, urmă 
lui E. 1) ca ministru, începend cu legea severă 
contra socialiştilor şi urmând cu reforma admin.
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Insă neputendu-se înţelege ou Bismarck, se re
trage şi el 1881 şi fu numit preşedinte deHessa- 
Nassau. [W. R.]

Euler, Leonhard, unul din cei mai iluştri geo
metri ai timpurilor mai none, n. 1707 în Băle, 
i* 1783 în St. Petersburg. In 1727, în etate de 
19 ani fu proclamat accesist de Academia de 
sciinţe din Berlin asupra unui memoriu pentiii 
un subiect de marină, foarte delicat, propus de 
Academie însăşi. Chemat la St. Petersburg de 
Bemouilli, obţinu titlul de profesor la 1730, ur
mând lui Daniel Bemouilli. In 1735 fu atins de 
oftalmie şi pierdu un ochiu, apoi aproape orbi, 
ne mai putend distinge decât caractere mari 
scrise pe placa de ardesie, cu care se servea în 
calculele lui. Dotat de natură cu o memorie 
prodigioasă putu să-şi urmeze cu operele sale 
dictând elevilor sei şi dându-le calculele relative. 
Mulţimea operelor lui, descoperirilor lui, geniul lui 
au făcut neperitor numele seu din istoria sciinţei.

Eulogia, (grec.) binecuvântare. E. în Sf. Scrip
tură însemnează eucharistia (Mat. 14, 19; 26, 
26; Marcu 6, 41; 14, 22; I Cor. 10, 16); E. se 
4ice şi pânea ce o duc credincioşii ca dar la bi
serică spre a fi binecuvântată, prescura, ce se 
dă ca anaforă la finea liturgiei. Anume în secolii 
primi se da E. clericilor (Const. ap. 8, 31); mai 
târziu, încetând cuminecarea (Jilnică a celor ce 
asistau la liturgic, a început a se da şi mirenilor. 
E. se munia şi pânea binecuvântată, ce şi-o tri
miteau episcopii şi preoţii ca semn al comunităţii 
în credinţă şi iubire. La început îşi trimiteau 
Eucharistia, conc. laodicean în can. 14 din re- 
verinţă a oprit trimiterea sf. cuminecături dela 
un episcop respective preot la altul, ce se în
tâmpla mai ales la Basci, astfel s’a întrodus datina 
de a se trimite E. sau pane binecuvântată.

[Dr. Is. Marcu.]
Eumenes, unul din locotenenţii lui Alexandru, 

regele Capadociei şi Paflagoniei, ucis în 315 a. Chr. 
Eumene I, (263—241 a. Chr.), rege al Perga- 
mului. Eumene, (250—311). retor roman, n. la 
Autun în 250. Eumene II, (198—157 a. Chr.) re
gele Pergamului şi aliat al Romanilor. [Caion.]

Eumenide, după mitol. grec. Eriniile (v. ac.), 
dar îmblânzite, împăcate, ori că făcătorii de 
rele s’au îndreptat, ori că li-au adus damri şi 
sacrificii; şi pentm aceasta ele uneori sunt şi 
fericitoare ori dăruitoare.

Eumolpos, fiul lui Poseidon, imigrat în Atica 
din Thrakia, a întrodus misterule eleusinice.

Eumolpos vitis, insect din fam. Chrysomeli- 
delor, 6 mm. lung., în Europa şi America, stri- 
căcios viţei de vie.

Eunomia, după Hesiod, epitetul dat Zeiţei Themis 
ca mamă a Zeiţelor Horae, fiicile lui Joe.

Eunuchj un bărbat căruia i-s’au tăiat organele 
sexuale, in tot ori în parte, încât e incapabil de 
actul reproducţiunii. E, sunt utilisaţi în Orient 
pentru paza haremurilor. Acest obiceiu, datorit 
poligamiei, pare că s’a născut în Libia, de unde 
apoi prin Egipt s’a întins în tot Orientul. La 
popoarele monogame obiceiul E. pentru paza 
femeilor este necunoscut; doar numai la nea
murile, unde s’a întrodus desfrâul asiatic au 
pătruns şi E., s. e. în imperiul roman şi byzantin.

[C. Litzica ]
Eupatorium L., (botan.) gen din fam. Compo- 

sitelor, trib. Eupatorieae, cuprinde plante erbacee,

subfrutescente sau frutescente cu frunzele opuse, 
rar alterne, întregi, dentate saudisecte. Acest maro 
gen cuprinde vr’o 400 specii bine definite, ce cresc 
prin regiunile calde şi temperate ale globului, 
cele mai multe se află în America. In părţile 
noastre cresce prin locuri umede şi umbroase, 
pe lângă păraiele din păduri E. cannăbinum L. 
numită de popor Cânepa codrului, Dum- 
bravnic, Cânepioară, etc. Planta aceasta 
se întrebuinţa odinioară foarte mult în medi
cină ca tonică, febrifugă, antiscorbuţică şi pur
gativă. Unele specii din acest mare gen sunt 
cultivate prin grădini ca plante ornamentale 
precum; E. aromaticum L., E. cordatum Walt., 
E. glechonophyllum Less., E. japonicum Thunb., 
E. macrophyllum L., E.purpureum L., etc.

[Z. C. P.]
Eupatricjii, urmaşii unor nobile famihi împinse 

în Atica de invasia HeracliZilor. Veniţi aici, în
temeiază o puternică clasă şi provoacă prin pur
tarea lor din cale afară de aspră faţă de mun
citori în anul 594 (a. Chr.) reformele lui Solon. 
Locuitorii din Atica se împărţiau ancă din cele 
mai vechi timpuri în patru triburi, triburile în 
câte trei fratrii şi fiecare fratrie în câte 30 fa
milii. Fiecare trib cuprindea un numer oarecaie 
de E. In anul 712 (a. Chr.). guvernul Atenei 
deveni accesibil tuturor E.-lor, iar în 683 rega
litatea e nimicită şi E. întemeiază o republică 
ohgarchică, care mai târZiu trebui să se schimbe 
în una democratică. [Caion.]

Eupepsia, (grec.) mistuire bună.
Euphorbia L., (botan.) gen de plante de col 

mai variu habit din fam. E.-ceelor, tribul E.-eae; 
cuprinde mai mult de 600 specii temperate, tro
picale mai puţine, cu involucru regular şi glan- 
dule alternate cu lobii. Speciile dela noi sunt 
erbacee, unele anuale, ca E. falcata L., helio- 
scopia L., aceasta uneioeuri numită impropriu 
»aJior«, ş. a., cele mai multe perene, dintre cari 
E. Gyparissias L., o plantă ruderală şi de pă
şuni, e cea mai respândită, ea e cunoscută sub 
numirea de «laptele cânelui* sau al «cucului*, pe 
când E. amygdaloides L., cea mai comună ])rin 
păduri, se numesce poporal »alior«. Ca plante 
decorative rustice, E.-ele deveniră actual aproape 
neglijate, deşi unele, ca E. palustris L., şi altele 
înrudite dela noi, E. heterophylla L. din Ame
rica bor., E. Lathyris L. din mediteiana, ş. a. 
sunt de distinsă valoare ornainental-horticolă. In 
florării se cultivă adese specii suculente, pre
valent africane, cari ca tratament şi habit re
amintesc frapant Cacteele din America. Dintre 
aceste cităm numai: E. resinifera Berg. din Atlas 
şi Maroc, a căreia gomă reşinoasă «euphoi bium* 
se folosesce în medicină, E. meloformis Ait., cana- 
riensis L., maminilaris L., ahyssinica Gm., ş, a.

[A. Pr.]
Euphorbiaceae, (botan.) fam. de plante de cel 

mai variu habit, dicotyle, monochlamyde uni- 
sexuale. Cuprinde la vr’o 3500 specii mai ales 
tropical-subtropicale, puţine temperate (nici una 
arctică sau alpină), aproape totdeuna cu vase 
lactifere, periant redus sau abortiv, ginecen super 
3-mer. Această familie importantă se divide iu 
patru triburi: Euphorbicele, cu involucru cali- 
ciform şi mai multe flori monandre în jurul 
uneia femele, simulând o floare ermafrodită (aici 
aparţine ca genul cel mai important, reiu esentat
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şi în părţile noastre: ILuphorbia); Stenolobieele, 
plante australiene (o specie austral-andină) cu 
embryon în centinil endospermului linear; Bu- 
xeele cu stamine oposite sepalelor sau numeroase, 
cu ovule gemine în capsulele îndecomun loculid- 
dehiscente (genuri importante: Buxus şi Pa- 
chysandraj; Phyllantheele cu ovule gemine şi 
embrjmn mult mai lat decât radicula; Galerieele 
cu ovule solitare şi stamine oposite sepalelor, şi 
Crotoneele, ce se distinge de tribul precedent 
prin stamine alterne; din multele lui genuri re
marcăm numai: Croton, Mercurialis, Ricinus 
şi Bura. [A. Pr.J

Euphrasia L., (botan.) gen de plante anuale, 
părăsite, din familia Scrophularineelor, trib. Eu- 
phrasieae, cu foi oposite fără bracteole, cu la- 
ciniele buzei replicate, cu patru stamine avend 
anterele perfecte şi cu loculidele ovarului OO 
ovulate. Cuprinde vr’o 20, după cercetările de 
cnrend ale lui Wettstein mult mai multe decât 
atâtea, specii, respândite pretutindenea mai ales 
în poeni şi păduri rare paringeuite, în ambele 
regiuni extratropicale ale globului terestru. Cea 
mai comună specie dela noi: E. stricta Host., 
e cunoscută sub numele vulgar de »buruniţa«; 
acelaş nume îl poartă şi speciile noastre alpin- 
subalpine: E. minima Jacq. şi E. salisburgensis 
Frauk. Ca încercări de cultură recent-reuşită 
(a acestui gen până acum incultivabil) menţionăm 
cele din grădinile botanice din Fraga, Innsbruck 
şi Bucuresci. [A. Pr.]

Euphrosine, după mitol. grec. una din cele trei 
Cbarite (v. ac.). Numele E. se aplică cu înţe
lesul: bună voie, bună bucurie.

Eure, afluent pe stânga al Seinei, isvoresce 
din colinele Perche; lung de 226 km. După acest 
rîu s’a numit departamentul E., 6037 km*, şi 
349,471 loc. (1891), avend o arondismente şi ca
pitala Evreux; şi departamentul E. et Loir, 
5938 km2., 284,683 loc. (1891) cu 4 arondis
mente şi capitala Cbartres.

Euripide, unul din cei 3 mari poeţi tragici 
eleni, n. 480 sau 485 a. Chr. în Salamina, fiul 
unui cârcimar, Mnesarchos, şi al unei neguţâ- 
torese de legume. Fu crescut, ca să fie atlet. 
Desgustat de această meserie, studia pe rând 
pictura, eloquenţa şi filosofia, în care măiestrul 
seu favorit era Socrate. Spirit liber, ridiculisâ 
adeseori tradiţiunile religioase ale 4eilor. Debuta 
ca autor dramatic la etatea de 25 sau 30 ani. 
La început fu reu primit; însă cu timpul de
veni cel mai popular poet tragic. El înălţa tra
gedia elină la apogeul ei, atât prin originalitatea 
şi libertatea ideilor cât şi prin perfecţiunea 
formei. Subiectele sale morale şi religioase şi 
inovaţiunea formei dramatice resculau adeseori 
în contră-i aristocraţia Atenei. Această ură a 
partidei aristocratice, exprimată prin mai multe 
din comediile lui Aristofane şi prin violenţa 
criticelor; teama de persecuţiune pentru doc
trinele sale morale şi religioase, la care se 
adaugoa ura femeilor în contra lui, pentru reaua 
voinţă ce le areta în dramele sale, ca imul ce 
fusese nefericit şi în prima şi în a doua căsă
torie : acestea toate îl făcură se părăsească Atena, 
spre marele regret al poporului atenian, şi să 
se retragă la Archelau, regele Macedoniei, patron 
al artiştilor şi filosofilor. Se fiice, că ar fi murit, 
407 sau 406 a. Chr., sfâşiat de câui, fiind la

preumblare pe câmp; iar legenda spune că ar 
fi fost ucis, ca şi Orfeu, de bacante pentru ul- 
tragiele aduse femeilor în tragediile sale. Ate- 
nienii îi ridicară o statuă. Din cele 75, sau după 
alţii 90, de opere dramatice, între cari 7 sau 8 
drame satirice, au remas o dramă satirică. Ci
clopul, subiect luat din Odisea, 18 tragedii şi 
numeroase fragmente din celealalte; pentru că 
nici un autor n’a fost mai mult citat de critici 
şi gramatici. Tragediile remase sunt: Alceste, 
Medea, Hippolyt, Hecuba, Rugătoarele, Hera- 
clifiii, Andromache, Hercule furios, Troiauele, 
Electra, Helena, Ion, Ifigenia în Taurida, Feni- 
cienele. Creste, Baccantele, Ifigenia în Aulida 
şi Rhesus. Nici un poet n’a fost mai mult imitat 
atât de poeţii latini, mai ales de Seneca, cât şi 
de poeţii moderni. [M. Strajanu.]

Euripos, strimtoare de mai’e între Grecia şi 
insula Eul3ea.

Euristica, acea parte din metodologie (v. ac.), 
care se ocupă cu studiarea metoadelor între
buinţate în sciinţă, pentru a se stabili relaţiunile 
reale şi statornice dintre deosebitele fenomene 
ale naturii. Metoadele studiate în E. sunt: in- 
ducţiunea, analisa, sintesa, analogia şi hipotesa 
(v. ac.). (Cf. T. Maiorescu, Logica § 43.)

Europa, după mitol. grec. fata Iui Agenor, 
regele Feniciei cu muierea Telephassa (departe 
lucitoare), dar a dispărut şi fraţii trimişi să o 
caute, nu o aflară, căci Zeus, în formă de taur 
a răpit-o, şi dimprejurul mării dela resărit a 
dus-o împrejurul mării dela apus. E. (prejur 
dela apus) e fiina lunei, respective luna, re
gina ceriului, luna călătoare, şi represintă luna, 
când aceasta dispare în întunerec la apus. După 
un mit Zeus a dus pe E. la Creta şi aci ea a 
născut pe Minos, Radamanthys şi Sarpedon.

[Atm.]
Europa, (cu hartă), cel mai mic şi mai impor

tant dintre continentele lumii vechi, centrul co- 
municaţiunii universale.

Situaţie, limitb:, dimensiuni, membrare.
După situaţia sa E. se presintă ca continuarea 

vestică a Asiei, caracterul special al formaţiimii 
sale însă face să fie privită ca un continent .se
parat. Punctele extreme ale acestui continent 
sunt la est muntele Khai-udy-paî în Ural (66° B'dO" 
long. est. dela Greenwich), la ve.st Cabo da Roca 
(9° 30' long. vest.), la nord Cap Nord (71° 12' lat. 
nord.) şi la sud Cap Tarifa (35° 59' lat. nord.). 
Cea mai mare lungime dela sud-vest spre nord-est 
e de 5560 km., dela nord la .sud (Cap Nord— 
Cap Matapan) de 3860 km. La sud-est e des
părţită de Asia numai prin strimtorile ânguste 
ale Bosforului şi Dardanelelor, la sud-vest se 
apropie de Africa (la Gibraltar) până la 17*1 km. 
Situată în centnil emisferei continentale, şi totuşi 
spălată de apele Oceanului Atlantic; la est con
tinentală, la sud mediteraniană, iar spre vest, 
ângustându-se mereu în direcţiunea meridianului, 
oceanică, situată aproape întreagă în zona tem
perată, E. e menită a fi centrul culturii şi comu
nicaţiei universale. Suprafaţa E.-ei în total e do 
9.924,407 km*.

In privinţa membrării E. are cele mai priin- 
cioase relaţiuni; trunchiul ei ocupă un areal 
numai de doue ori mai mare ca al membrelor, 
de unde resultă, că ţermurii au o lungime pro-
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porţional foarte maro faţă do arealul continen
tului. Cele mai însemnate îmbucături oceanice 
în massa continentului sunt: Marea Albă, Mai'ea 
Baltică cu Kattegat şi Skagerrak, Marea de Nord, 
Canalul şi Golful Biscaya; în Marea mcditerană : 
Golful de Lyon, de Genua şi Tarent, Adriatica 
şi Marea Egeică, dincolo de Marea Marmara e 
Marea Neagră cu Marea Azovică. Printre aceste 
mări se întind numeroase peninsule, dintre cari 
cele mai mari sunt: Scandinavia, Finlanda, Cola, 
peninsula Pireneică, peninsula Balcanică, penin
sula Apenină, Jiitlanda, Crimea, Bretagne, Cur- 
landia. Canin, etc. — Lungimea ţermurilor E.-ei 
(86,873 km.) întrece mult pe aceea a ţermurilor 
Africei, deşi acest din urmă continent e de trei 
ori cât E. Remarcabil e şi numerul mare de 
insule literale (ins. norvegiene, Frislandei, dal- 
matine, archipelagul, etc.), pe lângă formaţiunile 
mai maii, ca Britania mare, Sicilia, Sardinia şi 
Corsica, situate şi ele în vederea misiunii lor 
culturale. Archipelagul formează puntea, pe care 
a venit cultura din Asia şi Africa; la nord-vest 
insulele britanice sunt împinse în oceanul des
chis ca o avantgardă, menită a fi. stăpâna mă
rilor; Sicilia formează puntea între Africa şi E., 
precum la nord insulele daneze puntea spre 
Scandinavia.

Formaţiunka. geologică.
Se scie că E. nu a avut în vîrstele geologice 

înfăţişarea-i de astă4i. Se cunosc trei contrac- 
ţiuni ale scoarţei pămentesci în dreptul E.-ei, 
cari au provocat cele trei mari cute de teren 
existente. Cea mai veche înălţare de păment s’a 
săvîrşit la nord prin Scandinavia şi Scoţia, unde 
munţii sunt aproape pe dintregul formaţi din 
cele mai trainice roce cristaline, granitul şi tra- 
hitul, şi din una eruptivă, basalt (Scoţia). La sfîr- 
şitul perioadei silurice din vremea primară sau 
cu viaţa veche s’a înălţat, ră^imându-se pe pri
mele pămenturi existente, o colosală cantitate de 
pământuri, numite gneiss, şi anume dela ţeara 
Galilor (Euglitera) preste Scoţia până în Norvegia. 
Al doilea lanţ de ridicături se formează mai în 
urmă dela sudul Irlandei spre est până în Si
beria, şi ea cuprinde bogatele strate de huilia, 
rocă de origine vegetală. In timpurile terţiare 
un al treilea val de îndoitură s’a format mai la 
sud şi a dat nascere Alpilor, Cai'paţilor, Balca
nilor. Direcţiunile divergente precum şi infle
xiunile lor sudice (partea occidentală alpestră, 
Pindu în raport cu Balcanii) şi nord-estice (Car- 
paţii mici şi mari) sunt produse prin resistenţa, 
ce au pus acestui val, masivele existente precum 
şi câmpiile Jiiari ale Ungariei şi Banatului. Aceste 
şire de ridicături nu şi-au păstrat formele pri
mitive, căci au fost necontenit modificate de 
agenţii interni, adecă de noui empţiuni şi cu
tremure; şi de cei externi, piecum gradul de 
căldură din aer, care a produs erosiuni şi des
compuneri de roce. S’au întâmplat fracturi şi 
îndoituri, cari au schimbat cu desăvîişire înfă
ţişarea primitivă a E.-ei. Astfel ceea ce odată 
constituia fundul unor mări interioare din E., 
din cari una se întindea dela sudul Engliterei 
şi nordul Franciei preste Ardeni, alta, mai la sud 
prin Boemia; iar alta şi mai la sud prin Spania, 
a4i constituesc munţii acestor regiuni, formaţi 
diu deposite calcaroase (cretoase), roci de ori

gină animală, în care elementul principal este 
calciu. Acestea şi-au luat în urmă direcţiuni 
piezişe şi au fost chiar resturnate prin frămân
tările de tot soiul, la cari au fost supuse ţinu
turile E.-ei. Multe istmuri au fost rupte de va
lurile mării, precum este cel al Gibraltarului, 
a(ţi strimtoare, şi cel care unia capul Bon al 
Africei cu Sicilia şi cu Italia. Tot astfel multe 
văi au fost umplute de părticelele de roce nă- 
mite din munţi, aşa că deosebirile mari dintre 
ridicături şi depresiuni au dispărut din relieful 
E.-ei. Piscurile s’au rotunjit prin erOsiunea ro- 
celor, ce le compun, şi pot dovedi vechimea 
lor (fieldurile din Alpii Scandinavi).

Procesul de îmbucătăţire a şirelor muntoase 
şi de schimbare la suprafaţa E.-ei s’a urmat ne
încetat şi prin lucrarea seculară a apelor pă- 
mântesci, cari şi-au croit drumuri, rupând trans
versal şirele muntoase (Oltul, Jiul, Dunărea la 
porţile de fier, ş. a). E. geologică actuală este 
staţionară. Modificările brusce aproape lipsesc; 
cele încete se urmează fatal, dar nu se pot 
aprecia decât după trecere de secole. Astfel este 
scufundarea înceată a fundului Balticei la sud 
şi ridicarea ţermului svedez, înaintarea deltei du
nărene tot spre est prin potmolul depus la gurile 
ei, ş. a. O observaţiune generală putem face cu 
privire la ultima faşă geologică, prin care a trecut 
E. La sud au apărat din ce în ce mai multe ur- 
cături. Astfel sunt: depresiunea ponto-caspiană, 
basinul inferior al Dunării din România, valea 
rîului Padu, depresiunea Languedoc din sudul 
Franciei; pe când la nord-vest din contră, marea 
a năpustit asupra pământului şi mereu urmează 
procesul seu de destracţiune, dovadă formaţiunea 
recentă a canalului La Manche şi lărgirea mai 
mare a pasului Calais precum şi scufundarea 
insulei Helgoland din dreptul estuarului Elba, 
despre care Elisee Redus spune, că pare a li o 
părticică de zahăr ce se disolvă în apă.

Relief.
Iu privinţa reliefului E. are o formaţimie cu 

mult mai favorabilă decât toate celelalte con
tinente. Partea estică e în prevalenţă şes (şesul 
germano-sarmatic), care stă în legătură cu stepele 
asiatice prin marea poaiiă a popoarelor dintre 
Munţii Ural şi Lacul Caspic. Acest şes presiută 
puţine ondulaţiuni. Câmpiile roditoare ale Flaii- 
driei fac trecerea spre şesul Franciei, care se 
întinde până la Pirenei. Astfel marele şes nord- 
vestic încadrează într’un cerc partea sud-vestică 
muntoasă a E.-ei din spre nord, iar alte şesuri 
mai mici (şesul României, Ungariei, Padului, 
Rhonului, etc.) membrează massivul de iiiuuţi 
în mai multe sisteme mari de munţi. Principalul 
sistem de munţi în E. e acela al Alpilor (v. ac.), 
cari în Montblanc (4810 m.) ating cea mai maic 
înălţime din E. Alpii stau în legătură spre est 
cu Carpaţii şi, pe la Orşova cu sistemul Balca- 
nului, care se întinde până la Marea Neagră. 
Spre sud-est întind Alpii şirul dinaric-albanez, 
care se prelungesce până la sudul Peloponesului. 
Spre sud Alpii stau în legătură cu Apenniiiii, 
cari prin Siciha stau în legătură cu Munţii Atlas 
din Africa. Spre vest Alpii stau în legătură cu 
Jura şi munţii Franciei de est, iar spre nord cu 
munţii Germaniei de mijloc. Astfel Alpii se pre- 
sintă ca principalul massiv, care îşi trimite ra-
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niiticaţiile salo în toato direcţiunile E.-ei. Sisteme 
independente de Alpi sunt: în sud-vestul E.-ei 
sistemul peninsulei iberice (Pireneii, munţii 
Asturiei şi Cantabriei, ai Castiliei, Sierra Ne- 
vada), munţii Bretagne-i şi ai Marei Britanii la 
nord-vestul, şi munţii Scandinavici la nordul 
E.-ei. Şesul E.-ei ocupă aproape 8/7i munţii */7 
din arealul continentului.

Idrografia.
Contrastele existente în celelalte continente 

între lipsa şi abundanţa apelor, în E. nu se 
găsesc; apele curg în toate direcţiunile, des- 
chi(Jend drumuri în interioml continentului în 
toate părţile. Ţinuturile cele mai bogate în is- 
voare se găsesc în Rusia în platoul Valdai, de 
unde se îndreaptă spre trei mări rîurile Diina. 
Nipru şi Volga, apoi ţinutul dintre Caipaţi şi 
colinele Moraviei, unde rîurile Vistula, Odera, 
Elba şi Dunărea (March) aproape se ating, ţi
nutul Alpilor, cu rîurile Rhone, Rin, Dunăre şi 
Padu. Cel mai mare rîu al E.-ei, în ceea ce 
privesce lungimea cursului şi întinderea basi- 
nului seu, este Volga, după el urmează Dunărea, 
artera principală de comunicaţiune cătră est, 
apoi o serie de rîuri rusesci, cărora şesul imens 
Io permite o însemnată desvoltare. Intre rîurile 
E.-ei vest. şi de mijloc rîui cel mai însemnat 
este Rinul; mai puţin însemnate sunt rîurile în 
parte nenavigabile ale peninsulei Pireneice. Mă
rimea rîurilor scade dela est spre vest. Puter
nicul basin al Volgei este îndreptat spre Lacul 
Caspic; Oceanul arctic primesce apele unui teri
toriu de 1’288 mii. km*, prin mijlocirea rîurilor 
Peciora, Mesen, Dvina şi Onega. La Marea Bal
tică se îndreaptă arterele clinei sud-est. a Scan
dinavici, scurgerile tundrelor finice, apoi Neva, 
Duna, Niemen, Pregel, Vistula şi Odera, în total 
rîuri dintr’un teritoiiu de P663 mii. km*. Marea 
nord. primesce apele unui ţinut de 725,000 km*, 
mai ales prin mijlocirea rîurilor Elba, Weser, Ems, 
Rin şi Şelda. Temsa, Severn, Seina, Loire, Gai’onne, 
Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir ş. a. revarsă 
în Canal şi Oceanul Atlantic apele unui teritoriu 
de 1‘142 mii. km*. Rîurile, ce se revarsă în 
Marea rnediterană sunt: Ebro, Rhone şi Pad, ele 
adună apele unui teritoriu de 944,000 km*, şi în 
sfîrşit rîurile, ce se revarsă în Marea Neagră: 
Dunărea, Nistru, Nipru şi Don adună apele unui 
toritor de 2,060 mii. km*.

Avend diferitele rîuri regiunea isvoarelor lor 
foarte apropiată, se îrnbia dela sine ocasia de 
a suplini reţeaua căilor naturale aquatice prin 
canaluri, legândir-se astfel diferite basinuri unul 
ou altul; astfel: basinul Ca.spicei cu al Oceanului 
Arctic şi al Balticei; Marea Neagră cu Marea de 
Nord (Dmrăre—Rin); Marea Mediterană cu Marea 
de Nord, Canal şi Atlantic (prin Erancia); Bal
tica cu Marea de Nord; în Britania mare nu
meroase canaluri.

Lacuri sunt numeroase în E. Lacul Caspic 
so numeră mai midt la Asia. Lacuri numeroase 
sunt în Rusia, (Peipus, Ladoga, Onega), Fin
landa, Svedia (Wener, Wettern), Biitarria mare 
şi Irlanda; lacurile din Alpi sunt mai mult ba- 
sinrui de limpezire ale rîurilor. Pe lângă ţermuiii 
plani dela nord sunt lacuri literale. Sudul E.-ei 
e sărac în lacuri. Suprafaţa trrturor lacurilor 
E.-ei e socotită cu 167,968 km*.

Bălţile şi mocirlele în mare parte sunt delă- 
turate de rrrâna omului; mai sunt însă întinsele 
tundre ale Rusiei de nord şi câteva alte bălţi 
mai mici.

Clima.
Clima E.-ei este în genere cu mult mai dulce 

decât a ţinuturilor Asiei şi Americei, cu cari 
corespunde în latitudine. Nici gerul Siberiei, 
nici căldurile Africei, nu se întâlnesc în E., şi 
trecerea dela cald la frig e în genere graduată, 
ceea ce ajută mult vegetaţiunii. La sud şi la 
vest clima e mai caldă, şi cu cât se depărtează 
im loc de Marea Mediterană şi de Oceanul At
lantic, cu atât temperatura devine mai rece. 
Punctele extreme din nord şi noi’d-est sunt 
singurele cari nu primesc nici o cultură, precum 
şi vîrfurile munţilor acoperiţi cu zăpadă; în 
colo căldura cea mare a verei grăbesce coacerea 
fructelor şi seminţelor spre a nu fi surprinse 
de rigorile iernei. In tot sudul şi vestul E.-ei 
domină vânturile cele mai calde dela sud şi dela 
ve.st. In est, vântul de nord-est şi est, cari aduc 
cu ele când uscăciune, când căldura înăbuşitoare 
a continentului Asiei, când vântul rece şi vis- 
culos al Siberiei. Pe ţermii Mediteranei, Musonii 
(vânturile etesiene) contribuesc mult la tempe
rarea căldurilor 4ilel01' de vară. Aerul e mai 
transparent, mai clar, la sud decât la nord, în 
schimb vânturile suiocante Siroco şi Solano, 
precunr şi emanaţiunile nesănătoase ale sudului 
nu sunt cunoscute în nord. [—]

Flora.
E. şi din punctul de vedere al geografiei 

plantelor aparţine regiunei borealarctice, ca un 
apendice vestic al Asiei, însă cu totului tot 
remarcabil. In nord, în jurul mării îrrgheţate, 
pe o făşie mult mai restrinsă, decât ar trebui 
să fie conform posiţiunii fisice, întimpinăm zona 
arctică, representată prin tundra parte umedă: 
de Sphagnum, parte mai uscată: de licheni 
şi care se continuă în formaţiunea bogată a 
»field«-urilor din reg. alpină a peninsulei scan
dinave. Limita sudică o formează lignoasele, 
pădurile aceroase, representate în Scandinavia 
boreală şi Fenia prin molid (Picea excelsa) şi prin 
pin (Pinus silvestris), accesorie stejar; pe când 
por’ţiimea mai estică (limitată prin o cui-bă con
vexă spre noi dela Marea Albă spre genunchiul 
rîului Volga,) prin Abies sibirica, Picea obovata, 
Larix sibirica, aparţine (din punctul nostru de 
vedere) florei siberiane. O a treia zonă, cuprin
zând Britania, literalele Mării nordice şi baltice 
şi ângustându-se succesive spre călcâiul rîului 
Volga, o formează pădurile mixte horeal-euro- 
pene, imde înspre elementele pădurii boreal- 
scandinav-fenice se mai adauge fagul, tisa şi 
stejarul. Deja aici distingem în vest dela linia 
între Harz şi gura rîului Odera vestul, în care 
remarcăm plante atlantice ca Ilex europaeus, 
Uex aquifolium, Erica Tetralix, Myria Gale, etc. 
de est, în care apar sporadic plante de stepă 
ca Clematis recta. Adonis vernalis, Oxytropis 
pilosa, specii de Stipa, etc. (se înţelege preva
lent în poeni şi pe câmpi seculari); pe când în 
extremul sud-vest al Irlandei şi Engliterei apar şi 
mai sporadic plante mediteran-iberice, ca Arbutus 
Unedo, sp. de Ei’ica, Menziesia ş. a. Şi mai
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pregnant se repetă aceasta triplă particularitate 
în zona următoare, când comparăm sud-vestul 
Franciei, de caracter sempervirent sub-medi- 
teran, cu E. centrală cu pădurile ei bogate 
mixte (aceroase şi frondoase) şi cu stepa pontică, 
care ne încântă primăvara în întreaga ei splen
doare în baraganele Rusiei meridionale. Compa
rativ cu zona aceasta central-europeană (în sens 
larg), toate cele precedente ne apar sărace, când 
s. e. chiar în centrul E.-ei pe lângă foimaţiunea 
normală de pădure ne reapar pădurile umede 
de Pinus silvestris, luncile cu varii specii de 
Salix (sălci), prundurile cu Myricaria ş. a., poenile 
vei‘4i cu buratecul, flora de stânci, interesantă 
ca s. e. în munţii Jura ş. a., tinoavele (turbă- 
riile) bavareze de pildă ne reamintesc cele baltice 
sau tundra umedă, dar aici cu Pinus uliginosa, 
un arbore aceros social. Cu fieldurile scandinave 
se aseamenă regiunea alpină şi subalpină, însă 
aici ce bogăţie! Pinus Pumilio (căţinul) şi alte 
endemisme cresc sub acest climat mai blând, 
unde în nord şi sud, vest şi est o populaţie 
veselă şi viguroasă, iubitoare de muncă şi de in
dependenţă, îşi basează existenţa în prima linie: 
parte pe explorarea materialului de lemn, parte 
şi mai cu samă pe cultura animalelor domestice, 
cari condiţiuni deosebit de favorabile sunt un 
dar al naturii, care a înzestrat aceste locuri ro
mantice cu comoaiele unei flore bogate şi varie. 
O linie de demarcaţiune dela isvoarele Oderei 
spre Istria privează părţile noastre, ţerile cu
prinse de Carpaţi şi Balcani în comparaţie cu 
Alpii şi E. centrală de unele, dar relativ puţine 
elemente, cari pretind o iarnă ceva mai caldă 
şi o vară mai umedă, în schimb însă vara noastră 
caldă ne compensează abundent prin alte plante 
mai ales de poeni alpine şi montane şi de stepă 
aşa, încât în ce privesce regnul vegetal supe
rioritatea condiţiunilor din părţile noastre asupra 
celor precedent relevate este mai pe sus de ori 
care îndoială. .Aceasta nu numai ce privesce re
giunea montană, unde numai cultura raţională 
lipsesce, ci şi regiunea plană vecină cu stepa, 
dela a căreia margine, precum intenţiona să 
demonstreze o ilustritate a geografiei botanice, 
repausatul Kerner, luase în străvecbime pre
istorică începutul cultura arborilor fructiferi, şi 
unde tot atunci cerealele străplâutate din ţeri 
mai sudice (reg. est-mediterană), graţie unui sol 
fertil, unui climat mai puţin moleşiter, resplă- 
tesce, şi mai ales ar resplăti la tratament mai 
raţional, abundent de tot munca omenească. Ba
natul şi Valea Dunării în Muntenia şi Moldova ne 
sunt dovedi. Dela noi înspre est, flora de stepă, 
compactă — abstragend dela piimăvară — în mo
notonia ei, cel mult că favorisează culturi ce 
pretind arşiţele veroi, precum pepenii, şi în 
genere Cucurbitaceele, porumbul şi alte plante 
anuale ti'opical-subtropicale, scutite de rigorile 
iernei, întrucât nu sunt exigente sau le putem 
acorda umiditatea suficientă. Flora mediterană, 
ou păduri preponderant sempervirente de Coni
fere, de stejari diverşi, etc., parte mare devas
tate şi prefăcute în tufişuri de acelaşi caracter 
(Maquis), unde nu a remas stânca goală şi ne
productivă etc., unde deja elemente perenale sub
tropicale şi tropicale (s. e. palmierul Chamaerops 
bumilis ş. a.) îşi fac apariţia sporadică; se di
vide în o porţiune vestică din Spania şi Portu

galia până în Italia (inel. litoralul de Marocco 
şi Algier), şi alta estică, ionic-levantină. Prima 
mai oceanică deşi local nu lipsesc nici chiar 
stepe s. e. in centml Spaniei, nici o regiune 
alpină bogată ca s. e. în Sierra Nevada, etc.; a 
doua relativ mai continentală şi faţă cu prima 
comparativ şi mai bogată (aseamenă s. e. numai 
speciile caracteristice de stejar a ambelor!). 
Precum colţul nord-estic al E.-ei aparţine bo
tanic Siberiei, aşa şi litoralul marocan-algierian 
şi Asia mică cu Siria formează numai o parte 
integrantă din mediterană (în sens strîct): astfel 
în centrul Asiei minore avem stepe ce cores
pund celor central-spaniole, şi munţi ancă şi 
mai bogaţi (precum Taurul cilicic s. e.) în 
plante endemice decât chiar Sierra Nevada; 
aceasta se potenţează, dacă considerăm Crîmul, 
Caucasul şi Elburs (în nordul Persiei) în aceasta 
categorie, ca aparţinătoare florei europene. In 
general flora mediterană excelează în comparaţie 
cu cele precedente, prin cea mai pronunţată 
abundanţă în elemente, de general în numer 
relativ restrins de indivizi, la un areal geografic 
limitat; aici e patria originară a unor plante de 
străveche cultură, a castanului, migdalului, lă
mâilor, macului, smochinului, viţei de vie ş. a. şi de 
unde din Orient venind au aflat cerealele o a doua 
patrie. Numai astfel o agricultură înfloritoare 
luată ca basă (condiţie sine qua), ne dăm sama cum 
vegetaţiunea e unul din momentele de prima im
portanţă a civilisaţiunii antice, pe care se basează 
a noastră; şi cura ori ce locuri şi ori ce timpuri pre
supunând, civilisaţia e resultanta între efectivul 
forţei de resistenţă mai mare sau mai mic anaturei 
organice şi fisice în luptă cu celalalt factor: efec
tivul forţei fisice şi intelectuale desvoltatede omul 
organisat în state şi naţiuni. [A. Pr.]

Fauna.
Animalele E.-ei sunt aproape aceleaşi în 

sud ca şi în nord. In nord sunt urşii albi 
(polari); ursul brun, lupul, pisica selbatecă, l îsul 
sfint rari însă în toată E. Căprioarele selbatice 
şi negre, dispar din ce în ce; cerbul alceu şi 
zimbrul abia se mai află în unele păduri, an
tilopa în Pirenei, capricornul în Alpi, muflon în 
Sardinia, porcul ghimpos numai în sud, moimi- 
ţele numai la Gibraltar, şacalul în Dalmaţia, 
marmota în Alpi. Foca şi balenele pe ţermurii 
Mării Nordice. Paseri, ca flamingul, lopătând şi 
pelicanul în sud, asemenea acerile şi vulturii 
aurii precum şi ulii (ereţii), cocoşii de pădure 
în nord, turturelele în sud. Raţa pufoasă (Eider) 
numai dincolo de 55° lat. n., lebeda în mărilo 
nordului, asemenea bufniţa albă, cocoşul do pă
dure în E. centrală. Caracteristice sunt în E. o 
mulţime de paseri călătoare, cari iarna pleacă 
în ţerile calde. In general E. sudică e mai bo
gată în specii şi genuri de animale ca cea nor
dică, cea nordică mai bogată în cantitate. In 
Marea Mediterană se află un gen deosebit do 
broasce ţestoase marine, şi la coastele Engliterei 
chiar broasce ţestoase uriaşe. Br. ţestoase de 
uscat se află în toată E. Dintre pesci scunibria 
(harengul) şi gabeleul sunt numai în nord, mo
runii deşi preste tot, mai ales însă în rîurile 
Rusiei, sardelele în E. vestică şi sudică. Insec
tele sunt preste toată E., mai ales în sud specii 
particulare. Asemenea paiangeni, tarantula şi
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.scorpionii în sud. Multe .specii de raci preste 
tot. Lăcustele mimai în sud, precum şi gândacii 
de mâtasă. Albinele în toată E. Viermii, melcii, 
scoicile sunt mai respândiţi în Marea Mediterană, 
în nord mai puţin. Din causa civilisaţiunii, ani
malele domestice sunt în numer mai mare, cum 
este calul, vacile, oile, caprele şi porcii, cari 
numai în nord nu pot trăi. Aici le ia locul renul 
(tarandul) şi cânele. In sud mai sunt: bivolul, 
chiar cămila şi mai ales măgaml şi catîrul.

Producte minerale.
Cărbunii siînt în E. foarte respândiţi: Antra

citul se găsesce în Alpi, Banat, Carpaţi, în Mo- 
ravia, etc. Huilia în giseminte colosale în Engli- 
tera. Belgia, "W estfalia, constituesce apoi basinurile 
dela St. Etienne, basinurile din Silesia de sus şi 
Silesia de jos; se mai întâlnesce la Ostrau, în 
Banat, în Boemia, în Rusia pe Don. Lignit în 
Germania de nord, Boemia, Transilvania (Pe- 
troşeni). România (Doicesci, Lăpoşi, etc.)

Asfalt în munţii Jura, împrejurimile Han- 
noverei, Alsaţia, etc.

Petroleu (ţiţeiu) în Germania de nord, Alsaţia, 
Francia, Croaţia, Italia; în cantităţi însemnate 
în GaU^a şi mai cu samă în România.

Sarea se găsesce în Rusia în Permic; la 
Stassfuii în Zechstein superior, fiind însoţită 
aici de depositele cele mai mari de săruri de 
potassiu; în Muschelkalk (Trias) se află sare în 
AViirtemberg; în Tirol, Salzkammergut, Franche- 
Comte, în Keuper inferior (Trias), iar în Lorena 
şi la Cheshire în Keuper mijlociu (Trias); Sarea 
cocenică există în Spania şi România (Tg. Ocna), 
iestul salinelor carpatice [Galiţia, Maramureş şi 
Transilvania (Ocna Sibiiului,Uioara, Parajd, Turda, 
Dej) şi România (Ocnele mari, Slănic, Doftana)] 
sunt miocenice. Sare piin evaporarea apei de 
mare se obţine în Italia, Francia, Portugalia, Istria 
şi Dalmaţia.

Phosphorite în Spania şi Portugalia, formând 
filoane şi concreţiuni în granit, formaţiunile cam- 
briene şi în calcar devonian, în Francia ‘(Quercy), 
în siluric la Bencjm, Bala (North AVales), in 
Nassau sunt devonice, în Lias şi Cretacic în 
Francia, Portugalia, Anglia şi Rusia.

Mari şi variate sunt gisemintele de fier în E. 
Magnetitul: se extrage la Cogne (Val d’Aoste), 
în Arendai, Svedia, Dobrogea. Hematite: în Pi- 
renei. Spania, Elba, Silesia, etc. Oligist: E1 ba, etc. 
Siăerosa: în Stiria, Carintia, etc. In Banat se 
îutâlnesce magnetit, sulfură de fier şi oligist 
la Moraviţa, Dognecea, Moldova, etc.

Mercurul nu se extrage decât la Idria şi Al- 
maden în Sierra Morena.

Cupru e alături cu fier minereul cel mai 
abundent în E. Spania ocupă rangul ântâiu în 
producţie cu celebrele mine dela Rio Ţinto; în 
Germania gisemintele dela Mansfeld, Rammels- 
berg, etc.; în Ungaria la Băiţa, Moraviţa, Dog
necea, Ciclova,- Ofenbaia, etc. In România la 
Baia de aramă, şi în formaţiunea Carapelit în 
Dobrogea, etc.

Zinc se presintâ în giseminte mai importante 
la Laurium (Atica), provincia Iglesias (Sardinia), 
Silesiasuperioară, Ammebei-g(Svedia),Santander- 
Cartagena (Spania), Tirol, etc.

Staniu (Cositor), în Cornwall (Euglitera), în 
Erzgebirge, Francia, etc.

Manganes în Piemont, etc.
Nikel fi Cobalt în Scandinavia, Tunaberg, etc.
Plumb în Harz, Erzgebirge, Alpi, Raibl, Blei- 

berg, Przibram şi Mies (Boemia), în Prusia re
nană, Italia, Ungaria, Scbemnitz, Kremnitz, Secă- 
rîmb, Ofenbaia, (Transilvania), etc.

Argintul e legat de gisemintele de plumb şi 
cupru, în Ungaria la Scbemnitz şi Kremnitz, 
Kongsberg (Norvegia).

Aurul se găsesce în cantităţi apreciabile numai 
la Secărîmb, Roşia, Ofenbaia, Abrud, Zlatna, etc., 
în Transilvania, Kapnikbânya (Ung.) şi în Ural. 
Din alluvium se spală în nordul Italiei, Ural, etc.

Rasse.
Populaţia care locuiesce continentul E.-ei se 

urcă la cifra de 377,6 milioane suflete. Făcend 
raportul între populaţia acestui continent şi în
tinderea suprafeţei sale, găsim o densitate de 
38 loc. pe 1 km2. In E. sunt localităţi unde po
pulaţia este foarte deasă. Belgia s. e. şi Italia de 
nord (Lombardia). Totuşi densitatea prin aceste 
ţinuturi abia trece de 200 loc. pe 1 km*. In Rusia, 
cu întinsele şi nelocuibîlele sale stepe, precum şi 
cu ţinuturile âncă şi mai nelocuibile din regiunea 
nordică, densitatea este mică. Densitatea popula- 
ţiunii este determinată atât de fericita disposiţie 
a solului, cât şi de nu mai puţin fericita repar
tiţie a climei. In resumat, populaţia E.-ei este 
mai deasă prin ţerile occidentale, iar densitatea 
merge descrescend cu cât înaintăm spre resârit.

Emigraţie. E. şi-a avut locuitorii sei proprii, 
blon(Ji, înalţi, dolicocefali, în epoca quaternară. 
Aceştia trăiau, fie prin peşteri, fie prin lacuri. 
Arma lor de căpetenie era la început cremenea. 
Din acea epocă au remas acele movile numite 
tumuli, precum şi acele stânci de piatră atât de 
numeroase în partea de vest. Au început apoi 
năvălirile din Asia şi din Africa. Dintre popoarele 
năvălitoare din Asia, unele au trecut pe la nord 
de Caspica,‘,altele pe la sud, adecă prin Asia mică. 
Aşa Celţii, Germanii, Finezii; iar mai târziu Slavii. 
Maghiarii şi Tătarii au venit prin Rusia, pe când 
Ilirii, Tracii şi Pelasgii au venit pe la sud de 
Caucas. Iberii, nefiind altceva decât o ramură a 
Berberilor, cari locuiesc âncă şi astă4i în Africa 
de nord, au trecut în E. pe la strimtoarea Gi- 
braltar, ca şi Arabii din seci. VII. O paite din 
aceste popoare şi-a perdut individualitatea prin 
amestecul cu alte popoare; altele s’au retras prin 
stepele de pe unde pornise. Cele remase însă 
s’au luptat multă vreme între ele, şi pe urmă, 
după o scurgere de secole, au sfîrşit prin a se 
alcătui în naţiuni bine deosebite una de alta. 
De altă parte însă, nevoia produsă de relaţiile 
comerciale, tinde a apropia popoarele E.-ei mai 
cu samă şi a le contopi întru câtva. Cu toate 
acestea deosebirea de limbi, de aptitutidini şi de 
caracter, a menţinut intactă deosebirea etno
grafică ce există între diferitele popoare, cari 
locuiesc E. Toate popoarele aflătoare astăzi pe 
continentul european, afară de câteva excepţii, 
fac parte din rassa albă; iar limbile ce vorbesc 
se numesc indo-germanice, pentru că rădăcinile 
cuvintelor îşi găsesc originea în vechea limbă 
sanscrită, vorbită astăfii âncă în India de cătră 
Brahmanii păstrători ai cărţilor sacre. Popoarele 
cari alcătuesc ramura europeană a rassei albe 
se subdivid în următoarele grupuri sau familii;
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Familia greacă, a cărei origină o găsim în 
popoarele cunoscute în vechime sub numele de 
Iliri, Traci şi mai în special Pelasgi. Grecii au fost 
în E. primul popor civilisat din vechime; cu drept 
cuvent el se poate considera ca părintele civi- 
lisaţiei europene. Astăcji însă nu se mai bucură 
de această reputaţie. Grecii au remas cu mult 
înapoia altor popoare din E. Lângă Greci se pot 
aşeza, ca avend cam aceeaşi origină, Albanezii 
sau Schipetarii, a căror limbă şi caractere an
tropologice, se aseamănă mult cu ale Traco-Ili- 
rilor de odinioară.

Familia latină, care a prins rădăcini mai âutâi 
în Italia sub numele de Romani. Caracterul di
stinctiv al acestei familii de popoare este o forţă 
de expansiune miraculoasă şi un altruism fără 
exemplu. Se crede că Latinii ar fi un produs al 
tipului blond amestecat cu un tip oacheş. Din 
Italia, cuceririle Romanilor s’au întins preste 
jumătate E., o parte din Asia anterioară şi Africa 
de nord. Din acest vast imperiu însă n’au remas 
ca popoare latine decât Francezii, Portughezii, 
Spaniolii, Italienii, o parte din Elveţieni, o parte 
din Belgieni (Valoni) şi Românii.

Familia teutonică. Popoarele din această fa
milie posed caracterul rassei albe în cel mai 
înalt grad. Ei sunt albi prin excelenţă. Teutonii 
se subdivid la rândul lor în patru ramuri; Ger
manii propriu ijişi Şi Austriacii, Olandezii, En
glezii, Scandinavii şi Danezii. Dintre aceştia. Ger
manii s’au amestecat spre resărit cu popoarele 
slave, prin Olanda cu Flamanzi; iar prin Anglia 
cu Celţi şi Gali. Singuri Scandinavii şi Danezii 
şi-au păstrat curăţenia sângelui teuton. Elveţienii 
din nord şi est sunt şi ei teutoni.

Familia slavă este una din cele mai impor
tante din rassa albă. Deşi nu se poate sci când a 
ocupat ţinutunle dintre Baltica şi Marea Neagră, 
totuşi popoarele acestei familii n’au început a 
juca un rol serios în civilisaţia E.-ei decât în 
timpurile din ui’mă. Popoarele slave ocupă cea 
mai mare parte a E.-ei orientale, prea puţini 
se găsesc în E. centrală. Aceştia sunt: Ruşii, 
Bulgarii, Serbii, Slovacii, Croaţii, Cehii, Polo
nezii şi Lituanenii.

Familia celtică se pare că a năvălit cea dintâi 
în E. Faptul că Celţii au fost găsiţi cei mai 
înaintaţi spre Occident, presupune că au fost 
tot necontenit împinşi spre apus de nouii năvă- 
btori, cari au venit în urma lor. Ei se mai nu
mesc şi Gali, Bretoni, Ersi şi Kimri. Celţii din 
Francia s’au contopit cu Latinii, apoi cu Teu
tonii şi astfel au foi'mat poporal francez; iar cei 
din Englitera s’au contopit cu Teutonii şi au 
format poporal englez.

Familia iberică a locuit odinioară peninsula 
ce le poartă âncă şi astăcji numele. Ibeiii nu sunt 
altceva decât o ramură a Berberilor, cari ocupau 
tot noixlul Africei, şi au emigrat în Spania şi Por
tugalia de astă(Ji la o epocă imemorabilă. Se crede 
că Bascii, cari se mai ţin în Pirenei, nu sunt 
altceva decât o ultimă rămăşiţă a Iberilor de 
odinioară.

Familia semitică. Din antica familie semitică, 
care a jucat un rol atât de decisiv în istoria ci- 
vilisaţiunilor, n’a mai remas în viaţă decât doue 
popoare: Arabii şi Ovreii. Cei dintâi au ocupat 
câtăva vreme peninsula iberică, au fost goniţi 
dc Spanioli şi u’au lăsat în urma lor decât ici

şi colo câte o urmă din splendida lor cultură. 
Ovreii represintă, printr’o excepţie caracteristică, 
vechiul tip al semiţilor originari din Asia. Ei 
trăiesc în E., în numer de vr’o 6 milioane su
flete, respândiţi mai prin toate părţile E.-ei, 
cu deosebire însă prin Rusia de vest, Austro- 
Ungaria şi România.

După datele dela 1880 aceste popoare se gru
pează după numărul lor astfel: 94.355,000 Slavi 
(65.270,000 Ruşi şi Ruteni, 11.580,000 Poloni, 
7.220,000 Cehi, Moravi si Slovaci, 130,000 Vemji, 
6.030,000Bulgari şi 1.260,000 Sloveni); 98.948,000 
Latini (40.280,000 Francezi şi Valoni, 29.570,000 
Italieni, 20.810,000 Spanioli şi Portug., 8.240,000 
Români, 48,000 Rbaeto-Romani); 105.130,000 
Germani (63.205,000 Germani propriu (jişi cu 
Olandezii şi Vlemii, 32.980,000 Englezi, 8.945,000 
Scandinavi).

Rassei mongole aparţine:
Familia fineză, locuiesce câteva din marginile 

Rusiei, o parte din valea Dunării şi o parte din pen
insula Balcanică. Mai pretutindeni ei sunt vecini 
cu Slavii. Cuprinde următoarele popoare: Finezii 
din Rusia, împărţiţi şi ei în două ramuri: Cei 
despre resărit de pe lângă UraJi, foarte înapoiaţi, 
şi cei despre nord-vest din Finlanda, cari au 
atins un grad de civilisaţie occidentală. Apoi Ma
ghiarii, cari locuiesc a doua parte a basiiuilui 
Dunării; Bulgarii, a căror origină este fineză, 
dar cari s’au slavisat prin contactul cu Slavii; 
şi în fine Turcii.

Limbi.
Limbile şi dialectele vorbite de diferitele po

poare din E. se pot reduce la următoarele tipuri 
fundamentale:

1) Limba greacă, vorbită de Grecii actuali, 
atât de cei cari locuesc Grecia bberă, cât şi de 
Grecii supuşi imperiului Otoman, sau respân
diţi prin alte ţeri ale E.-ei şi Asiei anterioare. 
Egipt, etc. Limba greacă e o derivare directă a 
vechei limbi elene. Ea este, dintre toate limbile 
indo-germanice, cea mai apropiată de sanscrită.

2) Limbile neo-latine, vorbite de popoarele 
latine, şi derivate toate din vechea limbă latină, 
altădată vorbită de poporul roman.

3) Limbile teutonice, cuprinzând: germana, 
engleza, flamanda, olandeza, daneza, svedeza şi 
norvegiana.

4) Limbile slave sunt vorbite de toate po
poarele slave enumerate mai sus. Ele nu au o 
origină imediată, iar deosebirea între dînselo o 
mai pronunţată decât la cele doue grupuri pre
cedente. Limbile slave sunt: rasă, ruteană, po
loneză, cehă, slovacă, sorabă, bulgară, serba, 
croată şi slavonă.

5) Limba ebraică, vorbită odinioară do po
poral israelit, a dispărut astăzi din us. Ovreii 
de astăZi vorbesc limba ţerii unde sălăşluosc, 
şi-au ales insă cu preferinţă idiomul german in 
mare parte şi câţiva pe cel spaniol. Cu vechile 
caractere ebraice însă mare parte dintrînşii so 
servesc a scrie o limbă ce nu a fost uici odata a lor.

6) Limbile celtice erau tot o derivaţie din 
sanscrită. S’au amestecat însă cu germana şi cu 
latina şi s’au pierdut. Au remas âncă urme des
tule, pentru a pute fi cunoscute şi clasate. Au 
existatmai multe subdivisiuni. In centrul Franciei 
se vorbia dialectul celtic pur şi cel breton. Spre
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Statele Supra- Fopnlaţiunea Crescerea anuală în procente
după densitatea populaţiunii km*. ÎQ total pe 1 km*. 1821—40 1841—60 1861—80 1881—90 1891—97

Belgia (1896) ....... 29467 6496886 220 0,8 1,8 0,8 0,9 1,1
Olanda (1896)............................. 33000 4928658 149 0,8 0,7 1.» 1,8 1,2
Britania mare şi Irlanda (1897) . 316273 40024183 127 l.a o,4 0,9 0,7 0,9
Italia (1896).................................. 286589 31290490 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Monaco....................................... 22 15180 t 109 { — — —
San Marino (1897)........................ 69 9000 J 1 — — — — —
Imperiul german (1895) .... 640658 52279901 97 1,1 0,7 0,8 0,8 1,1
Luxemburg (1896)........................ 2687 217683 84 — — — — —
Francia (1896)............................. 636408 38617976 72 0,8 0,8 0,2 0,8 O,1
Elveţia (1888)............................. 41419 2933334 71 l,8 0,8 0,8 O,4 —
Austro-IJngaria (1890) .... 625337 41359204 66 0,6 0,8 0,8 0,9 —
Liechstenstein (1891)................... 169 9434 69 — — — —
Danemarca (1890)........................ 38340 2172380 67 0,8 1,‘ 1,8 1,8 —

FîlrOer şi Islanda................... 106110 83882 — — — — —
Portugalia (cu Azorele, 1890) . . 91760 4916689 64 0,8 0,7 0,7 0,8 —
Serbia (1897).................................. 48303 2345837 49 — 2,8 (?) l,t 2,2 (?) l,4
România (1894)............................. 131020 5417249 41 — 1,8 (?) O,4 O,4 1,8
Grecia (1896)............................. 66119 2433806 37 1,8 0,8 1,8 1,8 1,8
Spania (1892, cu Andorra) . . . 497696 17680000 36 0,8 1,8 (?) 0,3 0,8 —
Turcia (cu Bulgaria, Bosnia) . . 322171 11137400 34 — ------------------ ■ —
Montenegro.................................. 9080 227841 25 — — — — —
Rusia (1897, cu Finlanda) . . . 5389912 106199169 19 0,8 0,6 1,1 1,8 1,8
Svedia (1896)............................. 460574 4962668 11 0,8 1,8 0,8 0,8 0,8
Norvegia (1891)............................. 322304 1988674 6 1.* 1,8 0,8 0,8 —

Europa: 9883356 377645313 38 — — — _ —
Marea Asovică şi Golfurile baltice 41051 — — — — — • ■ — —

Total: 9924407 1377646313 . — - — — 1 - -
2. Jyţişcarea şi cultura populajiunii.

State
Femei 
la 1000 
bărbaţi

La 10.000 locuitori Analfabeţi La 100 loc.
Nasceri | Decese 
afară de cei nă

scuţi morţi
Căsă
torii

Cresce- 
rea po
pulaţiei

Elevi la 
scoale ele>
1 mentare

La 1000 
recruţi

La 1000 
locuitori piare Epistole

Belgia................... 1004 285 195 77 98 1124 136 269 1726 2743
Danemarca .... 1060 302 169 71 131 1287 6,4 20 3054 3017
Imperiul german . . 1037 363 222 80 112 1676 1,8 — 2123 3475

Prusia................... 1036 .369 218 80 123 1648 2,8 — — —
Francia................... 1014 219 223 72 9 1431 66 378 1.324 2340
Grecia................... 906 360 249 88 100 619 300 466 320 245
Britania mare . . . 1060 294 186 71 82 1646 — 190 383 5628
Italia........................ 996 362 263 74 46 830 389 673 395 656
Olanda................... 1021 328 186 74 133 1440 64 — — 2626
Austria................... 1044 379 276 81 96 1340 238 401 416 2886
Ungaria................... 1016 416 296 84 102 1323 281 456 490 1134
Bosnia................... 896 ? 9 9 9 270 — — 90 466
Portugalia .... 1078 323 260 70 16 466 — 792 398 665
România................... 973 442 289 81 143 466 890 873 369 368
Rusia........................ 1009 437 383 83 54 41 708 131 191
Finlanda................... 1027 307 191 66 118 1829 — 19 — —
Svedia................... 1059 270 163 67 101 1637 1,1 — 1589 1682
Norvegia .... 1071 305 166 66 119 1713 — — 1803 1628
Elveţia.................... 1058 280 197 75 70 1682 30 21 3284 4332
Serbia................... 947 445 272 90 173 396 793 860 143 381
Spania................... 1039 348 306 78 42 1095 — 681 — 888

3. Calitatea solului Europei.
Statele

(lupă mărimea suprafeţei
Suprafaţa 
în km*.

Locuitori 
pe 1 km*.

Agri şi 
grădini Vii Fenaţe 

şi păşoui Păduri 1 Teren 
i productiv

Teren ne
productiv

în pro cente
Rusia (afară de Finlanda) 5016381 20 26,s 0,0* 18,5 35,6 80,62 19,18
Austro-Ungaria .... 626337 66 39,* l,04 23,9 30,* 94,21 5,n
Im|)eriul german . . . 540599 97 48,6 0,25 16,8 25,8 90,96 9,16
Francia........................ 536408 72 49,9 4,09 10,9 18,6 as,** 16,61
Spania (inel. Balearele) . 497244 36 36,0 2,6 30,6 10,0 78,0 22,0
Svedia............................. 460574 11 8,8 — 3,9 44,6 66,8 43,1
Finlanda........................ 373604 7 3,0 — 10,0 66,0 69,0 31,0
Nni-vegia........................ 322304 6 2,1 — 2,8 24,4 29,8 70,7
Britania mare şi Irlanda >) 314628 127 27,7 — 35,4 3,9 ^0 33,0
Italia............................. 286689 109 36,9 6,8 25,0 19,4 87,6 12,1
România........................ 131020 41 29,1 1,29 21,8 16,0 67,89 32,81
Portugalia*).................... 88954 52 22,4 2 2 16,7 10,1 51,4 48,6
Grecia............................. 65119 37 18,9 2 09 8,0 12,0 40,99 69,01
Serbia............................. 48303 49 27,4 1,*8 12,5 10,0 51,16 48,81
Elveţia............................. 41419 71 16,0 O,7 36,0 19,0 71,7 28;8
Danemarca................... 38340 57 42,6 — 28,* 4,9 76,8 24,7
Olanda............................. 33000 149 26,6 — 34,8 6.8 67,6 32,1
Belgia............................. 29467 220 53,9 0,01 11,8 16,< 81,61 18,89
Luxemburg.................... 2687 84 48,* O,*4 15,7 29,9 94,11 5,86

1) Afara de Malta şi Gibraltar, — *) Afară
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■populaţia Europei după naţionalitate (în mii).

state Anul

Nrul 
total al 
locui
torilor

Popoare germanice Popoare romanice

Germani,
Olandezi,

Valoni
Anglo-
saxonî

Scan
dinavi

Francezi,
Occltani,
Catalani

Italieni,
Rhneto-
Romani

Spa
nioli,

Portu-
ghiezi

Daco-
Bomâni,
Macedo-
Români

Greci Alba
nezi

Euaia») . . . . • 1897 103671 1400 15 36 10 _ _ 1000 80 _
Imperiul german . 1896 '52280 47761 24 180 287 13 — — — —
Austro-Ungaria >). 1890 41369 10223 4 — 3 696 — 2670 5 3
Britania mare*) . 1897 40024 77 37884 17 27 11 2 — 1 —
Francia ..... 1896 38618 332 40 2 36271 600 78 — — _
Italia*)....................... 1896 31316 60 9 1 160 30887 1 — i 22 75
Spania*)....................... 1892 17680 2 6 — 3770 4 13344 — — —
Turcia*)....................... — 11137 9 3 — 2 — — 300 1260 1560
Belgia....................... 1896 6496 3605 5 — 2883 — — — — —
România....................... 1894 6417 60 1 — 2 1 — 4616 O —
Svedia . . . . • 1896 4962 4 2 4946 — — — — — _
Olanda...................... 1896 4929 4812 2 — 15 — — — — —
Portugalia») . . . 1890 4916 — 2 — 2 — 4896 — — —
Elveţia....................... 1888 2933 2090 3 — 636 194 — — — —
PMnlanda....................... 1896 2628 2 — 337 — — — — — —
Grecia....................... 1896 2434 1 2 1 — 3 — — 2166 226
Serbia....................... 1897 2346 3 — — 1 _ — 144 — 2
Danemarca*) . . . 1890 2266 36 1 2210 — — — — — —
Norvegia .... 1891 1989 1 1 1967 — — --------------------- ■ — — —
Montenegro .... — 228 — — — — — — — — O
Luxemburg .... 1895 218 201 — — 15 1 — — - — —

Europa: _ 377646 70658 38004 9687 44084 32409 18321 8630 3529 1870
In procente .... — 100 18,» 10,* 2,8 11,* 8,* 4,* 2,9 1,° 0,s

118349 = 31,« proc. 108843 = 28,* proc.

State Anul Ruşi,
Ruteni

Popo

Poloni

are sla

Cehi,
Moravi,
Ven(ţi

vice

Şerbi,
Croaţi,
Sloveni

Bul-
garo-
Slavi Ce

lţi
 şi 

K
ym

ri

Le
tţi

,
Li

tv
an

i,
Pr

us
ie

ni

Is
ra

el
iţi

i'L
0 0 UI •a, y « 0

(o*aai3fU

•s i “ aii.!1 Ta
re

i,
Ta

ta
ri,

M
on

go
li

Rusia»)....................... 1897 79988 6300 8 _ 100 _ 3324 3892 3100 118 4300
Imperiul german . . 1896 59 3010 212 — — — 122 600 10 2 —
Austro-Ungaria 3). . 1890 3410 3290 7200 4440 — — — 1868 7240 317 1
Britama mare8) . . 1897 32 16 — _ _ 1845 — 100 1 12 —
Francia....................... 1896 3 9 _ _ _ 1000 — 56 1 127 _
Italia*) . . 1896 1 — — 37 — - - — 38 1 .32 1
Spania*)....................... 1892 — — — — — — — 4 — 550 —
Turcia*)....................... — 2 — _ 2300 3300 — — 234 _ 567 1600
Belgia....................... 1896 _ _ _ _ _ _ _ . 3 _ _ _
România....................... 1894 10 _ _ 30 100 _ _ 400 50 260 2
Svedia....................... 1896 1 — _ _ _ _ _ 3 6 1 _
Olanda ....................... 1896 _ — _ _ _ — — 100 _ _ _
Portugalia») . . . 1890 — — — — — — — 1 . - 16 —
Elveţia....................... 1888 1 1 _ _ — — — 8 — — —
Finlanda....................... 1896 7 — _ _ _ — — — 2182 _ —
Grecia....................... 1896 — — _ _ _ — — 6 _ 10 30
Serbia....................... 1897 1 — _ 2146 3 — — 5 _ 38 3
Danemarca*) . . . 1890 — — _ _ _ — — 4 — 6 _
Norvegia .... 1891 — — — — — — — — 30 — —
Montenegro . . . — — — — 223 — — — — — —
Luxemburg .... 1895 — — — — — — — 1 — — —

Europa: _ 83515 12625 7420 9176 3503 2845 3446 7322 12620 2045 5937
In procente . . . — 22,1 3,9 1,® 2,4 1,9 0,9 0,9 2,0 3,9 0,8 l)8

116239 = 30,9 proc.

*) Cu Polonia, afară de ţerile Cancasului. — 2) Cu Liechtenstein. — s) Cu Glbraltar şi Malta. — 4) Cu Monaco şi 
San Marino. — B) Cu Andorra. — ®) Cu Bosnia şi Bulgaria. — ’) Cu Azorele. — *) Cu Făriier şi Islanda.

5. Comerciul Europei (comerciul special).

State Anul
Import 1 Export j Total 

în milioane lei
State Anul

Iinport

în

Export

milioane

Total j

lei 1

Britania mare, . 1897 11278,* 7411,» 18690,2 Danemarca . . 1896 531,2 392,» 923,6 I
j Germania . . . 1897 6007,» 4676,0 10683,* Svedia .... 1895 476,9 430,9 !)07,2 1

Francia . . . 1897 3763,0 3360,0 ■ 711.3,0 Tui’cia .... 1897 544,» .311,1 865,9 I
Olanda .... 1896 .3418.9 2805,1 6-223,4 România . . . 1896 332,4 318,8 661,2 1
Rusia .... 1897 2094.9 2879,4 4974,2 Norvegia . . . 1896 332,9 204,4 536,» !
Austro-Ungaria . 1897 1596,9 16-23,* .3219,9 Finlanda . . . 1896 169,9 1.56,9 3-26,1 î
Belgia .... 1896 1765,* 14.50,0 .3205,0 Portugalia . . 1897 178,9 121,0 299,6 1
Italia .... 1897 1177,9 1079,6 2257,4 Grecia .... 1897 112,9 79,4 192,9 1
Elveţia.... 1897 1017,4 682,0 1699,4 Bulgaria . . . 1897 82,6 58,» UI,9
Spania .... 1896 325,0 791,9 1616,0 Serbia .... 1896 32,9 52,6 86,4 1
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6. Câteva industrii însemnate din £uropa.

(Producţiunoa anuală.)

State Fier bnit 

mii. kg.

Cărbuni 
do piatră 
şi lignită
mU. kg.

Aur

kg-

Argint

ig-

Zahăi' 
de napi

mii. kg.

Fuse
de

bumbac

Fuse 
în mii Eesl)oaie

de cânepăj in şi 
urzică (jute)

Belgia . . .
Danemarca . 
fiermania . .

Prusia . .
Francia . .
Grecia . . .
Uritania mare 
Italia . . .
Glanda . . .
Austria. . .
Ungaria . .
Bosnia . . .
I-’ortngalia 
Rusia . . .
Finlanda . .
Svedia . . .
Norvegia . .
Elveţia. . .
Spania . . .

829

6466
3779
2004

7826
9,6
3

779
349

6
2,4 1431 

23 
463 

0,» 
10 

232

20458

103958
92736
38020

14
192696

305
127

28112
4642

6
21

8867

224

19
1784

3346
688

161
176

493
2600

43476

181000

26167
35436

8722
28886

43962
24000

12495

1187
0082

109804

182
44

1637
1269
697

2 a
n\*

933
148

2

476

102

881
788

7884
?

4915
80

44505
1800
1270
3140

3600

300

1798
1885

306

316
?

674

1630
60

8
385

166

4

4765

17065
?

17619

63337
624

1200
4616

3000

98

6726

7. finanţele statelor europene în a. 1897.
(în milicane lei.)

statele
V e n i t u r i Cheltuieli

Datoria
publică

Total

D a

dii'ectă

■r e 
indi

recta şi 
vămi

Pro
prietate 
de stat

Total

Amor-
tisarea
datoriei
publice

Armata
şi

marina

Lista
civilă

Belgia................................................... 380,8 51,8 87,0 12,8 381,8 111,1 47,6 4,4 2271,8
Bulgaria............................................. 82,0 36,9 31,2 3,® 82,0 17,8 21 î ? 287,8
Danemarca........................................ 92,'* 14,1 60,1 7,8 89,6 9,6 23,0 1,6 276,6
Imperiul german............................ 1688,8 636,8 803,8 69,1 1688,8 92,3 863,7 — 2761,3

Anhalt............................................. 16,8 1,® 0,1 3,8 15,6 O,2 — — 0,9
Bndon ............................................. 86,8 16,2 13,8 12,0 86,8 12,4 — 2,8 412,0
Bavaria............................................. 424,8 .38,9 101,0 199,8 424,8 62,7 — 6,6 1744,0
Brnunscliweig............................ 16,8 3,7 0,5 1,® 16,9 3,4 — l,4 76,3
Brema............................................. 22,7 7,9 6,8 O,4 32,4 6,8 — — 156,0
Alsaţia-Lorona............................ 65,8 15,0 37,1 7,® 64,7 0,02 — — 0,9
Hamliurg....................................... 91,2 32,7 21,9 23,7 94,6 16,7 — — 399,7
Hossa . . . .,....................... 46,0 12,8 3,4 18,8 46,9 9,7 — 1,® 169,7
Iiippo............................................. 1,8 — — — 1,® — — 1,0 1,0
Liibeck............................................. 6,8 l,4 l,4 l,4 O,6 1,1 — — 23,8
Mocklenburg-Schwerin . . . 33,8 — — .33,8 — — — 99,8

» -Strelity. .... ? •> 9 ? ? 9 ? 7,8
Oldonburg ........................................ 16,8 .3,4 O,1 3,8 14,8 2,6 — o,4 62,4
Prusia............................................. 2516,8 198,8 89,8 15.32,0 2616,6 a36,4 — 21,6 7992,6
Rouss 1. V......................................... 1.® 0,8. — O,4 1,® — — — O,7

» 1. t.......................................... 3,0 1,° l,2 0,1 3,0 0,2 — — —
Saxonia............................................. 95,4 36,7 i,4 64,4 95,4 37,1 — 4,6 882,0
Saxa-Altenburg............................ 5,° 1,® 0,6 l,2 5,0 0,1 — — 1,1

:> -Coburg-Getha .... 8,9 1,® O,4 3,0 7,® 0,2 — ? 0,*

» -Moiningen............................ 9,8 3,8 1,8 0,7 8,9 0,6 — 0,6 11,3
» -Woimar............................ 11,9 3,8 1,3 9,4 11,9 0,2 — l.2 6,®

Schaumburg-Lippe....................... l,2 0,2 — 0,2 l,2 — — — o,1
Scliivarzburg-Rudolstadt . . . a,4 0,7 0,2 l,4 3,4 0,2 — o,4 4,®

» -Sondorshausin 3,7 °,9 0,7 1,8 .3,7 0,1 — 0,8 4,®
Waldeck........................................ l,7 — — — l,7 o,1 — o,4 2,0
■Wiirttemberg.................................. 91,1 20,1 18,6 32,7 91,9 26,0 — 2,6 58:3,0

Francia .............................................. 607,0 1961,0 652,8 3261,8 1230,0 867,® l,2 29994,0
Grecia................................................... 19,4 32,7 4,7 92,0 23,9 25,9 l,2 545,0
Britania mare.................................. 3174.1 484,8 2411,0 31,0 3174.1 627,0 1015,0 14,6 16079,0
Italia ................................................... 1668,8 475,0 869,4 89,4 1648,0 587,0 332,8 15,7 14539,0
Olanda................................................... 274,8 69,1 149,7 .13,2 290,0 68,8 82,2 1,7 2274,0
Austro-Ungaria.................................. 336,0 — — — 836,0 — .322,8 — 5777,0

Austria............................................. 1443,0 239,0 782,9 274,8 1441,0 351,6 ‘18,9 9,7 8893,0
Ungaria............................................. 994,0 204,1 374,8 149,9 993,7 21.3,6 31,0 9,7 5018,4

Portugalia........................................ 244,0 64,8 111,2 21,8 243,6 78,8 39,8 2,3 2940,0
România............................................. 211,7 33,1 60,2 26 211,7 78 43,8 — 1220,1
Rusia................................................... 310,2 1662,8 1041,9 3766,7 716,0 914,8 34,0 16076,1
Finlanda . ........................................ 64,8 5-7 24,1 10,8 6-1,0 4,6 7,9 _ 85,0
Svedia................................................... 166,0 14,1 93,8 19,8 166,0 16,6 6.3,0 1,9 401,0
Norvegia............................................. 100,0 6,6 42,7 13,8 96.2 7,6 18,4 0,6 219.0
Elvopa...................................... 85.8 — 45,7 2,7 78,2 4;2 22,9 — 8(1
Serbia................................................... 62,8 20,4 7,7 9,0 62,4 17,6 14,0 1,® 402,2
Spania................................................... 800,0 291,1 297,8 22,0 784,1 310,0 182,2 9,3 5846,1
Turcia................................................... 419,8 228,9 104,9 66,6 420,2 146,6 124,7 20,0 3676,0

Datoriile publice sunt în cea mai mare parte acoperite prin domenii, puduri, drumuri de fer, telegrafe, portr.ri 
şi capitale active.

Enciclopedia română. Yol. II, 23
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8. Kumerul vitelor în Europa.1)
(în mii de bucăţi.)

Statele
după mărimea 

teritorială
•au V

ite
co

m
ut

e

O Po
rc

i

C
ap

re Statele
după mărimea 

teritorială *c5o
.S‘l V

ite
co

m
ut

e

O

1 Po
rc

i O
Ih
eu

O

Rusia (inel. Fin- Bulgaria . . . 240 66 1660 7060 441 14;'4
landa) . . . 21742 4 32166 57005 11628 1406 Portugalia . . laol. 289 625 2977 1052 973

I Austro-Ungaria . 3725 84 16086 16088 9776 2143 Grecia .... 100 160 360 2900 176 2.500
Qermania . . . 4038 7 18491 10867 14276 3091 Serbia .... 167 2_ 911 3051 895 516
Froncia . . . 2807 579 12879 20722 6038 1485 Elveţia.... 99 5 1213 342 395 416
Spania .... 310 99C 1460 13774 1163 2635 Danemarca . . 411 — 1700 1346 829 26
Svedia .... 601 — 2616 1319 769 76 Olanda .... 265 2 1486 688 1 657 ifâ
Norvegia . . . 151 — 1006 1418 121 272 Belgia .... 272 — 1383 365 646 249
Britama mare Montenegro . . 3 — 60 600 8 —

(inel. Malta) . 2121 — 10761 29790 4239 — Luxemburg . . 18 — 93 27 81 13
Itima .... 720 1300 6000 6900 1800 1800
România . . . 696 6 2520 6002 926 210 1) Afară de Tm-cia.

9. Institutele de înveţăment ale statelor europene.

State Univer
sităţi

Poli-
techuici

Gim-
nasil

Gim-
nasii
reale

Şcoale
civile
supe
rioare

Şcoale medii super. Seminnrll 
deînvSUV* 
lori si în* 
vfitĂtoare

Şcoale poporale

la
olaltfi

elevi la 
10,000 

loc.
total elevi la 

1000 loc.

Germania............................ 9 489® 2758 2224 986 51 413» 66800 160
Ellveţia.................................. 76 2 40 28 46 114 45 12 8391 160
Svedia.................................. 3 2 laol. 36 40 75 31 12 6066 KK»
Norvegia............................ 1 — 13 6 36 55 3G 8 6332 145
Olanda ............................ 4 1 29 — 61 90 20 7 4288 145
Britauia mare .... IV 7 — — — 1600 38 60 30948 144
Francia............................ 258 4 laol. 343 741 1084 46 121 80713 144
Austro-Ungaria . . . 11 7 306 35 109 450 31 163 34968 131
Danemarca....................... 1 1 laol. 13 27 40 9 6 2950 123
Belgia.................................. 4 6 laol. 36 88 123 36 48 6335 111
Spania.................................. 11 4 laol. 61 99 ? 20 76 30105 106
Italia.................................. 21 9 321 74 im 1629 38 149 57621 .SO
Grecia.................................. 2 1 laol. 40 264 304 91 5 2746 .52
Pertugalia....................... 1 2 laol. 26 ?» 9 20 5 6464 49
Serbia.................................. 1 — 12 2 12 26 23 2 848 ;3H
România............................. 2 1 1810 1 29 48 11 9 3650 :io
Rusia cu Finlanda . . 9 7 462 106 694 1162 12 61 59460 27

1) Inel. 2 academii. — 4) Inel. progimnasiilo. — 8) Inel. şcoale reale super. — 4) Inel. şcoale reale şi private, 
îndreptăţite. — s) Licl. şcoale preparandiale. — «) Inel. 2 academii. — ’) Arară de acestea ancă 28 colegii univer
sitare. — •) Uu 73 facilitaţi. — •) Numerul şcoalelor superioai-e private nu e cunoscut. — u>) Inel. seminalii prooţo.sci.

10. J3ăncile de emisiune europene în jYlartie 1898:
(în milioane lei.)

Numele băncilor
Capital
social
vărsat

Stocul de metal Circu
laţia 

de .note

Acoperire
metalică

în
procente

DepositCi
Conturi*
curente

Flas&rl n p 1

total din care 
aur poliţei)

lom
bard

hipo-
tecT8)

OO

5 ■

Banca irap. germană....................... 147,8 1086,8 1676,8 68,9 657,1 947,* 152,1 3
Bănci germ. private de emisiune 122,8 98,8 248,* 39,1 61,8 293,8 26,8
Banca de Frâhcia............................ 187,* 3031,8 1832,8 3771,* 80,* 677,9 872,1 363,9 *2
Banca de Anglia............................ 369,1 799,» 678,9 117,8 1387,* 17-22,0 ii
6 bănci irlandeze»)....................... 160,* 73,1 150,1
10 bănci scoţiene*)....................... 228,7 139,3 168,1
Banca Austro-Ungară .... 188,1 1028,0 765,1 1320,* 77,9 73,1 337,8 47,1 28S,9 4
Banca rusească de stat. . . . 132,8 3112,1 2997,3 2256,8 1.37,8 1785,* 416,1 272,8 rtb
Banca naţ. a Belgiei .... 49,8 102,3 488,8 20,8 84,8 436,8 23,8 3
Banca naţ. bulgară....................... 8,9 7,6 2,9 258,8 41,0 21,9 l,9 42.9 7 j
Banca naţ. daneză....................... 37,8 74,1 114,1 65,* 17,8 26,8 11,9 4,8 4
Banca naţ. a Greciei .... 19,8 1,1 120,0 1,* 63,8 12,1 4,6 37,0
Banca de Italia............................ 177,1 347,1 297,* 749,8 46,8 218,8 207,8 16,9 5
Banca de Neapole.......................
Banca de Sicilia............................

63,8 76,5 61,9 217,1 32,9 5
11,8 36,1 34,8 50,* 71,1 D

Banca olandeză............................ 41,8 243,1 69,8 416,1 58,8 9,8 134,8 81,0 3
Banca norvegiană............................ 17,8 43,8 80,* 53,8 14,0 43,1 1>* 7,2 4,8
Banca portugheză............................ 76,8 72 » 26,* 352,0 20,9 ()
Banca naţ. a României. . . . 12 61,1 59,8 203,1 42,9 15,8 48,3 13,8 .’)

Banca reg. svedeză....................... 69,1 44,8 40,* 84,8 63,8 62.8 98,1 28,* 13,2 1
Bănci elveţiene de omisiune . . 161,8 99,8 91,0 190,8 62,* 661,1 189,1 36,9 516,1 4,8
Banca naţ. a Serbiei .... 4,8 12,9 4,* 22,1 68,8 6
Banca de Spania............................ 147,8 503,9 236,1 1236,9 40,8 605,0 637,0 126,0 ij

>) Inclusive bonurile din străinătate. 
®) Inclusive bonurile dola comune.

4) In calculul mediu, al celor 4 septamăni dela 22 Ian. până la 19 Fobr.
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uonl cel belgian, spre sud col aquitanic. Nu
mirile de galat, valou şi kimric se dau la nisce 
idiome belgice. Iu Englitera se cunoscea sub nu
mirile de hibernian, care cuprindea dialectele 
irlandez, ers, caledonian şi gaelic sangalic. Astăzi 
şi aceste limbi au dispărut aproape cu desă- 
vîrşire.

7) Limbile fineze. Grupul acestor limbi face 
parte din importanta familie a limbilor uralo- 
altaice. Se mai numesce şi fino-ugric. Cele vor
bite de Fiuezii din E. sunt: Pino-pormiane, vor
bite de Finezii de pe lângă Urali; Pino-volgaice, 
vorbite de Finezii de pe lângă Volga şi Caspica; 
Ugrică vorbită de Maghiari. Mai sunt apoi dia
lectele karelian, estonian şi livonian, vorbite de 
Finezii de pe Baltica. Limba turcă face parte 
din acelaş grup, dar este mult deosebită, după 
ce n’a fost în contact cu Finezii un spaţiu de 
timp considerabil. In nordul Spaniei, populaţia 
bască vorbesce o limbă veche, probabil un rest 
din limba iberică. Se numesce escuara.

Popoarele cari locuesc pe ţermul Oceanului 
îngheţat. Laponi, Samoiezi, Ciuzi, etc., vorbesc 
o limbă agluttnantă, care se apropie întru câtva 
de limbile fineze.

Religiuni.
Religiunea dominantă în E. este Monoteismul. 

Toate popoarele continentului nostru adoară, sub 
diferite forme, un singur Dumnezeu. Numai în 
nordul Rusiei, pe lângă ţermii Oceanului în
gheţat, se mai practică idolatria.

Creştinismul domină marea majoritate a po
poarelor E.-ei. Se împarte în: Catolici, Ortodoxi 
şi Protestanţi. Catolicii sunt cei mai numeroşi; 
ei ating o cifră de 156 milioane suflete. Catoli
cismul e lăţit mai mult în jumătatea sudică a 
E.-ei. In Spania, Portugalia şi Italia întreaga po
pulaţie este catolică.

Ortodoxii apropie cifra de 95 milioane suflete. 
Ortodoxismul e lăţit mai cu samă în Rusia şi 
prin peninsula balcanică. Mai toţi Slavii, Grecii 
şi Românii ţin de aceasta religiune. Biserica pro
testantă domină mai cu osebire jumătatea nordică 
a E.-ei. Popoarele teutonice, în cea mai mare 
parte, ţin de aceasta confesiune. Cifra protestan
ţilor din E. abia trece de 80 milioane suflete. Re
ligia lui Mohamed se practică de vr’o 4 milioane 
Turci şi de alte neamuri tătare şi fineze din 
Rusia sud-estică, în număr ancă de vr’o 3 mi
lioane. Religia lui Moise se practică exclusiv de 
cei vr’o 6 milioane Ovrei.

Împărţirea politică.
Statele E.-ei se pot grupa în mod sistematic 

astfel: 4 împărăţii: Austro-Ungaria, Germania 
(cu 4 regate, 6 mari ducate, 5 ducate, 7 prin
cipate, 3 oraşe libere şi 1 teritor imperial). Rusia 
şi Turcia; 11 regate: Britania mare şi irlanda. 
Olanda, Belgia, Svedia şi Norvegia, Danemarca, 
Spania, Portugalia, Italia, România, Greci^ Serbia; 
murele principat Luxemburg; 4 principate: 
Liechtenstein, Monaco, Bulgaria, Montenegro; 
4 republici: Francia, Elveţia, Andorra, San- 
Marino. Cele şese mari puteri ale E.-ei sunt: 
Austro-Ungaria, Germania, Italia (alianţa triplă), 
Britania mare, Francia şi Rusia.

Toate formele de guvernament se găsesc în 
E. Cea mai mare parte din state au un gu-

vornament monarchic-constituţional sau parla
mentar ca în Englitera. Monarchul n’are decât 
puterea executivă, iar puterea legislativă este 
împărţită între una sau două camere cari re- 
presintă naţiunea.

Numai Rusia şi Turcia au păstrat guverna- 
mentul absolut; aci monarchul conduce după 
cum voesce trebile statului.

Francia şi Elveţia sunt republici.
Istoria.

Trei cause mai însemnate au făcut ca civili- 
saţiunea să se desvoalte mai ales în E. 1) Si
tuaţia E.-ei faţă de celelalte părţi ale lumii, E. 
fiind aşezată între Asia şi Africa. 2) Relieful 
E.-ei, care nu e atât de înalt încât să nu poată fi 
străbătut, şi variaţiunea reliefului acestui conti
nent. 3) Clima temperată a E.-ei. Insă începutul 
civilisaţiunii n’a fost în E., căci primele începutuii 
au venit din Africa septentrională şi Asia. îndată 
însă ce această civilisaţiune străină ajunge în 
Grecia, ea înaintează foarte repede. [—]

E. întră în istorie în urma Egiptului şi a Asiei 
apusene, căci rodirea naturală a ei este mai mică 
decât a acelor ţeri şi primele civilisaţiuni sunt 
fructul mai mult al fertilităţii solului decât ai 
activităţii omului. Odată întrată însă, a continuat 
a fi centrul culturei şi nu numai şi-a asimilat 
civilisaţiunea orientală, dar a transformat-o şi a 
mărit-o cu atât mai mult, cu cât europeanul prin 
activitatea sa s’a civilisat şi prin inteligenţă a 
căutat să stăpânească natura. întreaga civilisaţie 
europeană şi întreaga istorie a E.-ei este istoria 
rassei indo-europene, care mai ântâi cu Chrecii 
atinge o desvoltare artistică şi comercială fără 
precedent, încungiură cu colonii tot ţermul Me- 
diteranei şi cu o ardoare juvenilă încearcă des- 
legarea celor mai grele probleme politice şi sciin- 
ţifice. După Greci Romanii, popor practic dis
ciplinat şi sever, supun toată lumea veche, In
troduc în istorie peninsula Iberilor şi central 
E.-ei până la Rin şi Germania, ţin unit mosaicul 
de naţiuni prin legi şi instituţiuni moştenite de 
toate popoarele civilisate de astăzi, şi consti- 
tuesc din ele un organism aşa de solid încât 
căderea imperiului roman a resunat ca căderea 
unei lumi (seci. V).

Câteva sute de ani E., cu toate că imperiul 
de resărit continua tradiţiunile imperiului roman, 
trece printr’o stare de turburări şi barbarie, care 
o ameninţau cu reîntoarcerea timpurilor ante
rioare civilisaţiunii. Popoarele finice (Huni, Avari, 
Bulgari, Pecenegi, Cumani, Tătari) n’aduceau 
decât jafuri şi măceluri, şi incapabili de a-şi asi
mila civilisaţiunea mai superioară indo-europeană 
au dispărut fără urme, afară de Maghiaai (seci. X), 
cari prin amestecul cu popoarele indo-europene 
au primit şi tipul fisiologic şi multe din calităţile 
acelora şi au putut forma un stat respectat. Po
poarele germanice (Burgundi, Goţi, Suevi, Lon- 
gobardi, Saxoni, Angli, Hranei) aşezându-se 
in pi'orinciile imperiului roman se amestecă în 
populaţiunea romană şi formează naţiunile neo
latine regenerate, pe când Slavii aşezaţi în Eu
ropa resăriteană îşi asimilează popoarele finice, 
pe alocurea chiar populaţiune romană, nu însă 
pe poporul român, care se ridică preste toate 
elementele străine şi le îneacă în elementul roman. 
Când începe să se arete ordinea. Francii, cari

23*
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în 732 salvaseră civilisaţiunea creştină de Arabii 
cuceritori ai Spaniei, fundează cu Carol cel Mare 
un imperiu de apus (800), care reia tradiţiunea 
imperiului roman. Carol creştinează Germania 
şi o introduce în istorie, însă după Carol statul 
lui nu se putu ţine, parte din pricina tenden- 
ţelor de independenţă ale demnitarilor înseninaţi, 
cari nu înţelegeau idea romană de stat, şi de 
aci feudalisinul, când fiecare proprietar era su
veran pe moşia sa, — parte din pricina năvălirii 
Normanilor, cari se stabilesc în unele ţeri 
(Francia, Italia) sau cuceresc pe altele (Anglia, 
Rusia) sau se creştinează şi formează state în 
propria lor ţeară (Norvegia, Danemarca şi Svedia). 
Feudalitatea a permis însă ridicarea puterii for
midabile a bisericii, la a cărei voce se fac ex- 
pediţiunile cruciade şi se întemeiază imperiul 
latin din Constantinopole, care a contribuit 
la slăbirea imperiului de resărit şi a pregătit 
venirea Turcilor în E. Statele mai puternice 
creştine (Polonia, Ungaria) şi statele dunărene 
luptă fără mult succes în contra Turcilor, ul
timii veniţi în E., cari în 1453 cuprind Con- 
stantinopolea şi încheie lumea agitată şi confusă 
a evului mediu.

Istoria nouă este o luptă de influenţe: contra 
Turciei şi Spaniei în seci. XVI, căci Tnrcii cu- 
prinseseră peninsula Balcanilor, desfiinţaseră la 
Mohâcs (1526) independenţa Ungariei, aşezaseră 
paşă în Buda şi pătrundeau în inima Germaniei, 
iar Spania unită cu Germania sub familia de 
Habsburg ameninţă restul apusului. Ideile de 
reformă in religie recrutară aliaţi luptătorilor şi 
Calvin a contribuit la înfrângerea Spaniei şi la 
întemeierea Olandei tot atât cât regina EUsabeta, 
iar Luther cât şi Gustav Adolf a contribuit la 
înfrângerea casei de Habsburg. Seria resboaielor 
religioase şi lupta contra casei de Habsburg se 
termină prin pacea Vestfalică (1648), când se 
recunosc ca state Elveţia şi Olanda. Acum încep 
luptele contra influenţei Franciei conduse mai 
mult de Englitera, care ajunge mare putere mari
timă, pe când casa austriacă poartă cu Turcii 
fericitul resboiu terminat cu pacea dela Carloviţ, 
cea mai desastroasă pace pentru Turci până la 
1878. Seci. XVIH este însemnat prin ridicarea 
a două state, cari în secolul nostru sunt deter
minanţii politicei generale, Pnisia şi Rusia, şi 
prin împărţirea Poleniei. Mai toate resboaiele 
acelui secol an fost resboaie de succesiune oca- 
sionate de stingerea caselor domnitoare (res
boaiele lui Ludovic XIV, Austriei, Poloniei), dar 
odată cu desvoltarea industriei şi a bogăţiei încep 
să se numere printre căuşele de resboiu şi cal
culele economice, posesiunile de colonii, întin
derea comerciului. Libertatea politică a influenţat 
în resboaiele revoluţiei, idea de naţionalitate s’a 
desvoltat din resboaiele imperiului francez, şi la 
motivele de resboiu din secolii trecuţi s’au adăugat 
rivalităţile din secolul nostru, care în genere s’a 
arătat favorabil celor nedreptăţiţi. Terenul pierdut 
de Turci a fost ocupat de Români, de Gi eci, de 
Şerbi şi de Bulgari; din luptele imperiului al 
doilea francez a ieşit Italia unită şi puternica 
Germania, din înfrângerile suferite dela Prusia 
a ieşit Austro-Ungaria constituţională, a cărei 
constituţie în puterea mersului ei actual trebue 
să devie mai largă şi mai liberă. Dela pacea din 
Viena (1815) chestiunile E.-ei şi ale lumei se

decid de 5 puteri juari; Englitera, Francia, Ger
mania, Austro-Ungaria şi Rusia, la care se mai 
adaugă dela 1870 şi Italia, pe care voesc să o 
imite acum Statele-Unite ale Americei de nord.

[I. S. F.]
Europheu, Isobutylorthohresyljodid, substanţă 

chimică amorfă, galbenă, cu un miros uşor de 
safran, solubilă în alcool şi eter, insolubilă în 
apă; se folosesce ca medicament în chirurgie.

Euros, (grec., însemnând resăritean), nume 
pe care cei vechi l-au dat unuia din cele 4 ven- 
turi principale ale lor. In realitate el bate dela 
est-sud-est.

Eurotas, rîu în Laconia, se varsă în sinul 
laconic, acum se numesce Iri. Lângă E. era si
tuat oraşul Sparta.

Eurotium Link., (botan.) gen de Ciuperci As- 
comycete-Perisporiacee, fam. Aspergillee. Tră- 
iesce saprofit pe plantele moarte şi umede, s. e. pe 
plantele cari se presează pentru erbar; când sunt 
adunate pe timp ploios sau după ce s’au jjus în 
hârtie sugătoare nu se schimbă des. Formează 
mucigaiuri la început albe, apoi ver^i-albăstrii. 
De pe ramuiile Jiiiceliului apoi se ridică coui- 
diofore la vîrf umflate şi cu mai multe sterigme, 
pe cari se produc conidiile în şiraguri. Conidiilo 
provoacă mucegăirea altor noui plante. Specia 
mai comună e E. Jierbarium (tot una cu As- 
pergillus glaucusj (v. AspergillusJ.

Euryale Salisb., (botan.) gen de plante aquatice, 
armate, tropicale din fam. Nymphaeaceelor, trib. 
Nymphaeae, foarte înmdit cu Victoria (v. ac.), 
de care se distinge numai prin staminele inte
rioare sterile. Unica specie, E. ferox Sali.sb., 
originară din India orientală până în China me
ridională, o cultivăm ca plantă decorativă — 
avend florile albastru-violete — alăturea cu Vic
toria regia io florării calde speciale. Analog cu 
Nymphaea Lotos în Egipt. E. ferox era plantă 
sacra a vechilor Infii. [A. I’j'.J

Eurydike, după mitol. grec. soţia lui Orphou 
(v. ac.).

Eurykefal, (grec., cap larg) termen întrebu
inţat cândva pentru denumirea lărgimii capului 
sau craniului, măsură exprimată astăzi în an- 
thropometrie prin diametrul transversal ma.xi- 
mum. Acest termen face parte din vechea ter
minologie. [V.]

Euryleptide, vermi turbelariaţi, deudracoeli, 
polyclazi, cu o ventusă ventrală (cotylea), gura 
în partea anterioară a corpului, tubul digestiv 
lung şi ângust; cuprinde genurile: Eurylepta 
în Canal pe ţermurile olandeze, engleze şi da
neze; Prostheceraeus, în mările din Eu](j[)a şi 
Oligocladus în Mediterana.

Eurymedon, (acum Kopru Su), rîu la coastele 
sudice ale Asiei mici; aci au suferit Perşii la 
466 a. Chr. înfrângere duplă, pe apă şi pe uscat, 
din partea Grecilor sub Cimon.

Eurynome, după mitol. grc. fata lui Okeanos 
şi prin Zeus, mama Charitelor.

Eurystheus, după mitol. grc. nepotul lui l’er- 
seus, prin favoarea (Jrnei Hera a ajuns rege în 
Mykena. E. e acela, care a dat lui Hei’acles (Her
cules) 12 porunci .să împlinească, dar Hyllos, liul 
lui Heracles, l-a învins şi omorît.

Eurythmia, armonia mişcărilor părţilor îii ra
port cu întregul, s. e. la dans, în musică, etc.
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Euscara, (Escuara, Euxara), numele ce dau 

Bascii (v. ac.) limbei lor.
Eusebiu, scriitor eclesiastic şi istoric grc., n. 

20d d. Chr. la Cesarea în Palestina, -j* 388. In 
memoria Sf. Pamfil, amicul seu, luă acest nume. 
Ca preot creştin scăpă de persecuţiunile lui Dio- 
cle^an în Egipt. Sub Constantin se reîntoarse 
la Cesarea, unde fîi numit episcop. Avu un rol 
însemnat în conciliul de la Nicea, 325. Scrieri 
mai în,semnate: Istoria eclesiastică, în 10 cărţi; 
piima scriere despre creştinismul din primele 
veacuri, până la moartea lui Licinius, pentru care 
(3 numit părintele istoriei eclesiastice. Favorit al 
lui Constantin, nu pomenesce decât faptele lui 
cele bune. Despre Arin, a cărui doctrină în 
contra treimei pare a o fi aprobat, nu scrie nimic. 
Cronica, în 2 cărţi, dela începutul lumei până 
la 328 d. Chr., remasă numai în trad. latină de 
Ieronim, iar grc. numai câteva fragmente. Pregă
tirea evangelică, în 15 cărţi, extrageri din ope
rele filosofilor şi altor scriitori vechi,- ca probe 
în favoarea creştinismului şi în contra politeis- 
mului; însemnată şi prin faptul, că multe din 
operele citate au dispărut. Ca urmare a acesteia 
a scris Demonstrarea evangelică, remasă în 
12 cărţi, şi Despre teologie. Panegiricul lui Con
stantin, Descrierea locurilor menţionate în Sf. 
Scriptuiă, Comentarea Sf. Scripturi, ş. a. Opere 
complete, ed. latină, Basel, 1542, 4 voi.; ed. 
greacă. Paris, 1856—57, 6 voi., în colecţiunea 
Migue.

Eustathios, episcopul Salonicului, a trăit în 
a 2 jumetate a seci. XII. E. este una din cele 
mai imposante figuri ale perioadei bizantine. La 
început a fost diacon la Sf. Sofia, apoi episcop 
în Tbessalonike. Viaţa sa e împăi’ţită, ca să (ţie 
aşa, în doue, şi activitatea sa literară deaseraenea. 
Cât timp a fost diacon în Constantinopole, a 
compus scrieii cu caracter sciinţific, obiectiv; 
aşa sunt renumitele lui comentarii la Iliada şi 
Odysseia, la Pindar, parafrasa cu scbolii a epopeei 
geografice a lui Dionysios Periegetes, etc. Ca 
episcop a întrat cu totul în viaţa practică şi 
operele sale din acea perioadă au caracter de 
actualitate. Din ele se vede, că nisuinţa lui con
tinuă era, sa reformeze viaţa mănăstirească şi 
sa ridice nivelul cultural şi moral al călugărilor; 
de notat insă, că E cu toate silinţele sale. n’a 
isbutit să ajungă la vr’un resultat mulţămitor, 
şi a fost chiar silit să părăsească Tbessalonike 
pentru câtva timp. Dintre operele din a 2 cate
gorie citez : Diferite discursuri şi homilii, scrisori, 
şi o seiie de scrieri, în cari tendenţa lui refor
matoare .se vcdesce pe deplin, precum: Reforma 
vieţii mănăstiresci. Despre prefăcătorie, Câtră 
cei ce îl acusă de pismaş, etc. E. s’a mai ocupat 
şi cu ])oesia religioasă, a scris comentarii relative 
la liyninul de Rusalii al lui loan din Damasc, 
precum şi poesii proprii, dar de mică valoare 
literară. Operele sale sunt foarte respândite. Cele 
din categoria a 2 la Migne, Patrol. gr. voi. 135 
şi 136. Comentariile la Homer editate de Stall- 
baum, 7 voi. Leipzig, 1825—1830. Pentru re- 
laţiuui complete, cf. Krumbacher, Geschichte 
d. byzant. Litteratur 2. Milncben, 1897.

[C. Litzica.]
Eustathios, Mahremboliies, im romancier bi

zantin, care a trăit prin seci. XII. Opera sa, un 
roman în prosă, Hysminias şi Hysmine, e o imi

taţie fără gust după alte romane anterioare. Un 
manuscris al acestei opere se află şi în biblio
teca Academiei din Bucuresci (ms. gr. 25).

[C. Litzica.]
EustatievicijLJmiine, secretarul episc. Nikita, 

a fost primul director al şcoalelor naţionale gr.-or. 
române din Transilvania. E. a fost un bărbat pliu 
de caracter şi cunoscător al mai multor limbi 
europene, cu deosebire slavice.

Scrieri: 1) »Desvoltele şi tâlcuitele evangelii a 
Duminecilor, a serbătorilor şi a oarecărora (ţile 
spre trebuinţa catecheţilor şi a dascălilor neuniţi, 
ce se află în mare principatul Ardealului. Prin 
Dimitrie E., directorul şcoalelor neunite naţio- 
nalicesci, în limba românească puse şi întocmite*. 
Sibiiu, 1790. Cumcă E. nu a fost Sârb, cum unii 
susţin, se vede şi din cuvintele folosite şi anume 
în titlul »desvoltele«, pe foaia 2 din precuvântare 
»desvolt«, pe foaia 5 »tractat*, apoi în tot locul 
în loc de slavicul praznic »serbătoare«. 2) »Scurte 
isvoade pentru lucruri deobşte«. Sibiiu, 1792. 
3) El a e(lat şi o Metodică, după cum se vede din 
nota de pe foaia 1 din înainte cuvântare la »Des- 
voltele*, unde vorbind despre metod (ţice »Ve(ţi 
pentru chipul urmării la evangelie, cartea me
todului nostru faţa 74 şi cele următoare*. 4) «în
dreptare păcătosului®, compusă de Dimitriu E. 
5) »Catechism, sârbesce, nemţesce şi românesce® de 
Dim. E. Ca manuscrise: 6) «Gramatica romană®, 
primită de Sulzer. 7) «Oeconomie a lui Floriu 
schel Mare dein francesce în rusesce şi dein ru- 
sesce în românesce®, tradus de Dira. E. 8) Ba- 
ronie, «Anali basericesci a lui Baronius de Popa 
Ştefan în Braşov®, tradus şi îndreptat de Dim. E.

[I. Vuia.]
Euterpe, după mitol. grec. musa cântecului 

liric; a fost înfăţişată în mână cu fluer dublu. 
E. înseamnă: delectătoare.

Euthanasia, (med.) decodare lină, uşoară.
Eutichismul, eresia lui Eutyches (378—454 

d. Chr.), care susţinea, ca să combată Nestoria- 
nismul, că Christos n’a putut ave două naturi 
distincte, ci că din momentul încarnăiii, el nu 
avea decât natura divina sub aparenţa unui corp 
omenesc. Această eresie, adoptată de mulţi, 
dar respinsă şi persecutată de biserică, a putut 
totuşi dăinui vr’o două secole în Orient.

Eutimiu, (Euthymius ZigabenusJ, călugăr ba- 
silitan în mănăstirea Născătoarei de Dumneejieu 
din Constantinopole între anii 1081—1118, re
numit ca scriitor şi bărbat cuvios şi erudit. La 
îndemnul împăratului Alexiu Comnenu, care 
doria să se combată secta Bogomililor, a scris 
vestitul op: IlavoTuXîa âoY(J.aT(.x‘}] ’opS-oăo^ou 
TCtaxecOi;, în care ântâiu se expune învăţătura 
ortodoxă şi apoi se combat eresiile. Textul gre
cesc al acestui op s'a tipărit mai ântâiu întreg 
în Tîrgovişte (România) la 1710. Latinesce a 
fost publicat (le Francisc Zinus (Venet. 1555, 
Lugd. 1556, Paris 1650). E. a scris şi comentarii 
asupra Sf. Scripturi, între cari se distinge co- 
mentarul asupra celor 4 Evangelii, care a fost 
publicat de C. F. Matthăi sub titliil: Euthymii 
Zigabeni Commentarius in quatuor Evangelia, 
graece et latine. Lipsea, 1792. (Cf. J. G. Rosen- 
miiller, Hist. interpret, libr.sacr. IV, 345; Fabric., 
Biblioth. graec. ed. Harles, VIII, 344; Migne 
PP. gr. CXXVIII—CXXI.) [Dr. Aug. Bunea.]
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Eutin, capitala principatului Liibeck în Olden- 
burg, lângă lacul E., 4739 Ioc. (1895); castel, 
gimnasiu; casa natală a lui K. M. v. Weber.

Eutropius, Flavius, istoric latin şi secretar 
imperial (magister memoriae) la Constantinopole 
sub Constantin şi urmaşii sei, a însoţit pe Iulian
(363) în resboiul cu Perşii şi a murit probabil 
pe la 370. A scris Breviarium historiae romanae, 
dela fundarea Romei până la împeratul Valens
(364) , cămia dedică opera sa, compusă din sciri 
luate dela scriitorii anteriori, mai ales dela Li- 
vius, Suetonius şi pentru Aureliandela Flavius 
Vopiscus. Stilul este simplu şi înţeles, de aceea 
E. a fost mult citit şi tradus în grecesce. Pentru 
istoria Românilor E. este însemnat în chestiunea 
colonisării Daciei, căci spune că Dacia remăsese 
goală de locuitori »viris erat exhausta« şi în 
chestiunea pără.sirii Daciei de cătră Romani, căci 
la Aurelian spune, că a ridicat pe toţi Romanii 
»abductosque Roman os ex urbibus et agriş Daciae« 
şi i-a aşezat în Moesia, ceea ce de sigur sunt 
exagerări de composiţiune mai ales atunci, când 
istoricul căuta să facă artă şi să moraliseze, 
decât să urmeze greaua înlănţuire a faptelor.

Euxara, v. Euscara.
Ev. Istoricii greci şi romani nu concepeau 

omenirea ca un întreg unitar şi continuu, şi îm
părţirile istoriei lor nu le întindeau şi asupra 
barbarilor, pe când creştinismul cu ideile sale 
despre descendenţa tuturor oamenilor dintr’o 
păreche, despre necesitatea pentru toţi oamenii 
a unui mântuitor şi despre o judecată ultimă a 
tuturor oamenilor, respundea cererei unei îm- 
păi’ţiri a istoriei. La început împăi'ţirea istoriei 
se făcea din consideraţiuni religioase, astfel Eu- 
sebius din Caesarea punea ca sfîrşit de epocă 
Abraham, Moise, Rezidirea templului. Predica 
lui Isus; Augustin numără o aetas dela Adam la 
Noe, a 2-a aetas dela Noe la Abraham, 3 la 
David, 4 la captivitatea babilonică, 5 la nascerea 
lui Isus, 6 la finis saeculi, 7 aetas, fericirea veci- 
nică în ceriu. In seci. XV începe împăi'ţirea 
do a(ji a istoriei vechi de cea medie, Macchiavelli 
începe istoria Florenţei prin cucerirea Romei 
de cătră Germani. In seci. XVII începe să se 
separe istoria medie de cea nouă, Christoph 
Cellarius (1634—1707), profesor în Hali e, cupri nde 
în istoria medie timpul dela Constantin cel Mare 
până la cucerirea Constantinopolei de Turci, iar 
timpurile posterioare le cuprinde în historia 
nova. In (jilele noastre istoria veche se termină 
Ia căderea Romei 476, istoria medie la 1492 la 
descoperirea Americei sau la cucerirea Constan
tinopolei sau la începutul reformei 1517, istoria 
nouă începe în dilel® noastre să se deosebească 
de istoria contemporană, care începe Ia 1789 
cu revoluţiunea franceză. Caracteristicile fiecărei 
istorii nu se potrivesc insă la toate popoarele 
şi de aci deosebiri după istoria fiecărui popor, 
aşa s. e. istoria medie a noastră se întinde până 
la Matei Basarab şi Vasile Lupii 1648, şi s’ar 
pute întinde chiar până în seci. XIX. In (jilele 
noastre Lorenz a propus împărţirea istoriei pe 
generaţiuni »legea celor trei generaţiuni.*

Caracterisarea pe scurt a fiecărui E. ar fi aceasta; 
teatrul lumei vechi erau ţermurile Meditei'anei, 
producţiunea era basată pe sclavie, autoritatea 
despotică a regelui sau a cetăţii stăpânia indi
vidul, statele trăiau isolate şi inimice; teatrul

evului mediu cuprinde şi Europa centrală, pro
ducţiunea basată pe servagiu (iobăgie), anarchie 
în raporturile dintre individ şi stat, fiecare pro
prietar cap de stat, puterea bisericii foarte mare, 
relaţiunile dintre state mai puţin duşmănoa.se ca 
în evul antic; teatrul evului nou se întinde po 
ţermurele Oceanului Atlantic, producţiunea basată 
pe servagiu şi pe bresle, individul subordonat 
ideii politice şi religioase, statele încep a-şi re- 
cunoasce un fel de drept la existenţă (idea de 
echilibru); teatrul istoriei contimporane cuprinde 
mai întreg pământul, producţiunea basjată pe sa
lariat şi pe libera concurenţă, care deslănţucsca; 
pasiuni fără precedent, individul îşi atribue mai 
multe drepturi decât datorii cătră întregul din 
care face parte, statele se garantează în drept 
şi se combat de fapt, lupte pentru împăiţirea 
lumii, idei de progres, de libertate şi naţionalitate.

Eva, V. Adam.
Evacuaţiune, termen ce se dă mai mult trans

portării bolnavilor şi răniţilor din spitaluri, sau 
când sunt trimişi de pe câmpul de luptă sau 
teatru de operaţiune în interiorul ţerii. Se mai 
întrebuinţează ancă şi pentru o trupă ce pără- 
sesce o ţeară pe care a ocupat-o milităresce.

Evaluare, evaluaţiune ffranc.J indicarea va- 
loarei sau preţului unui obiect; fixarea aproxi
mativă a unei cantităţi, sau unui numer.

Evander, (la Greci JEuandros, bun om), fiul 
lui Echemos, rege în Arcadia, şi al Timandrei, 
E. cu 60 de ani înainte de resboiul Troici a 
pornit din Pallantion, oraş în Arcadia, şi a dus 
o colonie pelasgă în Latiura. Pe ţermul Tibrului 
a fundat oraşul Palatium (de aci muntele Pa
latin). Faunus, rege în Latium, i-a dat păment 
ca să zidească oraş şi să fundeze colonii. E. a 
adus cu sine cunoscinţa literelor şi a musicei, 
şi a fost un heros al Latinilor. După alt mit 
nimfa Carmenta a născut pe E., i-a profeţit calea 
din Arcadia în Italia şi i-a stat în ajutor, ca 
să fundeze colonie pe muntele Palatin. Unii în 
E. recunosc pe Faunus, (Jeul vechiu italic.

[Atni.j
Evangelia, (grec. bunăvestire) cărţile, cai i cu

prind viaţa, învăţăturile şi minunile Iui Isus. 
Fie formează partea principală a noului Testa
ment (v. Biblia). Drept canonice sîint recunos
cute numai E.-le celor 4 evangelişti: Matoiu, 
Marcu, Luca şi loan. Cel dintâi a scris în 1. 
siro-caldeică, iar ceilalţi trei în 1. greacă. Ar
gumente incontestabile demonstră până la evi
denţă, în contra aserţiunilor legere ale ap<ista- 
ţilor Strauss şi Renan, că E. sunt genuine şi 
autentice, ceea ce însemnează, că autorii lor 
sunt în adevăr aceia, al căror nume îl poarta, şi 
că se cuvine acestor cărţi veracitatea istorică 
cea mai desăvîrşită. Pe lângă aceste E. se mai nu- 
meră multe apocrife în 1. latină, greacă, ebraică, 
armeană, persană, ş. a. (R. Cornely, Introd. liist. 
et critica in S. Script., voi. III. Paris, 1890; 
Tischendorf, Wann wurden unsere Evangelien 
verfasst? Leipzig, 1866; Charters, Canonicity. 
London, 1880; I. Gherghian, Viaţa lui Isus. lUi- 
curesci, 1892.)

Evangelic, conform cu evangelia, ce privesce 
biserica protestantă v. ac. Partea evan/jeiică, 
în biserica creştină partea stângă (dela preot) 
a altarului, (v. şi art. Augustana confesiunea şi 
Alianţa evangelică.)
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Evangelier, colecţiune manuscrisă sau tipărită 

a evangeliilor celor 4 evangelişti; mai ales a 
(jvangeliilor cetite în Duminecile şi serbătorile 
anului. Multe evangelii sunt copiate, ilustrate şi 
legate cu un lux, care face din ele adevărate 
opei'e de artă, cari împodobesc museele şi te- 
Hiiurele bisericelor. Astfel în Rom., E. mănăstirii 
de Argeş, scris şi înfrumseţat de mâna Reginei 
Elisabeta, în străinătateE. bibliotecelor dinSiena, 
Tulusa, catedrala Aix-la-Chapelle, Mainz, ş. a.

Evangelierul dela Londra, tetraevangeliul 
eopiat după un altul mai vecliiu de Radu Gră
măticul, om al casei principelui Petru Cercel; 
se află în museul britanic din Londra şi s’a pu- 
lilicat în extracte de B. P. Haşdeu în Columna 
lui Traian pe 1882— 83.

Evangeiist, în general predicatorii evangeliei 
(Eapt. ap. 21, 8; Ef. 4, 11 ; 2 Tim. 4, 5). In sens 
înai strins E. se (Jic numai acei bărbaţi, cari au 
seris mai ântaiu despre viaţa, cuvintele şi fap
tele lui Christos. Aceştia sunt Apost. Mateiu, 
Marcu, Luca şi loan. Sf. Mateiu înainte de che
marea la apostolic era vameş şi se numia Levi 
(Mat. 3, 5). Istoricul Eusebiu scrie, că Sf. M. a 
|)iedicat 15 ani Ovreilor în Palestina, iar când 
s’a dus dela ei (pe la 42) le-a lăsat evangelia 
scrisă îu limba lor (Eus. H. E. 3, 25); el a su
ferit martiriu în Arabia ori Etiopia. Amintirea 
lui se serbează în 16 Nov. Simbolul ev. Mat. 
e fecioara, fiind-că îşi începe evangelia cu ge
nealogia părinţilor după trup ai lui Isus. Sf. 
Marcu a fost din leinisalim, l-a încreştinat Sf. 
Petru (I Petru 5, 13). El a însoţit pe Sf. Petru 
Ia Roma, unde şi-a scris evangelia (între 54—62) 
greoe.sce. El a fundat biserica din Alexandria în 
Egipt, unde a suferit moarte de martir. Simbolul 
lui e leul, pentni că începe ev. cu versul celui 
ce .strigă în pustie. Biserica noastră îl serbează 
în 25 Apr. Sf. Luca s’a născut în Antiochia 
Siriei, probabil, că l-a încreştinat Sf. Paul, pe 
caro l-a însoţit în călătoriile lui. (Fapt. ap. 16, 
l) uu; 20, 5 iiu). Luca a fost medic (2 Tim. 4, 8) 
şi după tradiţie şi pictor. El şi-a scris evangelia 
(între 61—63) în Roma, unde petrecea Sf. Paul 
în prinsoare; a predicat în Macedonia, Achaia, 
Dalmaţia, Italia, Galia, Libia şi Egipt. A murit ca 
martir în Teba (Beoţiaj. Se serbează în 18 Oct. 
Simbolul ev. Luca e boul, fiind-că îşi începe evan
gelia cu sacrificiul adus de preotul Zacharie. Sf. 
loan apostolul a fost fiul lui Zevedeiu (Mat. 4, 21; 
Marcu 3, 17; Luca 5, 10) din Betsaida lângă lacul 
Oenezaretului. El era învăţăcelul cel iubit al lui 
Isus (loan 19, 26), lui i-a recomandat Mântui
torul murind grija de mama sa. Evangelia şi-a 
.scris-o grecesce pe timpul împăratului Domiţian 
(81—96). El are şi trei epistole numite catolice 
(sohornicesci). Sf. loan a predicat mai ales în 
Asia mică, unde a fundat mai multe biserici şi 
a murit în etate de preste 90 ani pe timpul îm- 
pci atului Traian (cam pe la 101—102). Simbolul 
ev. loan e vulturul, fiind-că tractează mai ales 
despre natura dumne()eească a lui Isus, şi prin 
felul scrierii se înalţă preste ceilalţi evangelişti.

[Dr. Isidor Marcu.]
Evantaiu, (franc.) unealtă de toaletă feminină 

spi’e a-şi procura răcoreală, agitându-o.
Evaporaţiune, transformarea unui lichid în va

pori. E. este mai abundantă, când suprafaţa li
beră a lichidului e mai mare, când pre.siunea

deasupra lichidului e mai mică sau când atmos
fera deasupra lichidului e mai uscată; urcarea 
temperaturei potenţează E. unui lichid. La un 
anumit grad de căldură E. nu se mai întâmplă 
numai la suprafaţa lichidului, ci şi în interiorul 
lui; în acest cas se (Jicfii că lichidul fierbe. 
Prin transformarea unui lichid în vapori se ab
soarbe căldură, care este întrebuinţată, ca să 
învingă puterea de cohesiune dintre molecule; 
căldura absorbită devine latentă, (v. Fierbere.)

Evaporimetru, (numit şi evaporometru, admi- 
dometru, amometru sau atmometru), un instru
ment cu care se măsoară cantitatea ce se evapo
rează dintr’un lichid într’un timp dat. In esenţa 
lui acest instrument e compus dintr’un arătător 
de nivel plutitor la suprafaţa lichidului într’un 
vas; arătătorul, pogorându-se pe măsură ce li
chidul se evaporează, arată pe o riglă divisă în 
milimetri cât a scăzut lichidul din causa eva
poraţi unii.

Evasiv, în doi peri. Se caracterisează cu acest 
termin respunsurile acelor oameni, cari uu vor 
să respun()ă direct la chestiune, o ocolesc. E. 
un semn de discreţie sau de răceală. [M. D.j

Evdochia, v. Eudochia.
Evecţiune, una din inegalităţile (v. ac.) pe

riodice ale lunei, în virtutea căreia central or
bitei lunare descriind un mic cerc în spaţiu, se 
schimbă în fiecare moment direcţiunea liniei 
aspidelor precum şi excentricitatea orbitei.

Eveniment, întâmplare, (v. şi accident.)
„Evenimentul*1, jurnal cotidian politic înfiinţat 

în Iaşi la 1893 de un grup de tineri. Mai târziu 
a trecut sub direcţiunea lui G. A. Scoi’ţescu. 
Ca supliment au apărut în 1894 câteva numere 
din ^Evenimentul literar*.

Eventualitate, întâmplare posibilă; circum
stanţă întâmplătoare, dar la caro te referi cu 
consciinţa, că se poate întâmpla.

Everdingen, 1) E., Alart, Van, pictor şi gravor 
olandez, n. 1621 în Alkmaar, ţ 1675. In urma 
unei călătorii în Svedia, deşteptându-se în el 
sentimentul pitoresc, desemnă mai toate prive
liştile ce-i ieşiră în cale: din aceste desemnuri îşi 
întreţinu talentul toată viaţa. Museul Louvre din 
Paris posede două pânze de el, Dresda cinci şi 
Berlinul şese. Una din cele mai apreţiate e Tem
pesta din Miinchen.

2) Everdingen, Cesar, Van, pictor olandez, 
n. i606 îu Alkmaar, -j- 1679, fratele celui de 
mai sus. Oraşul Haga are aşa (jisul lui cap- 
d’operă: Diogen căutând un om.

Evertebrata, animale nevertebrate (v. ac.), 
lipsite de colona vertebrală.

Evgheniţi, Epitropia E-lor, o instituţiune în
fiinţată de loan Caragea-Vodă (1812—1819) în 
Muntenia la 1814 din prelaţii ţerii şi un număr 
de boieri, şi menită de a protege pe ficiorii de 
boieri nevîrstnici în contra cămătarilor şi de a-i 
împedeca să-şi risipească averile. Această epi- 
tropie a pus de multe ori sub interdicţiune şi 
boieri în vîrstă şi a funcţionat mai mult timp, 
întin(Jându-şi mereu dreptul de a protege cinul 
boieresc contra creditorilor, mai adesea cu pa
guba nu numai a cămătarilor, dar şi a neguţă
torilor cinstiţi. (Of. V. A. Urechiă, Epitropia E.-lor, 
în «Literatura şi Arta rora.«, an. I, pag. 375.)

Evian, renumit loc de cură balneară în lunca 
.sudică a lacului de Geneva, cu o posiţie încân-
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tătoare, la o înălţime de 380 m. Are mai multe 
isvoare reci, foarte slab mineralisate în bicar
bonat de sodă, sare şi fier. Cu toate acestea E. 
ca loc de cură pentru cei ce sufer de stomach, 
rinichi şi beşică, este foarte cercetat. Speciali
tatea sa este cura internă la cei ce sufer de 
piatră la beşică. Apa în comerciu e lătită în toată 
lumea. In România ancă se importează multă apă 
de E. [Dr. Vuia.]

Evicţiune, a dovedi; deposedarea cuiva în cale 
legală de un lucru pe basa unui drept real mai 
bun. Cumperătorul lucrului evins are dreptul a 
cere dela vencjător; restituirea preţului, fmctele 
ce a trebuit să întoarcă, spesele şi daune interese.

Evident, ceea ce este absolut clar şi nu mai 
are trebuinţă de nici o dovedire pentru ca să fie 
primit ca element de credinţă pentru ori ce om 
în toată firea. E întrebuinţat foarte mult în de
monstraţiile matematice şi în cele filosofice, şi 
de multe ori tocmai când autorul ar trebui să 
ne dea dovedi: caută printr’o expresie să sub- 
tiliseze o demonstraţie. [M. D.]

Evidenţa, starea de consciinţă în care ni-se 
impune convingerea despre un lucru că este sau 
nu este. E. e un semn al certitudine! subiective, 
iar nu al adevemlui. Pentru ca această cei*ti- 
tudine subiectivă personală să devină obiectivă, 
adecă să corespundă cu realitatea şi să determine 
în mod imperios şi credinţa celorlalte fiinţe in
teligente, trebue să fi îndeplinit oarecare con- 
diţiuni, pe cari le specifică metodologia (v. ac.).

Evlavia, pietate, religiositate; devoţiune în ru
găciuni şi preste tot în lucrurile sacre.

Evocaţiune, chiemare în judecată înaintea unui 
tribunal străin sau superior. In Francia se în
ţelege sub E. dreptul curţii de apel de a schimba 
sentenţa instanţei inferioare şi de a continua cer
cetarea afacerii.

Evolceanu, Dumitru, redactor la «Convorbiri 
Literare*, n. 1 Oct. 1865 în Botoşani, şi-a făcut 
studiile superioare in Iaşi, Paris, Bonn şi Berlin. 
A publicat mai multe articole de critică literară 
în numita revistă şi colaborează la presenta En
ciclopedie. Dela el; «Istoria literaturii latine*. 
Buc. 1899.

Evoluţiune, teoria filosofică după care lumea 
şi toate lucrurile din lume iau nascere, dăinuesc 
şi pier suferind o serie de schimbări, conform 
unei legi fixe şi immutabile, legea de E. Filosoful, 
care a dat o formă sistematică acestei teorii, e 
Herbert Spencer. El constată, că mintea noastră 
nu-şi poate concepe lucrurile din natură, fără 
să conceapă o forţă care persistă necontenit şi 
care le produce. Deci un prim principiu: Per
sistenţa foi’ţei. Din acest principiu se dei ivă al
tele. Dacă persistă forţa, trebue să persiste şi 
relaţiunile dintre forţe: principiul uniformităţii 
legii. Tot aşa trebue să persiste materia şi miş
carea: principiul indistructibilităţii materiei şi 
acela al continuării mişcării. Din aceste principii 
derivă apoi altele mai particulare, a) transformarea 
forţelor. Nici o forţă particulară (căldură, lu
mină, etc.) nu se pierde; când dispare se trans
formă în altă forţă particulară, echivalentă, b) 
Mişcarea în direcţiunea celei mai mari tracţiuni 
sau celei mai mici resistenţe, căci din momentul 
ce se admite pemistenţa forţei, trebue să se ad
mită neapărat că un prisos de forţă o să aibă 
un efect mai mare decât o lipsă de forţă, şi acest

prisos trebue cu necesitate să dea direcţia. Şi 
în fine c) Ritmul. Forţa nu poate să persiste decât 
căutând la fiecare moment să aibă legătură cu 
isvorul de forţă, adecă trebue să fie ritm atică.

Intemeiându-se pe aceste principii, H. Spencer 
caută să determine o lege unică universală, care 
să se aplice întregei existenţe şi tuturor fenome
nelor particulare, cari compun existenţa. Aceasta 
e legea de E., pe care o formulează astfel: »E. 
este o integrare de materie, însoţită de pierdere 
de mişcare, materia trecând dela o stare omo
genă, indefinită, incoherentă, la o stare hetero- 
genă, definită şi coherentă; iar mişcarea, care nu 
s’a pierdut, suferind o transformare aualoagă.* 
In adever: materia primitivă, ne spune sciinţa 
modernă, era difusă, nu existau corpuri cei'esci 
heterogene, definite şi coherente. In virtutea 
însă a persistenţei foiţei, a continuităţii mişcării, 
pe care o avea acea materie difusă, condusă şi 
de principiul ritmului şi al mişcării în direc
ţiunea celei mai mari tracţiuni, încetul cu încetul 
materia difusă se integrează, adecă se concen
trează în corpuri deosebite. Din această con
centrare, condensare a materiei a resultat însă o 
pierdere de mişcare, iar cea remasă, în loc să fie 
difusă şi fără direcţie hotărîtă ca mai înainte, 
începe să se definească, să devină omogenă (miş
carea circulară), iar corpurile deosebite să de
vină coherente, ca şi mişcările cari le grapează 
acum în sisteme planetare. Ceea ce s’a întâm
plat cu fenomenele astronomice, se întâmplă, (jice 
Spencer, în toate ordinele de fenomene. Pretu
tindeni materia se concentrează, se face hete- 
rogenă, se definesce, iar în această concentrare, 
heterogenisare şi definire este ajutată pe de o 
parte de pierderea unei părţi din mişcarea deo
sebitelor părţi, iar pe de alta de mişcarea remasă 
care se concentră, se heterogenisează, se defi
nesce odată cu materia.

Spencer, cu multă consecuenţă, cu multa in- 
geniositate şi ajutat de un enorm capital de cu- 
noscinţe, aplică această lege de E. cu deosebire 
la fenomenele vieţii (Biologia), la fenomenele .su- 
fletesci (Psichologia) şi la fenomenele socialo 
(Sociologia) şi ne dă o explicare a lumii pe cat 
de grandioasă, pe atât de rece şi desesperantă. 
Lumile cari se fac, se desfac, se prefac înaintea 
noastră şi noi, simple celule, cari ne nascem, nc 
desfacem şi ne prefacem în alte elemente, pentru 
compunerea altor agregate de materie mai per
fecte, adecă mai definite, mai heterogene şi mai 
coherente, ele înşi-le subordonate şi condamnate 
să se facă, să se desfacă şi să se prefacă, ea şi 
noi, fără pic de speranţă, fără alt principiu de 
unire intimă, decât acela al forţelor externe în
conjurătoare, ne pun pe gânduri mai pesimi.ste 
decât chiar filosofia lui Schopenhauer. (v. .şi art. 
Descendenţa.) [Dragomireseu.]

Evoluţiune linguistică. Ori ce limbă se află 
într’o E. continuă. Motivele acestei evoluţiuni 
sunt multiple. Cele mai importante siint: ])rin- 
cipiul inerţiei sau al economiei de foiţă, în vîi- 
tutea căruia vorbitorii, în mod inconscient, sîint 
îndemnaţi a-şi uşura pe cât se poate vorliirea; 
lucrarea analogiei, care se întemeiază pe in
fluenţa formelor predominante asupra celor mai 
puţin usitate; progresul sau regresul cultural al 
popoarelor, care face să se nască concepte şi 
forme linguistice uoue sau să dispară cele vechi;
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în fine influenţa unui idiom asupra celuilalt, în 
urma contactului direct sau indirect între doue 
popoare, care duce la formarea unor limbi mixte 
sau şi la dispariţiunea totală a idiomului mai 
puţin viabil. [Ti.]

Evonymus L., (botan.) gen din fam. Celastrineae, 
tribul Celastreae, cuprinde arbori sau arbuşti cu 
ramurile tetragonale rar rotunde. Acest gen nu- 
meră vr’o 40 de specii, dintre cari cele mai 
multe trăiesc în munţii Indiei, Chinei boreale 
şi Japoniei, altele cresc în Europa şi în America 
boreală temperată, puţine sunt împrăsciate şi 
prin insulele Malayane; nu de mult s’a aflat o 
specie de Evonymus şi în Australia. In părţile 
uoastre cresce prin păduri şi tufişuri: E. euro- 
paeusL.^ numit de popor Salbă moale, Vo- 
niceriu. E. verrucosus Scop., numit vulgar 
Lemn rîios, iar prin pădurile din regiunea 
montană cresce E. îatifolius Mill. Unele specii 
şi varietăţi de Evonymus se cultivă prin grădini 
şi florării ca plante decorative, aşa sunt: E. ame- 
rieanus L., E. atropurpureus Jacq., E. euro- 
paeus L., E. fimbriatus Wall., E. grandiflorus 
Wall., E. japonicus L., etc. Lemnul de E. euro- 
paeus L., calcinat în vase închise se întrebuin
ţează la fabricaţiunea creioanelor de desemn. 
Plantele din acest gen sunt în general otrăvi
toare, au un miros neplăcut, greţos. Odinioară 
se întrebuinţau în medicină mai multe specii 
de Evonymus. [Z. C. P.]

Evrei, v. Ovrei.
Evstratie, biv vel logofet, figurează ca ti’adu- 

cetor din grecesce al Pravilei lui Vasile Lupu, 
domnul Moldovei (1634—1653).

Ewald, 1) Heinrich, von, orientalist germ., n. 
1803 în Gottingen, 1827 prof. acolo; 1837 de
stituit cu alţi 6 prof., cari protestaseră în contra 
loviturii de stat a regelui Ernst Auşust, merse 
la Tiibingen, se întoarse 1848 şi fu pensionat 
1867, ne voind a jura credinţă statului prusiau, 
pe care l-a combătut şi în Reichstag, cerend 
reînfiinţarea Hanoverei ca regat, f 1875. A 
făcut epocă atât ca linguist în Gramatica critică 
a limbii ovr. 1827 şi a limbii arab. 1831—33, 
cat şi ca exeget al vechiului Testament (Cărţile 
poetice 1865—67; Profeţii 1867—68), şi mai ales 
prin scrierea sa de căpetenie: Istoria pop. Israel 
1864—68, care se poate compara cu Istoria rom. 
a lui Mommsen.

2) Ewald, Johann, poet danez, cai’e deschide 
pci'iodul nou al literaturii daneze, n. 1743 în 
Copenhaga, începu să studieze teologia, dar în 
ouriind întră în oastea prusiană, apoi în cea au
striacă, fuşi 1760 şi-şi urmă studiile. O dj’agoste 
nefericită il făcu poet Deşi influenţat de Moliere, 
dar mai cu samă de Klopstock, el scrise poesii 
lirice de un avent şi frumseţe de formă neîntre
cute in limba lui ((îătră suflet). Templul Fortunei 
(alegorie) 1764 atrase îndată asupra lui atenţiunea 
generală; urmară dramele: Adam şi Eva, din 
biblie, Rolf Krage, din tradiţiune, şi capo d’opere: 
Moartea lui Balder (mitologică) şi Pescarii, tablou 
din viaţă, în care se află cântecul naţional danez, 
t '781. Cf. Welhaven: E. şi poeţii norvegieni. 
Copenhaga, 1868. Op. lui în 8 voi. 1850—55 
acolo, cu autobiografie necompletă. [W. R.]

Ex, (lat.) din, afară; are însemnarea de »pâuă 
în fund«; apoi în compusele: exrege, etc., arată 
oficiul ce l-a avut odată cineva. Ex abrupto, (lat.)

fără veste, nepregătit; termin retoric pentru 
exordiul, care se adresează cătră disposiţia as
cultătorilor şi străbate numai decât în conţinutul 
şi în întregul temei.

Exacerbaţiune, (med.) o schimbare spre mai 
reu a unui morb, causată de un accident trecetor.

Exact, tocmai cât trebue şi cum trebue. Im
plică comparaţiunea cu un tip ideal, cu care trebue 
să se potrivească perfect faptul calificat de E.: 
precis, nici mai mult nici mai puţin. [M. D.]

Sciinţe exacte se numesc sciinţele matematice, 
cari întrebuinţeazăexclusiv metodul demonstrativ.

Exageraţiune, trecere preste mesura adevă
rului. Sin. hiperbolă.

Ex-albuminat, (botan.) se (jice de semenţă, de 
embrion, când nu are albumen (v. ac.); s. e. se
minţe de fasole şi alte leguminoase, etc.

Exalgin, Methylacetanilid, substanţă chimică, 
ce formează cristale albe, cari se topesc la 99-50 C.; 
massa topită fierbe la 245° C. E. se folosesce în 
medicină ca antiseptic, antifebril şi la neuralgii.

Exaltados, după revoluţia spaniolă din 1820 
numirea partidului liberal extrem în contrast cu 
partidul moderat (Moderados); în 1822 aveau 
majoritate în Cortes, dar după ocuparea Cadix- 
ului prin Francezi (1823) s’a sfîrşit domnia lor.

Exaltaţiune, şi mai bine Exaltare, a) starea 
sufletească desechilibrată, în care omul e purtat 
în părerile şi actele sale de o sensibilitate ex
cesivă şi de o imaginaţiune fără frâu.-Deosebită 
de extas, fiind-că deşi amendoue implică o pre- 
domnire a simţirii asupra înţelegerii, extasul (v. ac.) 
e o stare extraordinară, dar liniştită, avend un 
obiect statornic, pe când E. e o stare neliniştită, 
care îşi schimbă obiectul necontenit şi fără nici 
o regulă, b) Glorificare, c) Ori ce exagerare în 
genere a unei calităţi sau activităţi, a unui lucru 
sau fiinţe. O E. prea mare duce la nebunie. 
Exaltat, popular săltat = nebun. [M. D.]

Examen, în general, se numesce ori ce act, 
prin care tindem în mod intenţionat şi cu un 
plan a ne câştiga informaţiuni despre stai'ea sau 
calităţile unui obiect, sau despre mesura cuno- 
scinţelor ori aptitutidinilor unei persoane.

In înţelesul din urmă, E. exista mai de mult, 
nu numai pentru şcoale, ci şi pentru ucenicii şi 
calfele, cari doriau să câştige dreptul de a practica 
o meserie, ca măiestri recunoscuţi de breasla la 
care aparţineau. Acest examen obligator s’a des
fiinţat, cu puţine excepţii, de când s’a declarat 
«libertatea meseriilor*.

Examen final se numesce mî ce E., cai'e are 
de scop de a încheia constatările asupra pro
gresului realisat de un aşezăment de instrucţie 
la sfîi'şitu] unui anumit ciclu de studii. Acest 
nume s’a dat in deosebi E.-lui, cu care .se în
cheie anul şcolar, spre deosebire de E. seme- 
strale (la lfĂ de an), trimestrale (la 3 luni), 
hmare (la finea fiecărei luni) şi cele dilnice, la 
cai'i şcolarii unei şcoale pot să fie supuşi în mod 
obligator, potrivit cu organisaţia înveţămentului 
din acea şcoală.

Se mai deosebesc E. de primire sau admitere 
în o clasă oare care, E. de diferenţă, prin caro 
şcolarul numai completează dovada că posede 
cunoscinţele necesare unei admiteri, în fine E. 
de corigenţă, de corecţiune sau de îndreptare, 
la care se admit numai şcolarii cu una sau doue 
note nesuficiente.
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E. finale se numesc E. generale (E. de cua- 
lificaţiune sau de capacitate la şcoalele speciale; 
E. de maturitate la şcoalele medii sau secundare 
şi E. de stat la şcoalele superioare), când au me
nirea să dea proba generală a capacităţii candi
daţilor pentm funcţiuni responsabile în stat. 
Aceste E. se constituesc, de obiceiu, din trei 
probe: una în scris, alta orală sau verbală şi a 
treia de aplicaţiuui practice. Potrivit cu aceste 
probe avem termenii de E. scripturistic, oral 
sau verbal şi E. 'practic.

E. de fine de an şi cele generale (afară de 
proba scripturistică) sunt de obiceiu E. publice, 
avend scopul de a informa publicitatea despi’e 
organisaţia internă şi extemă a şcoalelor, a da 
putinţa unui liber control şi a interesa de afa
cerile aşezămintelor culturale pe toţi doritorii de 
progres. E. publice, în massă, nu s’au dovedit 
totdeuna ca probe juste de mesura cunoscinţelor 
şi aptitudinilor celor examinaţi, resultatele lor 
fiind de multe ori rodul întâmplării sau al no- 
1‘ocului. In unele state ele au mai mult scopul 
de a servi ca un mijloc de stimulare pentru şco
lari. decât ca dovadă de capacitate. Aceasta din 
urmă remâne a se stabili, nu printr’un examen 
asupra unor chestiuni întâmplătoare, ci prin o 
îndelungată observare a prestaţiilor şcolarului şi 
o repeţită cercetare a cunoscinţelor sale sub în
treaga durată a studiilor. Aceste consideraţiuni 
au produs în timpul mai nou o mişcare în di
recţia înlăturării E.-lor publice finale (în deosebi 
anuale) înlocuindu-le cu un sistem de mesuri, 
care tinde la o cercetare mai intensivă şi mai 
deasă a lucrărilor şcolarului în cursul studiului. 
(Pentru România, a se consulta legea înveţă- 
juântului primar din 189.S şi Regulamentul de 
aplicare al acestei legi. Legea învăţământului 
secundar şi superior din 1898. Regulamentul de 
aplicare al legii.)

Exantheme, un grup de boale caracterisate prin 
apariţiunea unei roşaţe pe piele, care dispare sub 
presiunea degetului şi e causată prin o acumu
lare de sânge în capilarele pielei. Astfel s. e. sunt: 
scarlatina, variola, varicela, eritemul, blânda (ur- 
ticaria), erisipelul. La unele din ele, ca la va
riola, se adauge mai apoi şi o extravasaţiune de 
serositate sub piele. [V. I.]

Exapsalm, numele colectiv al psalmilor 3, 38, 
03, 88, 103 şi 143 (Onciul, Cartea Psalmilor), 
cari se cetesc dimineaţa la utrenie, (v. Psalm.)

[G. Hango.]
Exarch, (grec.) dela 554 titlul guvernatorului 

bizantin al Italiei. Exarchat, teritorul acestei 
locotenenţe; cuprindea Romagna şi litoralul dela 
Rimini până la Ancona. 751 cucerit de Aistulf, 
reg. Longobar()ilor, dela 756—1860 aparţinea 
Papei. Astătji E. însemnează o demnitate bise
ricească, de regulă un locotenent undeva al pa- 
triarcbului din Constantinopole. In Bucovina 
se numesce E. preotul al treilea dela biserica 
catedrală din Cernăuţ, in.sărcinat cu predicarea 
în limba rutenească. E. este aici şi titlu de onoare, 
care se dă meiitoşilor păstori de sutlete cu dreptul 
de a purta bi-âu roşu. [Dr. I. G. Sbiera.]

Exarticulaţiune sau Desarticulaţiune, o ope
raţiune în care tai, ciuntesci un membru tocmai 
iu articulaţiune, pe când în amputaţiune tai la 
ori ce înălţime.

Ex asse, (lat.) deplin, tot, întreg.

Ex bene placito, (lat.) după voia cuiva, după 
bunul plac.

Ex cathedra, (lat.) din catedră, de pe scaun, 
tron; în special se rapoartă la decisiunile papei 
în chestiuni de credinţă şi disciplină, dela cari nu 
este recurs.

Excedent, prisosul veniturilor faţă de chel- 
tirieli. Contrarul se numesce deficit. In birdgct 
se deosebesce E. după prevederi (sair preliminat) 
şi E. real, acel care se constată la încheierea 
socotelilor umri exerciţiu. E. e o dovadă de mers 
sănătos al finanţelor, de aceea guvernele caută 
totdeuna a înfăţişa budgete cu E. Dela unirea 
principatelor, ani cu E. au fost 1863, 1867, 1873, 
1877, 1880, 1880—81, 1882—83, 1886—87, 
1888—89 până la 1893—94 irrclusiv. Dacă la 
întocmirea unui budget s’au trecut în budgetul 
extraordinar cheltuieli ordinare sau s’au trecut 
la venituri bani provenind din împrumuturi, E., 
deşî real după comptabilitate, este fictiv în fond. 
(Cf. pentru România seria întitulată: Expunerea 
situaţiunii tesaurului public la 30 Sept., public, 
ofic. anuală.) [Biron.]

Excelenţa, termen de politeţă şi de onoare în 
4ilele noastre, în vecliime de o mare importanţă. 
Cei dintâi cari luară titlul de E. au fost i'egii 
Lombardiei, apoi trecu la Franci şi împăraţii 
Germaniei, cari menţinură acest titlu până după 
1300. In secolul următor îl purtau principii şi 
ducii italieni, cari îl părăsiră la rândul lor pentru 
cel de »alteţă«. Cel dintâi duce nesuveran, care 
îl luă, fu ducele de Nevers, fiind ambasador la 
Roma (1593). Exemplul fu urmat apoi de marii 
ambasadori, şi tractatul din Westfalia recunoscu 
oficial acest drept pentru ambasadori. Ducele de 
Alba purta titlul de E., când era guvernator al 
Ţerilor de jos (1595). In seci. XVII titlul do 
E. fu purtat de »gran(jii de Spania* şi de membrii 
ordinului »Toison d’or*. Acest titlu se respândi 
din ce în ce. Sub Ludovic XIV şi XV, ca şi în 
Anglia, titlul se da marilor funcţionari ai rega
tului; chiar rectorii universităţilor germane îl 
purtau. Astă(Ji acest titlu e semi-oficial în re
laţiile diplomatice, pentru ambasadori, miniştrii 
plenipotenţiari, şi chiar pentru gi'ade mai mici 
şi pentru miniştrii ordinari ai statului. In Austro- 
IJngaria titlul de E. se dă consilierilor intimi 
(v. ac.). [O. L.]

Excentricitate, situaţiune în afara centrului; 
figurat: curiositate, originalitate, necumpănire, 
într’o parte, caracter nepoţii vit cu obiceiurile, etc. 
In geometrie v. elipsa şi iperbola. In astronomic: 
E. unei planete sau comete e E. orbitei salo.

Excepţiune, abatere dela regulă. In [irocesul 
civil se înţeleg sub E. obiecţiunile de drejit ale 
pîrîtului, cari dacă se dovedesc basato, zădăr
nicesc acţiunea pîrîtonilui. Se deosebesc: E. de- 
latorie, cari au de urmare numai rosj)ing(Mva 
temporală a cererii pîritorului, şi E. peremp
torie, cari se opun reclamantului cu scop de a 
zădărnici acţiunea pentru totdeuna.

Exces, necumpetare, ceea ce trece presto mar
ginile cuvenite; cantitate cu care o mărime în
trece altă mărime. La plural: violenţe materiale; 
desfrânări.

Excitantia, (med.) remedii cari excitează Iii.1 
organismul întreg, fie numai nervii, inima, sto- 
machul, anumite glandule, etc. E. sunt: camforul, 
alcoolul, Moschus, Digitalis, ş. a.
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Excitaţia, în genere ori ce causă provocatoare 

do activitate; în fisiologie proprietatea ce au în 
special nervii şi muşchii de a intra în activitate 
sub acţiunea unor agenţi excitanţi de natură 
chimică, niechanică, fisică (în deosebi electrică), 
sau pur fisiologică. Natura intimă a excitaţiei 
fisiologice normale e necunoscută. Numai o parie 
mică din excitaţiile ce au'loc în organismul nostru 
ne sunt aduse la cunoscinţă; de marele rest suntem 
absolut inconscienţi. E.-le au nevoe de o inten
sitate oarecare, pentru a fi percepute de noi; 
minimum de excitaţie necesar perceput poartă 
numele în fisiologie de pragul excitaţiei. 
Intensitatea unei E., trecend preste pragul ei, 
poate merge până la un maximum, când E. în
cepe a deveni insuportabilă organismului. Agenţii 
excitatori se împart în 2 grupe: bomologi, 
sau adequaţi, cari lucrează totdeuna în acelaş 
chip (de pildă vibraţiuuile eterului), şi hetero- 
logi, a căror acţiune variază după simţul, asupra 
căruia lucrează. Prima categorie de agenţi lu
crează numai asupra terminaţiunilor periferice 
ale organelor simţurilor, pe când celelalte asupra 
întregei regiuni nervoase a organului simţului, 
chiar ])ână la scoarţa cerebrală. Excitanţii me- 
chanici, chimici, electrici şi termici fac parte 
din acest al doilea grup. [Vascbide.]

Excitator electric, aparat compus din doue ra- 
mure de metal cari se pot mişca în jurul punc
tului în care sunt reunite. Fiecare ramură are 
câte un mâner de sticlă, de care le putem apuca 
fără a ne pune de a dreptul în contact cu dîn- 
sele. Servesce pentru a descărca instantaneu un 
condensator electric.

Exclamaţiune, ca figură de stil este expre- 
siunea ori cărui sentiment viu şi iute, care cu
prinde vr’odată sufletul nostru. Se exprimă de 
obiceiu prin interjecţiuni. [*]

Exclusivitate, calitatea morală a unei persoane 
sau a unui cerc, care nu vrea să primească nici 
un lucru contrar tendenţelor sale.

Excomunicare, anatema, afurisire, cea mai 
grea pedeapsă bisericească; consistă în ex
cluderea unui creştin din comuniunea credin
cioşilor. Pedeapsa aceasta se dictează de cătră 
autoritatea bisericească competentă asupra cre
ştinilor debnquenţi şi contumaci. E. este de doue 
specii: E. mare, care exchide nu numai din co
muniunea bisericească şi lipsesce de bunurile 
bisericesc!, ci preste tot opresce pe ceilalţi creştini 
de a comunica cu cel pedepsit. (Cf. Pravila, în
dreptarea legii cap. 36, can. ap. 10); E. mică, 
care lipsesce pe delinquent numai de unele drep
turi, fără să interzică credincioşilor de a comu
nica cu el. (Cf. Dr. Raţiu, Tnstit. Dreptului bis. 
Blaj, 1877. pag. 7ol uu.) [i—m.]

Excoriaţiune, (me&.) jupuitură, distrugerea su
perficială a unei părţi a pielei sau a vr’unei mem
brane mucoase.

Excremente, substanţele scc _ je din corpul ome
nesc şi animalic ca netrebuincioase; cele sobde 
şi seuiisolide constitue materiile fecale, cele 
lichide urina. Materiile fecale sunt formate din 
reniăşiţele alimentelor amestecate cu parte din 
lichidele aparatului digestiv, cari n’au servit la 
digestiune, şi cu epiteliele descuamate dela mem
brana mucoasă a canalului digestiv. Omul adult 
produce pe eji 60 până la 100 grame materii 
fecale. Composiţia lor variază după ceea a ali

mentelor, cu cât ele sunt compuse de mai multe 
substanţe asimilabile, cu atât devine mai mică 
cantitatea materiilor fecale, ea este dar mai con
siderabilă la animalele erbivore decât la cele 
carnivore. In unele boale, în cari membrana 
mucoasă intestinală secretează multă apă, ma
teriile fecale devin lichide. Urina este lichidul 
secretat de rinichi, care curge prin ureterele 
în băşica udului şi se scoate prin uretra. Omul 
adult produce pe (Ji 1000 până la 1400 grame 
urină, cantitatea ei depinde de cantitatea apei 
ingerate. Urina este compusă din apă, diferite 
săruri, pigmente (materii colorante), epitele, muci; 
constituantul principal este urea şi acidiil uric, 
productele descomposiţiunii materiilor albumi- 
noide. Presenţa permanentă de cantităţi mai mari 
de glicosă (zahăr), de albumină, precum şi ex
cesul de săruri în urină constitue o boală. Din 
causa bogăţiei lor în apă şi în materii albumi- 
noide, E.-le întră lesne în putrefacţie şi vatemă 
puritatea atmosferei, a solului şi a apelor cur- 
getoare şi suterane. Se impune dar depărtarea 
lor corectă prin latrine şi grajduri bine con
struite şi intreţinute în stare curată. Depăitarea 
cea mai practică a E.-lor constă în întrebuin
ţarea lor pentru agricultură, căci pentru pă
mântul cultivat ele constituesc îngrăşământul 
cel mai bun şi cel mai ieftin şi germii boalelor 
infecţioase conţinute în E. devin nevătemători 
prin această întrebuinţare. [I. Felix.]

Excrescenţa, (med.) numire pentru imele 
umflături, ce pornesc din piele sau din mem
branele mucoase şi se compun din ţesut egal 
cu aceste. E. sunt negeii, polypii, condyloamele 
şi altele.

Excrete, (med.) producte secreţionate de glau- 
dule, cari însă se eliminează din corp fără o 
mai departe descompunere. In contrast cu E.-le 
se află secretele (v. ac.), cari însă, înainte de ce 
părăsesc corpul, servesc spre unele scopuri ho
tărî te. E. sunt: urina, sudorile, etc.

Excreţiune, funcţiunea fisiologică în virtutea 
căreia sângele se filtrează de principiile văte- 
mătoare organismului; această filtrare se face 
de cătră nisce glande numite excretoare; s. e. 
rinichii sunt glande excretoare, iar urina li
chidul excretat de ei. [N. L.]

In botanică se numesce Excreţiune elimi
narea din corp a substanţelor vătemătoare plantei, 
ori aşezarea lor în anumite părţi ale coiqmlui 
ei; s. e. eliminarea acidului oxalic împreună cu 
sărurile calcare, etc.

Excursiune, călătorie scurtă.
Excursiunile din punct de vedere didactic 

sunt cel mai folositor mijloc de înveţământ al 
sciinţelor naturale; în E. se deprind elevii a 
observa fenomenele naturale, fenomene cari pe 
lângă că aţîţă curiositatea, desvoaltă interesul 
şi gustul pentru studiul naturei. E.-le mai oferă 
profesorului ocasiunea, de a se pune în rela- 
ţiuni intime cu elevii, de a cunoasce apucăturile 
lor sufletesci pentru a usa de ele la formaţiunea 
caracterului. In Rom. de abia prin regulamentul 
şcoalelor secundare din 1898 (S. Haret) se im
pune profesorilor de sciinţe naturale să organi- 
seze asemenea E.

Execraţiune, puţin întrebuinţat, afurisenie, blă- 
stem (v. Esecrare); starea .sufletească cea mai 
extremă cu care defăimăm pe cineva. Mai în-
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trebuinţat e Execrabil, prin care calificăm ceva 
ce a ajuns limita extremă a reului. [M. D.]

Execuţiune, acţiunea de a realisa o disposi- 
ţiune; în înţeles juridic: realisarea silită a dis- 
posiţiunilor cuprinse în o hotărîre judecătorească. 
Cod. rom. de procedură civ. deosebesce E. pro- 
visorie şi E. silită. In Ung. procedura execu- 
ţională este regulată prin art. de lege 60: 1881.

Executiva, v. Puterile statului.
Exegesa, (teol.) expunerea înţelesului sau in

terpretarea cutărei cărţi după principiile statorite 
în ermeneutică. E. biblică sau interpretarea Sf. 
Scripturi are să se conformeze cu doctrina bi
sericii, care singură e infalibilă (v. ac.) în lu- 
ciurile de credinţă şi morală, şi prin urmare şi 
în expunerea sensului Sf. Scripturi. Deasemenea 
trebue să ţină samă E. şi de consensul unanim 
al sfinţilor părinţi. Cel ce se abate dela acestea 
uşor rătăcesce: Spiiîtul subiectiv nu e de ajuns 
la E., nefiind infaJibil, ori şi cu cât aparat sciinţific 
ar fi el înzestrat, deoarece în Sf. Scriptură e 
vorba despre multe adevăruri supranaturale. In 
E. biblică chiar şi adevărurile naturale trebue 
contemplate din punct de vedere suprapatiu'al 
şi în nex cu cele supranaturale, căci toate la 
olaltă formează un întreg în economia mântuirii 
şi conducerii genului omenesc la scopul său ultim, 
care e fericirea supranaturală. Dela aceste prin
cipii s’a abătut E. biblică raţionalistică, care întreg 
cuprinsul Sf. Scripturi se încearcă a-1 explica 
fără con.siderare la credinţa şi doctrina bisericii 
creştine. [i—m.]

Exemplu, ori ce lucru ce servesce la probarea, 
punerea în evidenţă a unui fapt; ceea ce se dă 
ca demn de imitat; ori ce lucru identic cu acela 
cu care se compară ceva (»carte fără exemplu*). 
Exemplificaţie, darea de exemple, explicarea prin 
exemple a unei idei.

Exempţiune, excepţiune; scutire, liberare de 
o sarcină sau îndatorire generală. In sens ca
nonic E. însemnează un privilegiu, în puterea 
căiuia un individ, corporaţiune ori un loc se 
subtrag dela jurisdicţiunea superiorului imediat, 
căruia ar trebui să se supună după dreptul co
mun, şi se supun altei autorităţi sau papei (în bis. 
rom.-cat.). E. este locală, personală sau mixtă, 
după cum privesce locul, persoana sau pe ambele; 
universală sau parţială, după cum persoana sau 
locul se subtrag de tot, sau numai în parte, dela 
jurisd. ordinariatului. (v. şi Exteritorialitate.)

Exenteraţie, în oculistică2 operaţiuni, anume 
E. orbitei sau ochiului, când se scoate cu totul 
din cavitatea oculară, nu ca în enucleare, unde 
se scoate numai bulbul; şi E. bulbului, când se 
scoate numai conţinutul acestei gogoaşe a ochiului, 
cum se practică de vr’o 15 ani încoace, deşi nu 
ca ceva faimos. In obstetrică se numesce aşa 
deşertareaabdomenului de conţinutul seu (viscere, 
deci şi evisceraţiunej.

Exequatur, decisiimea prin care şeful guver
nului unei ţeri recuuoasce şi admite în libera 
exercitare a funcţiunii pe un consul (agent străin). 
E. e dar titlul care constată primirea unui consul 
şi recunoascerea solemnă a puterilor sale. Acest 
act conferă consulului jurisdicţia şi autoritatea 
sa. Guvernul pe lângă care un consul e acreditat 
poate refusa, când aie motive suficiente, agiearea 
sau E. .seu. Pe lângă aceasta guvernul poate să 
şi-l retragă, dacă din deosebite motive crede că

e bine de a proceda astfel. In ambele caşuri 
rolul consulului e pasiv; guvernul seu discută 
motivele de retragere sau refus. Când consulul 
e învestit cu un titlu diplomatic, de însărcinat 
de afaceri, etc,, trebue să poseadă o scrisoare 
de acreditare (v. ac.) pentru calitatea sa di[)lo- 
matică. Atunci se observă ceremonialul de re
cepţie al agenţilor diplomatici. Totuşi aceasta 
nu-1 dispensează de a obţine E. în formele or
dinare. E. nu e necesar decât consulului. Can
celarul, dragomanii, etc., sunt numai recunoscuţi 
de autorităţi, după recomandaţiunea consulului. 
Agenţii consulari, numiţi de consul, trebue să 
poseadă E. ca şi consulii. Acest act se liberează 
de ministrul afacerilor străine. Forma E.-lui va
riază în diferite ţeri, de obiceiu e o lettre-pa- 
tente, semnată de suveran şi contra-semnată do 
ministi’u. Cbnsulul trebue să se abţină dela exer
citarea publică a funcţiunilor sale, cât timp n’are E.

[O. L.]
Exerciţiu, deprindere. E. financiar, v. Budget, 

I, p. 623 a. Exerciţii practice, ocupaţiile orale 
sau scripturistice, cari se dau şcolarilor cu scopul 
de a face aplicaţiunea (traducerea în faptă) cu- 
noscinţelor teoretice, dobândite în o materie 
oarecare de înveţăment. E.-le au un rol didactic 
important, îndeosebi la îuveţămentul elementar, 
unde scopul principal nu este mulţimea do cu- 
noscinţe, ci pe lângă puţine cunoscinţe, aptitu
dinea de a le utilisa în viaţă (a se vede în
veţăment elementar). Afară de »Şcoala practică», 
redactată de V. Petri, mai avem o bogată lite
ratură de manuale ce conţin E.-ii practice pentru 
îuveţămentul primar şi se rapoartă la felurite 
materii de studiu.

Exerciţii libere, E.-le gimnastice, cari se fac 
fără întrebuinţarea aparatelor de gimnastică. Ele 
servesc ca introducere în gimnastică şi se ]'a- 
poartă la ţinuta corpului în repaos şi la mişcările 
cu capul, trunchiul şi cu membrele (marşuri, 
alergări, sărituri, lupte, jocuri şi dansuri). (A se 
consulta «Exerciţii de gimnastică» de D. lonescu, 
Bucuresci; «Fascicule de gimnastică» I, 11, 111 
şi IV, de Mocianu şi Velescu. Bucuresci, 1891).

Exerciţii militare, mişcările şi evoluţiunilo 
executate de soldaţi pentru a le completa şi 
desvolta educaţiunea lor fisică, precum şi a Io 
face educaţiunea lor militară. [—]

Exerciţii spirituale, complexul unor acte de 
devoţiune, prin care spiritul creştinului, abstra- 
gend dela afacerile 4>lDice şi comune, se ocupă 
numai cu propria curăţire de defectele juoralo 
şi cu înaintarea în perfecţiuneareligioasă-moi’ala. 
Actele de devoţiune, cu cari se ocupă sau de
prinde spiritul, sunt: exortaţiuni ţinute de preotul, 
care conduce E.-le, reflexiunea asupra celor pro
puse în singuraticele exortaţiuni, aplicându-lo la 
propria sa viaţă, rugăciuni, cercetarea bisei'icii, 
lecţiuui pioase, mărturisire şi cuminecare. Atai i 
E. sau deprinderi spirituale fac în biserica ca
tolică mai ales călugării şi clericii, dar ele se 
fac şi de cătră laici sub conducerea preotiloi'.

[Dr. Is. Marcu.j
Exerciţiu, în musică nume dat unoi' mici 

composiţiuni, basate pe unul sau douo motive, 
şi scrise mai mult în vederea exercitării exe
cutantului decât a unei adeverate execuţiuni. 
Când ace.ste exerciţii .i<uot de un stil melodic mai 
îngrijit ele iau numele de studii (v. ac.). [T. C.J



Exerg — Exorbitant. 365
Exerg, termon numismatic, care arată partea 

liberă ce i’emăne între figura gravată pe o monetă 
sau medalie, şi marginea ei. De obiceiu spaţiul cu
prins dedesuptul figurii, unde se înseamnă uneoii 
data, marca gravorului, semnătura, etc., şi ori ce 
semn de fabricatiune. E. însă mai adesea cu
prinde numele artistului, scris mic, felul meta
lului din care e făcută medalia, etc. [O. L.]

Exert, (botan.) se (Jice de stil sau de staminele 
unei flori, când întrec învelişul floral, ca la Cer
celuş ş. a.; stă în oposiţiune cu inclus, ce se 
aplică în caşul contrar, când organele menţio
nate nu depăşesc învelişul floral.

Exeter, oraş în partea sud-vestică a Engli- 
terei, cu 37,580 loc. (1891); episcopie prote
stantă; catedrală; comerciu.

Exfoliaţiune, (med.) numirea proceselor ne
vrotice, la cari straturile superioare ale ţesutului 
sau oi’gamilui aficiat se desfac şi eliminează în 
formă de foi.

Exhaustori, aparat de ventilatiune, prin care 
se scoate aerul din mine, etc.

Exhibiţiune, predare, a scoate la iveală; ară
tare, expositiune.

Exhumaţiune, desmormentare.
Exigenţa, ceiîntă exagerată, trebuinţa impe

rioasă; calitatea morală a aceluia care cere cu 
stricteţe îndeplinirea unor reguli sau conditiuni 
pe cari funcţiunea sau interesul seu îl obligă să 
io supravegheze.

Exil, privarea cuiva de dreptul de a locui în 
patria sa (cetate sau stat), pornită dela autori
tate sau din propria hotărîre. La Greci E. era 
p(!deapsa dată unui cetăţean de partidul politic 
advers, s. e. Kimon, Xenophon, Thukydirles. Exi
latul îşi pierdea drepturile şi averea, rudele se 
lăpedau de el. O formă specială de E. la Atena 
era Ostracismul. O formă de E. la Romani era 
aquae et ignis interdicţie, privarea de ori ce re- 
laţiune cu cel vinovat.

Existenţa, ceea ce este, ceea ce are fiinţă; 
viaţă; durata vieţii, dăinuirea. In filosof ie, 
sub numele de E. se înţelege ceea ce, în mij
locul schimbărilor fenomenale, trecătoare şi deci 
fără valoare, remâne statornic şi etern. De aceea 
E. a fost concepută jnai totdeuna ca substanţă 
(v. ac.) de sine stătătoare şi prin sine existentă. 
Ea e deosebită de accidente sau de atribute, cari 
sunt calităţile lucrurilor şi cari nu pot exista de 
sine Şl prin sine fiind-că au trebuinţă de o sub
stanţă, la care se rapoartă şi care le produce. 
In acest înţeles, ceea ce numim noi realitate, 
lumea împreună cu fiinţele, lucrurile şi întem- 
plările dintr’însa, este numai o simplă aparenţă, 
fără adevărată realitate, fără E.; această lume 
coiistitue numai manifestările exterioare, întem- 
plătoare ale E., dar nu este însăşi E. E. este 
infinită şi eternă, produce şi conduce în mod 
statornic manifestările lumii, cari cad sub sim
ţurile noastre, şi remâne vecinie identică cu ea 
însăşi. E. se confundă cu Dumneijeu şi formează 
temelia panteismului.

In afară de acest înţeles metafisic, E. mai are 
un înţeles mai modern, derivat dintr’o privire 
mai puţin profundă, dar mai sciinţifică a lucni- 
rilor. In acest cas, E. cuprinde totalitatea lu
crurilor şi întemplărilor, cari au un loc deter
minat în spaţiu şi în timp şi a căror producţie se 
supune legii fundamentale a înţelegerii noastre:

causalitatea. Din acest punct de vedere conţi
nutul unui vis sau al unei ilusimii nu are E., 
pentru că atât visul cât şi închipuirea nu ţin 
samă de determinarea în spaţiu şi în timp, în- 
frâng legea causalităţii; n’au E. fenomenală. Şi 
aci să se evite o confusiune: visul sau ilusiunea 
ca vis şi ca închipuire, nu înfrâng legea cau
salităţii şi au un loc determinat în spaţiu şi în 
timp; un vis sau o închipuire se poate explica, 
i-se pot arăta căuşele cari le-a produs; ele sunt 
E. Ceea ce însă nu e E. e produsul lor. Ne-am 
pute explica de ce am visat că sburam şi îu- 
tr’aceasta visul are o E. fenomenală, dar sbu- 
ratul nostru din vis, e ceva care contra4ice con
diţiile E. şi de aceea (Jicem că n’are E.

[Dragomirescu.]
Exiex, (lat.) afară de lege, proscris.
Exner, Wilh., Fram, technolug, n. 1840, studia 

la Viena, unde fu numit profesor la Academia 
pentru cultura pămentului 1875. Ca atare şi-a 
câştigat merite mai cu samă pentm industria de 
lemn, de piatră şi pentru transport, 1879 în
fiinţa cu Banhans museul industrial şi techno- 
logic la Viena; 1882 deputat în Reichsrath. A 
scris: Stoleria de artă 1870, despre uneltele sculp
torului de piatră 1877, despre ale stolerului 1878 
până 1883, Mijloacele modeme de transport în 
serviciul agri- şi silviculturii, 1877. [W. R.]

Exoasceae, (botan.) grup de Ciuperci Asco- 
mycete, caracterisat prin asce neînvălite. Cu
prinde, ca familii mai importante, Sacharomy- 
cetaceele şi Exoascacee; in aceasta din urmă 
sunt ca genuri Taphrina, Exoascus (v. ac.), etc., 
cari trăiesc părăsite pe plante veriji.

Exoascus Fuck., (botan.) gen de Ciuperci As- 
comycete din familia Exoascacee; trăiesce pă
răsit pe frunze şi flori de plante ver4i, provocând 
deformaţiuni variate. Aşa, specia E. deformans 
atacă frunzele de piersec pe cari le face să se sgâr- 
cească; E. pruni atacă florile de cais, prun, etc., 
făcendu-le sterile; ovarul se umflă, capătă un 
gust acrişor şi o coloare gălbuie. Poporul nu- 
mesce fructele de prun astfel vătămate, u rlupi, 
cocoşei, corlaţi.

Exobasidium Woron., (botan.) -gen de Ciuperci 
Basidiomycete, familia Exobasidiacee; specia E. 
Vaednii trăiesce părăsită pe diferite specii de 
Afin ( Vaccinium).

Exoderm, v. Ectoderm.
Exodiu, în teatrul roman vechiu un fel de 

epilog.
Exodos sau Cartea Eşirii, una dintre cele cinci 

cărţi ale lui Moisi, v. Pentateuch.
^X'Q^i'a.\ia,(Exophthalmusprotrusiunea (ieşirea 

în afară a) globului ocular, produsă prin tumoare 
în dosul globului, prin inflamaţia acestuia sau 
prin mărirea sa (stafllom). (v. Gnşa exoftalmică.)

Exogamia, (grec.) la multe popoare obiceiul 
că nime nu poate lua soţie din seminţia cărei 
aparţine mamă-sa. Contrarul: Endogamia.

Exogen, exogene, (botan.) se (jic acele organe 
ale plantelor, cari îşi trag originea lor din ţesă
turile mai din afară ale unui alt organ mai bă
trân; s. e. frunzele sunt E. (v. şi Endogen).

Exomphalus, (med.) atât cât Hernia umbilicală. 
V. art. Hernia.

Exoprica, nume dat de Codul Caragea averii 
parafernale (v. ac.) sau oxtradotale a femeii.

Exorbitant, (lat.) pi’oste măsură, exagerat.
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Exorcism, adjurare, alungarea demonului dela 
oameni şi lucrurile făcute în mimele lui Dum- 
nocjeu şi în deosebi în numele lui Tsus (Marcu, 
16, 17). Puterea aceasta a dat-o Isus Chr. bise- 
ricei sale (Mat. 10, 8; Fapt. ap. 8, 7.) (v. Blăstem).

Exorcist, exordstat, una din treptele ierar- 
chice mici; cei înălţaţi la exorcistat aveau che
marea de a ceti exorcismii asupra energume
nilor (Sinod. cart. IV, can. 7). In biserica noastră 
puterea de a ceti exorcismii o au episcopii şi 
^)reoţii. Numai după ce s’a constatat deplin, că 
in adever cineva e cuprins de spiritul necurat, 
este iertat a ceti asupra lui exorcismii. [i.—rn.]

Exordiu, începiitul unui discure (v. Disposi- 
ţiunea). Scopul lui e câştigarea bunăvoinţei şi aten- 
ţiunei ascultătorilor, şi înlesnirea înţelegerii dis
cursului. (Reddere auditores benevolos, attentos, 
dociles). Aci au loc mai ales aşa numitele mo
ravuri oratorice (v. ac.), dela cari atîruă în mare 
parte succesul discursului.

Exortaţiune sau parenesă, (v. ac.) o cuvântare 
religioasă scurtă şi însufleţită, care o adresează 
preotul credincioşilor din incidentul cutărei în
tâmplări mai rari, s. e. la botezarea unui adult, 
la prima cuminecare a pmncilor, ori şi înainte 
de mărturisirea lor, la cununie, etc. E. se ţine 
în ton familiar şi are să apară ca improvisată.

[i—m.]
Exoschelet, schelet extern constituit din întă- 

rirea tegumentului şi numit adesea Dermoschelet.
Exosmosa, v. Endosmosa.
Exostosa, (med.) tumoare compusă din sub

stanţă normală de os şi aflătoare afară pe os.
Exoteric, v. Esoteric.
Exotic, (grec.) din străinătate; plante exotice 

acelea al căror loc de origină e în alte ţinuturi 
decât acelea în cari se găsesc la un moment dat. 
Aşa sunt E. pentru Europa numeroase plante 
cultivate prin florării, prin apartamente, pentru 
fmmseţa frunzişului sau florilor lor, ca Palmierii, 
Ficuşii, Philodendron, diferite Ferige, ş. a.

Expansiune, dilataţiune (v. ac. şi art. Tensiune).
Expatriare, obligarea cuiva a-şi părăsi patria 

(V. Exil).
Expatriatul, i^iar politic maghiarofil, redigiat 

în 1849 în Braşov de Cesai1 Boliac, pe atunci 
refugiat din România. Tendenţa lui era, să îm
pace pe Românii ardeleni cu Maghiarii şi să-i 
înduplece a face causă comună împreună cu 
aceştia. E. nu şi-a putut ajunge scopul şi după 
o existenţă de tot scurtă încetă. (Cf. G. Bariţiu, 
sPăi’ţi alese din ist. Trans.«, voi. II, pag. 490).

Expectorantia, (med.) remedii cari promovează 
expectoraţiunea. E. sunt: Ipocacuanha, Senega, 
Apomorphia, Antimon, vapori de apă, Terpentină.

Expectoraţiune, (med.) deşertarea secretului 
acumulat în căile respiratorice. Fig. vorbire.

Expediţiune, călătorie mai lungă făcută în ve
derea unor scopuri, cari pot li: interese comer
ciale, explorări, descoperiri, cercetări sciinţifice, 
plăceri, vindecare şi scopuri religioase. E.-le geo
grafice şi comerciale au avut drept resultat des
coperirile (v. ac.) numeroase, cari au deschis de- 
buşeuri atât de mari vechiului continent. E. 
sciinţifice s’au început prin seci. XVII şi s’au 
desvoltat tot mai mult. Cele mai însemnate E. 
sciinţifice au fost făcute din partea Englezilor, 
Francezilor şi Ruşilor. Mai în urmă trimit E. 
sciinţifice şi Germanii (Al. Humboldt). E. reli

gioase au fost cruciadele (v. ac.), întimpidpresent 
pelerinagele şi E.-le misionarilor. E. de plăcere 
se aranjează de cătră unele birouri de când mij
loacele de comunicaţiune s’au înmulţit şi per
fecţionat. In timpul mai nou se aranjează în 
unele ţeri E. şcolare, igienice, etc. E.-le au o 
literatură întreagă, ai cărei representanţi prin
cipali sunt Germanii, Englezii, Francezii, Ame
ricanii, Italienii, Olandezii, Svecjii şi Ruşii.

Experienţa, încercările pe cari le face un om 
cu lucnirile şi cu oamenii în decursul vieţii sale. 
Aceste încercări nu pot fi însumate sub numele 
de E., dacă ele n’au lăsat o urmă conscientă, 
fie în gândirea lui, fie în purtarea lui în lume. 
(v. şi Experiment.) [M. D.|

Experiment sau experienţă se numesce o în
cercare sistematică de a provoca, în condiţiuni 
cunoscute, producţiunea unui fenomen, pentru 
a-i pute afla căuşele. E o procedere întrebuinţată 
cu deosebire în sciinţele numite experimentale 
(Fisica, Chimia, Biologia) şi ofere ocasiunea de 
a aplica unul din metoadele de cercetare proprii 
inducţiei (v. ac.). Experimentărilor se da- 
toresc cele mai multe din progresele sciinţei 
moderne. [M. D.]

Experţi, în procedura procesuală acele per
soane, deosebite de părţile litigante, cari în urma 
profesiunii lor, au cunoscinţe şi experienţe spe
ciale asupra obiectului care formează substratul 
procesului. E. servesc deci ca organe auxiliare 
ale judecătorului, de regulă sunt numiţi de acesta 
şi au să depună jurământ, că-şi vor da părerea 
după cea mai bună cunoscinţă. E. respund pentru 
eventuale daune causate din greşala lor.

Expertisă, cercetare prin experţi.
Explicaţiune, desfăşurare, desvoltare sau des- 

veluire şi se întrebuinţează în deosebi în materii 
de sciinţă, unde ounoscinţele stau în legătură 
de înţeles (nex logic) unele cu altele. A explica 
însemnează a expune, parte de parte, înţelesul 
unui fapt concret, pe temeiul unor abstracţiuni 
cunoscute mai dinainte. S. e. Faptul înălţării ba
lonului de aer se poate explica cu ajutorul legii 
lui Archimede despre plutirea corpurilor.

Explicit, exprimat formal, în termeni hotărîţi.
Exploatabil, ceea ce prin valoarea lui, pe lângă 

acoperirea cheltuelilor de instalaţiuni şi de ex
ploatare, mai produce şi un venit net exploa
tatorului.

Exploatare, se numesce şiiul de operaţiuni eo 
facem pentru a scoate un venit dela o proprie
tate de ori ce natură. In acest sens se vorbescc 
de E. iinui teatru, unei invenţiuni, etc. E. .se mai 
numesce abusul ce-1 face cineva faţă de [ler- 
soane mai slabe pentru a le impune condiţiuni 
economice nedrepte, în acest sens se (Jico, s. e. 
că cutare patron exploatează pe lucrătorii soi.

In limbagiul curent însăE. însemnează numai 
operaţiuni de agricultură, de industrie sau de 
comerciu. In agricultură E. e intensivă sau ex
tensivă, raţională, empirică sau abusivă (Raubbau, 
Raubbetrieb); abusivă e mai totdeuna E. ce o 
face un arendaş care n’are decât un termen .scui t, 
e făcută cu (ţileri (tipul cel mai respândit în Eu
ropa) cu locuitori învoiţi; acesta e caşul cel mai 
general în România (v. tocmeli agricole), cu co- 
părtaşi (metayers), ceea ce e un sistem foarte 
bun, sau în fine cu sclavi, cum era caşul presto 
tot în antichitate. E. se mai deosebesco în E.
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directă sau îu regie, când însuşi proprietarul 
moşiei o conduce a) în persoană: E. directă, b) 
printr’un representant al seu: regie, şi în E. 
])rin arendă. Tipul cel mai perfect de E. agri
colă e E. directă raţională, cu corpăidaşi şi (jileri. 
Pentru a fi raţională, o E. agricolă trebue să fie 
călăuzită la tot momentul a) de regulele agro
nomiei, b) de cunoscinţa nevoilor reale, şi a îm
prejurărilor bune sau rele de desfacerea pro
ductelor. [Biron.]

Explorări, expediţiuni făcute cu scopul de a 
cerceta şi face cunoscute părţi ale păinentului, 
cai'i nu sunt de loc sau foarte puţin cunoscute. 
V. tabela »Descoperiri geografice mai însemnate* 
la pag. 140 şi art. Arctice-ţerile.

Explorare se numesce şi căutarea şi descope
rirea zăcămintelor minerale şi diferitele lucrări 
miniere în scopul acesta; Permis de E., un act 
dat de autorităţile jniniere, în basa căruia se dă 
dreptul de a face exploraţiuni.

Explosiune, expansiunea fără veste a unui corp, 
urinată de sgomot şi efecte mechanice extra
ordinare. Astfel producţiunea rapidă de vapori 
în căzan poate ave de urmare E. De obiceiu 
însă sub E. se înţeleg efectele mechanice ale 
iiuor transformări chimice produse de căldură, 
sguduiri sau alte cause, cum se întâmplă s. e. 
la substanţe explosive ca praful de puşcă şi 
dinamita. Cu cât acest proces chimic e mai rapid, 
şi E. e mai intensivă.

Exponent, (algebră) semnul prin care se arată 
puterea la care este ridicată o cantitate. El se 
scrie la dreapta cantităţii sus. Exponent întreg, 
arată de câte ori se ia cantitatea ca factor s. c. 
a3 = a. a. a. Exponent fracţionar e tot una cu 
un radical de un indice egal cu numitorul frac
ţiunii, al cantităţii cu un E. întreg egal cu nu-

3 _____

meratorul fracţiunii, s. e. a|- = V^a5 .
Export şi import dau împreună comerciul ex

terior al unei ţeri. Şcoala economică, (jisă mer
cantilă, compara E. cu importul, şi dacă covîrşia 
cel dintâi, 4icea că o ţeară e în câştig, dacă co
vîrşia cel de al doilea, (}icea ca e în pagubă. 
Pentru a se vede cât e de greşit acest criteriu, 
o de ajuns să amintim că de un lung şir de ani 
importul Engliterei e mai mare decât E. In genere 
curenţii de import şi E. între doue ţeri sunt cu 
atât mai mari cu cât producţiunea lor diferă mai 
mult. De aceea comerciul României cu Serbia, 
Bulgaria, Rusia e mic şi nu se prea desvoaltă. 
Dacă Serbia ar ave şi ea sare, ar dispăre şi prin
cipala ramură a exportului românesc în Serbia. 
Aci e locul de a spune, că cifrele ce se găsesc 
în statisticele oficiale sunt totdeuna greşite pentru 
doue cause: 1) Exportatonil declară s. e. vamei 
i'omâuesci că trimite grâu în Englitera, pe când 
insă bastimentul e pe mare, expoiiatorul află că 
preţurile sunt bune la Marsilia, el telegrafează 
căpitanului la Malta să se ducă la Marsilia, iar 
declaraţiunea înregistrată de vamă remâne ne
exactă; 2} aceeaşi marfa e socotită cu valoarea x 
în România şi cu valoarea x-f-2, 3, n în Ger
mania sau Belgia. De regulă preţul din ţeara de 
export va fi inferior preţului din statul de im
port, căci acesta se alcătuesce din preţul cel 
dintâi plus cheltuiala de transport, asigurare, etc. 
Această diferenţă însă nu poate fi decât de 
20—30°/o, pe când diferenţele dintre valorile

oficiale, de caii se servesc vămile, ajung până 
la 200 şi 300 la °/0. In Germania s’a înfiinţat 
un oficiu pentru prepararea tratatelor de co- 
merciu şi pentra studiul comparativ al statisti
celor vamale pentru a găsi îndreptarea acestui 
reu. E. României are caracterul de a fi volu
minos şi greu, de aceea depinde foarte mult de 
înlesnirile de transport. Articolele principale sunt: 
materii prime, cereale şi alte producte animale 
şi vegetale brute. Ceea ce trebue căutat e ca să 
se poată exporta pe viitor aceleaşi mărfuri în 
stare de semi-fabricate. Cf. în această privinţă 
»E. productelor alimentare* de Gr. Antipa, 1898.

Mult timp existau şi taxe de export, cari pentru 
unele lucruri s’au menţinut în România până 
acum vr’o 35 de ani. Experienţa a dovedit însă, 
că sunt foarte dăunătoare şi astfel mai toate 
statele au renunţat la ele. [Biron.]

Exposiţiune, adunarea şi arătarea, adecă ex- 
))unerea obiectelor, produselor, documentelor, etc., 
privitoare la o anume ramură de activitate ome
nească, şi atunci E. e parţială, la un ţinut, sau 
la o ţeară (E. regională, naţională) sau la toată 
activitatea omenească, ceea ce constitue o E. 
universală. Sistemele de clasare adoptate la E. 
sunt nisce adevărate clasificări ale activităţii ome- 
nesci; rapoartele tipărite ale juriilor E.-lor uni
versale alcătuesc unul din cele mai bune isvoare 
pentru a afla starea unei îndeletniciri oinenesci 
la diferite epoce ale veacului nostru. E. sunt o 
întocmire a seci. XIX. In timpuri anterioare se 
ţineau bâlciuri ca cele celebre dela Nişni-Nov- 
gorod. Lipsea (aceste două mai există şi acum). 
La Veneţia se făceau E. de mercerie la intro- 
nisarea dogelui. Adevărate E., deşi foarte limi
tate, sunt cele făcute anual de pictorii francezi 
dela 1648 şi E. industrială ţinută la Pragaîn 1791. 
Prima E. metodică şi generală fu aceea din anul V 
al republice! franceze, cu 110 exposanţi. Sub 
Napoleon se mai făcură patru, apoi la 1819, 
1823, 1827, 1834. In acest an numărul expo- 
sanţilor ajunsese la 2447. Toui-et, ministrul co
rn erciului la 1848 avu, cel dintâi poate, idea de 
a învita şi exposanţi străini. Toţi însă se împo- 
tririră la o inovaţie aşa de «periculoasă*. Astfel 
onoarea acestei idei remase celor cari organi.sară, 
cu zelosul concurs al principelui Albert, E. din 
1851 la Londra, în palatul de cristal, care trecu 
în acel moment, drept o minune. De atunci au 
mai fost E. universale: la Paris 1855, 1867, 
1878, 1889 şi va ti în 1900; la Londra 1862, 
1871—74 (şir de E. parţiale), la Viena 1873, la 
Philadelphia 1876 (centenarul independenţei) şi 
Chicago 1893 (comemorarea descoperirii Ame- 
ricei), la Sidney şi Melbourne 1879—80.

Cum se vede, în Francia E. au devenit o iii- 
stituţiune periodică, care se repetă exact la 11 ani. 
Germania n’a ţinut nici o E universală, şi Au
stria numai una. E. pai’ţiale au devenit nenu- 
merate; nu e vară în care să nu fie câte 5—6 
în principalele oraşe. Vom nota aci aceea dela 
Viena din 1898 organisată din iniţiativă parti
culară pentru comemorarea a 50 ani de domnie 
a M. S. Francisc losif, şi aceea din Bruxelles 1897, 
care a arătat lumii ce adevărată mare putere 
industrială e Belgia. Gerijtania organiseazâ adesea 
E. de acestea foarte instructive, cum a fost s. e. 
aceea de motori şi maşini-unelte la Milnchen 
în 1898.
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In EoJTînnia societatea cooperatoiilor a orga- 
nisat cu sprijinul guvernului doue E. naţionale, 
una la Craiova şi alta în Bucuresci. E. universale, 
la cari a luat România parte sunt; Paris 1867, 
Viena 1873, Paris 1889, şi acum Paris 1900. 
Cu această ocasiune au publicat lucrări de va
loare Al. Odobescu, Aurelian, G. Bibescu, Em. 
Kretzulescu, St. Mihăilescu. Românii din Trans. 
au aranjat la 1881 în Sibiiu o E. naţională mai 
mare, care s’a distins mai ales prin colecţiunea 
bogată a productelor industriei de casă.

E. universale pun în mişcare capitaluri enorme; 
aşa viitoarea E. dela 1900 va costa statului francez 
şi oraşului Paris 100 milioane pentru lucrările 
generale şi vr’o 15 pentru pregătirile ce fac ca 
exposanţi. Veniturile E.-lor sunt de doue feluri : 
intrări şi chiria locului ocupat de exposanţi. La 
E. din 1900 nu se plătesce chirie. Experienţa a 
aretat că E. speciale şi restrinse îşi echilibrează 
cheltuielile şi veniturile, sau lasă chiar un mic 
excedent. E. mari, dai- mai ales cele universale 
lasă deficite. Aceste perderi directe, nu tocmai 
maii, sunt cu prisos compensate de câştigurile 
indirecte, precum banii plătiţi de străini căilor 
ferate, hotelurilor, cumpărările ce fac prin pră
vălii, etc. Câştigurile acestea au fost socotite la 
1889 pentru Francia la 330—350 milioane.

[Biron.]
Exposiţiune artistică, locul unde se expun 

publicului lucrări de artă. Antichitatea şi evul 
mediu n’au cunoscut E. artistice în înţelesul 
modern. In seci. XVII un grup de artişti expun 
pentru ântâia oară în Paris. Prima E. oficială 
franceză a avut loc în 1667 în »salonul carre« 
al Louvrului, pe atunci »Musee Royal«, de unde 
şi numele de »salon« dat exposiţiilor artistice 
franceze. Reservat la început academicianilor, 
salonul a fost pus la disposiţia tuturor artiştilor 
şi a devenit anual în 1793. Cu timpul aceste 
exhibiţiuni iau proporţiuni din ce în ce mai mari. 
Guvernele le dau sprijin şi orânduesc normele, 
după cari ele să se facă. Un spirit de oficia
lităţi pătninde în ele încetul cu încetul, şi ar
tiştii mai tineri se desfac în cele din urmă (la 
Paris în 1890) de artiştii oficiali. Astfel s’a născut 
la Paris salonul dela »Champs de Mars« al «So
cietăţii naţionale de bele arte«, în opunere cu cel 
dela «Champs ElyseeS* al «Societăţii artiştilor fran
cezi*; în Miinchen «Secessionul* în opunere cu 
«Glaspalast»; în Londra «New-Galery* în opu
nere cu «Royal Academy«, etc. In România, cea 
dintâi E. artistică s’a făcut în 1865, sub mini- 
steriul Cretzulescu. Ea expunea lucrările picto
rilor Aman, Tătărescu, Stăncescu, Trenk, Sat- 
mari, şi s’a urmat din doi în doi ani până la 1869. 
In 1870 societatea «amicilor belelor arte* sub pre- 
sideiiţia lui Gr. Gr. Cantacuzino, şi în care întră 
Odobescu, Gr. Mânu, C. Stăncescu, Aman, etc., 
a făcut o interesantă E. atât cu lucrările ar
tiştilor în viaţă cât şi retrospectivă, cuprincjend 
aproape 2000 de numere. La 1895, sub mini- 
steriul Take lonescu, s’a reluat din nou E. ofi
cială, devenind de astădată anuală. La ea au 
participat pictorii: Grigorescu, Mirea, Artachino, 
Luchian, Titu Alexaudrescu, Alpar, Bănulescu, 
Simonidy, Serafim, Strâmbulescu, Bălănescu, etc., 
şi sculptorii Georgescu, Valbudea, Marin, Vasi- 
lescu, Gheorghiu, etc. Dintre E. airistice parti
culare, cele ale pictorului Grigorescu sunt sin

gurele, cari au dus resunetul lor dincolo de ho
tarele ţerii. [N. Petraşcu.]

Exposiţiune în retorică, acea parte a dis
cursului, care desfăşură ideile oratorului; în 
dramă, partea dela început, numită în discurs 
proposiţiune şi în care autorul face cunoscute, 
prin graiul şi acţiunile actorilor, o mulţime de 
lucruri necesare pentru înţelegerea dramei, ca 
timpul, locul, persoanele şi relaţiunile lor, şi mai 
ales caracterul şi pasiunile persoanei principale. 
In drama veche asemenea explicări erau date 
prin prolog, un fel de precuventare, desvoltată 
în unele drame moderne în formă de acţiune 
dramatică.

Expres, explicit, formal, înadins. Numele E. 
se dă şi la curieri însărcinaţi cu o misiune spe
cială, precum şi trenurilor accelerate, cari co
munică între centre mai mari şi îndepărtate.

Expresiune, a) acţiunea de a exprima un con
ţinut oarecare al consciînţei (gândire, sentiment, 
voliţiune): E. limbistică; b) însuşi cuventul prin 
care se face exprimarea, care poate să fie: E. 
proprie ori improprie; c) modul de a fi şi de 
a aduce la iveală disposiţiile sufletesc! prin tră
surile feţei ori prin altă resonanţă fisiologică, ţinuta 
trupului, etc.; d) în fine mai înseamnă şi forma 
sub care se poate presenta ori la care se poate 
reduce o valoare oarecare: E. algebraică. [PI.]

Expresiune, în muşi că e ansamblul dife
ritelor accente, diferitelor inflexiuni, ce se dan 
sunetelor unei composiţiuni, pentru a o face să 
corespundă la anumite sentimente şi a provoca 
în auditor aceste diferite sentimente. Numai 
prin stabilirea, prin intermediarul executantului, 
a acestor sentimente comune auditorului şi 
compositorului, musica îşi capătă puterea sa 
adevărată şi devine aptă a-şi exercita efectele 
ei. Puritatea în întonaţiune, păzirea stiictii 
a măsurei, uniformitatea riguroasă a mişcării, 
cari fără îndoială sunt calităţi apreciate pentru 
o execuţiune, nu sunt suficiente pentru ca 
o bucată musicală să poată provoca această 
specie de simpatie reciprocă, fără de care ea ro
mâne o succesiune monotonă de sunete. Varia- 
ţiunea în accente, în nuansare, în mişcare, îii 
modul de atac a diferitelor sunete"constitue 
tocmai pariea ei expresivă, cu mult mai vagă 
când e chestiune de musică pură, cu mult mai 
evidentă când e chestiune de rnusică cu text şi 
mai cu samă de musică dramatică. Mult timp 
s’a crezut că E. musicală nu depinde decât de 
gustul şi sentimentul interpretului, ajutat în foarte 
slabe proporţiuni, de vagi indicaţiuni semănate 
ici şi colo de compositor; şi chiar în ])erioda 
aşa (}isă pur clasică compositorii au fost foarte 
parcimonioşi în ceea ce privesce indicaţiunile 
de E. Timpurile mai nouă însă au căutat a siste- 
matisa şi E. musicală, şi ne-au dat tratate de E. 
precum avem tratate de armonie, de contra
punct ş. a. Astfel composiţiUe moderne paro-eă 
au că(jut în excesul contrar, şi mai la fiecare 
pas al unei melodii cât de simple găsim cu |.iro- 
fusiune semne şi termini raportându-se la E. ce 
trebue a i-se da. In armoniu se numesce E. un 
mecanism servind a-i da posibilitatea de a nuansa 
sunetele, ceea ce i-a valorat numele de orgă 
expresivă ce i-se mai dă. [T. C.j

Expromisiune, primirea unei datorii a unei a 
treia persoane, în couţelegere cu creditoi ul. E.c-
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promitent (sau Expromisar), cel ce primesce 
datoria.

Exproprierea, privarea cuiva, cu îndeninisare 
şi pe lângă desdaunare, de proprietatea sa imo
biliară pentru causă de utilitate publică; este 
deci subordonarea interesului particular celui 
general cu privire la proprietatea imobiliară. 
Fără principiul E.-ii intreprinderile publice devin 
imposibile. Procedura de E. în Rom. este regu
lată prin legea din 20 Oct. 1864, iar în Ung. 
prin art. de 1. 41; 1881. E. de regulă se ordo
nează de organele administraţiunii publice, iar 
desdaunarea se stabilesce prin autoritatea jude
cătorească.

Expulsare, a alunga, a eschide, a face să iasă. 
(v. Exil.)

Expunere, v. Exposiţiune.
Ex pure negativis nihil sequitur, una dintre 

condiţiile şi regulele principale cu privire la 
formarea silogismului în logică şi la tragerea 
conclusiilor valabile; indică că din premise,h cari 
sunt numai negative, nu se poate trage con- 
clusie, deoare-ce în acest cas terminul mediu 
nu stă în legătură cu nici unul din ceialalţi 
termini cuprinşi în premise. [PI.]

Exsiccator, flat.J aparat pentru uscare cu aju
torul substanţelor hygroscopice.

Exspectativa, metoda E., tratarea boalelor 
astfel că medicul se ţine în reservă, lăsând 
toată libertatea forţelor naturale vindecătoare ale 
corpului.

Exstipulat (botan.), care e lipsit de stipuU 
(v. ac.), în oposiţie cu stipulat, ce se (jice despre 
frunză când presintă stipuli.

Exstirpaţiune, în medicină tăierea (excisiunea) 
unei părţi bolnave a unui organ, a unui product 
morbid (tumori), adese şi a imui organ sănătos 
(,s. e. la castraţiune).

Exstirpator, un instrument agricol, care se 
întrebuinţează cu deosebire la smulgerea şi distru
gerea pirului şi a altor buruieni de pe arătură. 
E, se compune de obiceiu din un cadm de lemn 
.sau de fier, cu 3—4 carembi şi are colţii sei în 
formă de mici brasdare sau de linguri. Afară 
de aceste el mai are şi 2 pîrghii sau coame şi 
un regulator pe deasupra, care servă drept cârmă 
pentru a determina adâncimea la care au să pă
trundă. E. scoţian este făcut întreg din fier, E. 
de Pabst din lemn cu colţii de fier şi are înainte 
o roată cu regulatoml. El este foarte întrebuinţat 
în Germania.

Exsudat, (med.) productul patologic, pe care 
îl secreţionează, îl asudă vasele sângelui în ui'ma 
unei inflamaţii. In E. se află leucociţi (globuli 
albi ai sângelui), ser, fibrină, câte odată şi al- 
bumină. După caracterul substanţei preponde- 
rante se deosebesce E. seros, sero-fibrinos, fîbrinos, 
pumlent.

Extas, starea psichică, care în urma unui 
înalt grad de inspiraţiune se nasce dîn contem
plarea unor lucruri extraordinare ori suprana- 
naturale. In E. omul într’atâta se dă sentimen
telor, încât i-se întunecă mintea şi i-se restringe 
voinţa. E. se caracterisează prin influenţa covîr- 
şitoare a imaginaţiunei şi a fantasiei, însoţită de 
o mai’e sentimentalitate. E. este trăsura carac
teristică a vechilor religiuni naturale, a profeţilor, 
a filosofilor neoplatonici mai cu samă a lui Plotin. 
Dintre scolastici loan de Ruysbroek a fost numit

Enciclopedia romană. Voi. II,

Doctor extaticus. Omul cuprins de extas se nu- 
mesce extatic. (Cf. Rein, Encycl.) [PI.]

Extemporal, discurs sau temă scripturistică 
improvisată.

Extensiune, ori ce acţiune de a lărgi margi
nile unui lucru, de a le întinde mai departe; 
întinderea concretă. In logică v. Sfera.

Exterior, aspectul, partea de din afară.
Exteritorialitate, scutirea unor anumite locuri 

sau persoane (legaţiuni, consulate, etc.) de juris- 
dicţiunea statului în care se găsesc. In virtutea 
E.-ii în dreptul internaţional ministrul străin se 
consideră că are residenţa în teritorul statului 
de unde a venit şi că prin urmare e în afară de 
teiitoml statului pe lângă care e acreditat.

Extern, ce este sau vine din afară.
Extincteur, v. Tulumba.
Extract, remăşiţă obţinută prin' evaporarea 

unui suc sau a unei soluţii apoase, vinoase sau 
eterice. E.-le se pregătesc din substanţe organice. 
După mijloacele, cu ajutorai cărora se prepară, 
se deosebesc: E.-e apoase, alcoolice, eterice, 
vinoase şi acetice; iar după consistenţă: E.-e 
moi şi uscate. Mai cunoscute sunt: E. de carne 
şi cele medicinale.

Extracurent, v. Curent electric.
Extradiţiune sau extrădare, un fel de asi^- 

rare mutuală între state, contra crimelor, şi e 
acţiunea^ de a remite pe teritorul naţiunii cărei 
aparţine acel ce e acusat de o crimă, sau pre
venit de un delict. Pe la sfîrşitul seci. XVIII 
numai, dreptul de E. pare a fi fost universal- 
mente admis în virtutea reciprocităţii. Prin E. 
guvernul unei ţeri se face auxiliarul justiţiei 
penale a unui stat străin; arestează pe teritorul 
seu un condamnat sau prevenit, şi îl predă pu
terii autorităţii străine. Dar după opinia totdeuna 
urmată în practică, trebue o clausâ specială 
pentru ca un stat să fie formal ţinut de a acorda 
extrudarea ce-i e cerută de un alt stat, căci în 
cas contrar E. remâne totdeuna supusă apreţiării 
şi conveninţelor statului la care a fost cerută. 
Statul nu poate însă să predee pe supuşii sei, 
pe cari îi judecă cona^onaUi sei. Deosebite 
coduri opresc textual E. propriilor naţionali. 
Astfel codul penal Bavarez, din Baden, Olden- 
burg, etc. E. nu se aplică la crimele pur po
litice. Procedura E. drferă la diferite state şi 
chiar la acelaş stat cu diferite altele. Crimele 
capitale, asasinate, omoruri, paricid, otrăvire, 
falsificări de monedă, sunt crimele cari figurează 
aproape în toate tratatele de E., iar din delicte; 
furtul, efracţia, falşurile, bancrutele frauduloase, 
desertorii, etc. E. nu mai poate ave loc dacă, 
dela faptele împutate prin urmărire sau con
damnare, s’a făcut prescripţia acţiunii sau pe
depsei, după legile ţerii unde s’a refugiat pre
venitul. E. se regulează şi se face pe cale 
diplomatică. [L.]

Extravagante, doue colecţiuni de decretate cari 
fac parte din: Corpus juris cannonici (v. ac.). 
Prima conţine decretatele lui loan XXII, de 
aceea se numesce E. lui loan XXII; a doua 
cuprinde constituţiunile a 25 Papi până la Sixt IV 
şi se numesc E. comune. Aceste colecţiuni au 
fost făcute de autori privaţi, dar mai târziu au 
fost adause corpului j. c. avend autoritate oficială.

Extravasaţiune, (med.) eşirea unui lichid al 
corpului (sânge, urină, fiere, etc.) din vasul seu
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natural în urma unei perforaţiuni sau rupturi, 
şi lăţirea aceluia în ţesutul învecinat. Mai des 
se observă E. sângelui.

Extrem, mărginaş, care este la sfîrşit de tot 
sau la început de tot. Ultima limită; figurat: 
excesiv, nemăsurat, exagerat, preste măsură. 
In matematică: fiecare din terminii prim şi 
ultim al unei proporţii. In geografie: extremul 
orient, partea de resărit a Asiei, scăldată de 
Oceanul cel mare şi mările ce el formează. China 
de est şi Japonia.

Extremitate, în anatomie numirea braţelor şi 
gambelor.

Extrore, (botan.) se (Jic antere extrorse acelea, 
ai căror saci polinici se deschid spre partea din 
afară a fioarei, ca să iasă polenul; s. e. la Stân- 
jenel şi alte Iridacee.

Exuloeratlune, (med.) puroiare împreunată cu 
distrugere de substanţă, care provoacă formarea 
unei rane (ulcer).

Eyok, Hubert şi Jean van, celebri pictori 
fi amanţi din seci. XV, fundatorii şcoalei numite 
de Bruges şi inventatorii procedeului pictui’ei 
cu oleu, care înlocui pictura (Jisă »a tempera*. 
Nu se scie nimic hotărît asupra vieţii fraţilor 
van E. Capo-d’opera lor e: Adoraţia mielului 
mistic, compusă din mai multe panouri, cuprin- 
(Jend în totul aproape 300 de figuri. Panourile 
din mijloc se află în biserica sf. Bavon din Gând; 
părţile laterale în museul din Berlin, afară de 
figurele Adam şi Eva, cari sunt în museul din 
Bruxel. Ca technică adoraţia mielului mistic face, 
pentru timpul în care a apărut, o revoluţie în 
arta pioturei. Ea reproduce, pentru ântâia oară, 
aerul liber (le plein air), sporind astfel frum- 
seţa corpului omenesc, din tablouri, cu frum- 
seţa naturei. Tot ea încearcă, în şcoala flamandă.

ceea ce în Italia făceau pictorii Pisanello şi Ma- 
sacio, de a da figurilor pictate libertatea firească 
în mişcări şi atitudini. Louvre din Paris şi mu
seul din Dresda au câte o madonă de Jean E. 
Portretele lui sunt apreţiate ca ale celor mai 
mari portretişti din lume prin caracteml per
soanelor ce ele scot în evidenţă. Cf. Vasari; 
Le vite de piu eccellenti architetti, pittori e scul- 
tori, 1550; Weale: Notes sur Jean van Eyck. 
Bruxelles.

Eyre, (Lăke Eyre), lac în interioml Australiei, 
avend în timpul ploilor o suprafaţă de 9900 km*., 
în timpul secetei însă scade remânend numai 
mocirle şi bălţi.

Ezechil, proroc, fiul lui Vuzi, ca. 570 a. Chr.; 
E. prevestesce căderea Ierusalimului, ducerea 
şi suferinţele poporului în robie, îl desmentă 
dela idololatrie şi promite liberarea lui din exil. 
E. are un limbagiu viu şi plin de icoane nime
rite; iubesce asemenările.

Ezerinls, după mitol. Lithavilor a fost predi
catul (jeului Atrymp, sub al cărui scut au fost 
lacurile sfinte, considerate ca pruncii mărilor, 
Ais-er la Celţi, apă mare, iezioro şi gezero la 
Lithavi, un lac; iezer la Români deosebi un lac 
pe munte. [Atm.]

Ezeru-Mare, munte în Rom., j. Muscel, înalt 
de 2470'6 m. In acest munte la o înălţime de 
2129‘2 m. este un lac numit lacul JEserului, cu 
o suprafaţă de 4 pogoane.

Ezzelino da Romano, căpetenia Ghibelinilor in 
Italia, de origine germ., n. 1194, a luat de soţie 
pe o fică a Imp. Frideric II, cu care a luptat 
contra Longobar4ilor. Şi-a supus Italia super, 
t 1259.

Ezzo, şcolastic din Bamberg, autorul unui vestit 
cântec de pelerini din 1060.



(Articolele ce nu se găsesc sub F, sUnt a se căuta sub Ph.)

F, a şesea literă în alfabetul latin; ca sunet una 
dintre consonantele labialo. La Romani în loc de 
cifră însemna: 40. In prescurtări: F., la Romani 
în inscripţii, documente şi pe bani = Filius, Fecit, 
etc., şi Folio, foaie, pagină; f, pe oroloage engleze 
= faster, mai repede; pe termometru: Fahren- 
lieit; în comerciu = fin; ff, cea mai fină calitate; 
f, pe recepte medicale = fiat, să fie, să se facă; 
/', in musică = forte, ff = fortissimo. [*]

Faber, Frederic Teodor, pictor şi gravor bel
gian, n. 1782 în Bruxelles. A făcut primele 
studii sub direcţiunea tatălui seu şi apoi a intrat 
în atelierul lui Omeganek din Anvers, unde făcu 
studii strălucite. întors în capitala Belgiei fun
dează o fabrică de vase de porcelan. Excelează 
în picturi pe porcelan şi a remas celebru prin 
gravarea a 36 de planşe imitate după măiestrul 
seu Omeganek, după de Roy, von Assche şi după 
Ijiopriile sale desemnuri. F. a produs o adevă
rată revoluţiune în arta belgiană. [Caion.]

Fabian, Vasile, v. Bob.
Fabii, o ginte patriciană foarte puternică, a 

dat mulţi consuli şi a susţinut singui'ă în 479 
cu Veii un resboiu, în care însă au pierit toţi 
membrii (306) afară de unul. Intre cei mai în
semnaţi F.: Quintus F. Maximus Rullianus 
s’a bătut cu Samniţii şi cu Etruscii (310) pe- 
tmu(Jend până la pădui’ea ciminică, şi în lăuntru 
a mărginit puterea liberţilor primindu-i numai 
în cele 4 triburi urbane, aceasta i-a procurat 
porecla do Maximus. In 295 consul a 5 oară 
câştigă marea victorie dela Sentinum. Quintus 
F. Maximus Verrucosus Cunctator, dictator 
după nenorocirea delaTrasimenus, nu dedea luptă 
cu Haunibal, ci numai îl împedeca de a se apro- 
visiona (Cunctator, întâr(Jietor). Poporul nerăb
dător il critica, însă marea nenorocire dela Cannae 
a dovedit prudenţa lui şi a fost numit iar consul 
şi supranumit scutul Romei, -f- 203. Quintus F. 
Pictor, un strămoş al seu decorase un templu 
cu tablouri, trimis în Grecia să consulte oracolul 
din Delphi după nenorocirea dela Cannae. A scris 
în grecesce istoria romană dela venirea lui Enea 
până în timpul seu, utilisată apoi de Livius şi 
Dionysios din Halicarnas.

Fabini, 1) F., loan Gottlieb, n. 1791 în Haşag, 
Trans., de origine sas; a studiat medicina în 
Viena; 1817 prof. de oculistică la universitatea 
din Pesta, distingendu-se cu deosebire prin ac
tivitatea sa literară, f 1847.

2) Fabini, Samoil losif, n. 1794 în Haşag, 
Trans.; a studiat teologia în Tiibingen. Mai ântâi 
profesor, apoi preot în 'W'aldstatten şi Mediaş. 
Lui F. e a se mulţămi întemeiarea »Societăţii 
transilvane pentru cunoscinţa ţerii», precum şi 
ataşarea Saşilor din Trans. la «Reuniunea Gustav 
Adolf*. t 1877.

Fabiny, Teofil, fost ministru de justiţie al Un
gariei, n. 11 Oct. 1822 în Pesta, 1860 jude la tri
bunalul suprem, apoi septemvir, 1880 preşedinte 
al unei secţiuni la curia reg. 1886—1889 ministru 
de justiţie. Acum e deputatul oraşului Şopron.

Fabliau, (franc.) mică povestire în versuri, 
usitată în literatura franceză din seci. XII şi XIII.

Fabre, Ferdinand, scriitor francez, n. 1830 
în Bedarieux. Romanurile lui ne reoglindează 
natura selbatecă din munţii Cevennes, şi ne dau 
scene interesante din viaţa preoţimii franceze. 
Opere princ.: «Scenes de la vie clericale*; »Ju- 
lien Savignac*; »L’abbe Tigrane, candidat â la 
papaute*; Le marquis de Pierrerue*; »La Petite 
Mere«, etc. .

Fabrica, stabUimeute în cari se prelucrează 
materii prime cu mijloace mechaniceşi cari ocupă 
mai mulţi lucrători conduşi de specialişti. Pentru 
stabilimente mai mici s’a întrodus termenul 
de atelier. Ţerile, în cari e organisată inspec
tarea fabricilor, au o definiţie legală a acestui 
cuvent. In România legea încurajării industriei 
(v. ac.) determină ce condiţiuni trebue să înde
plinească un aşezământ pentru ca acea lege să-i 
fie aplicabilă. F.-le acestea sunt în România în 
numer de 150; sunt însă foarte multe aşeză
minte industriale de o valoare egală sau chiar 
superioară, s. e. toate morăriile şi toate fabricile 
de alcool, cari remân pe din afară.

Fabricate, productele industriei şi artelor. Mai 
desluşit F. sunt toate productele brute, cari îna
inte de a întră în consumaţiune, au suferit oare- 
cari schimbări. F. sunt: ţeseturile, hârtia, măr
furile de metal şi multe altele.

FabriciiiS, 1) F., losif, Dr., medic, n. 24 Maiu 
1830 în Braşov ca fiu de preot protestant. Ter
minând gimnasiul din Braşov, a studiat la univ. 
din Viena şi a fost promovat ca doctor în me
dicină în 1855. După o petrecere mai îndelun
gată la Paris, a practicat câteva luni la Braşov 
şi Bucuresci. In 1859 a fost numit medic primar 
al spitalului central din Craiova, unde a remas 
până 1867. In acest an fu chiemat la Bucuresci ca 
oculist la spitalul Colţea şi ca prof. de oculistică 
la şcoala naţională de medicină. In 1869 reîntors 
în Craiova după un apel colectiv al cetăţenilor, 
atât de iubit era. Ca medic primar al spitaltilui 
Th. I. Preda a lăţit reputaţia sa ca oculist departe 
preste frontierele României, preste 3000 orbi ii 
datorează vederea. Pe timpul resboiului 1877—78 
a făcut ca chirurg abil servicii nepreţuite ră
niţilor. Guvernul recunoscător l-a onorat cu 2 
ordine naţionale înalte. Acest bărbat, eminent 
ca medic şi ca om, a murit după grele suferinţe 
în Craiova la 18 Aug. 1888.

2) Fabritius, Carol, n. 1826 în Sighişoara; 
a studiat teologia în Lipsea. Mai ântâi prof. îu
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Sighişoara, apoi preot în Trapold. A scris mai 
mmte traiste istorice relative la istoria Saşilor 
în seci. XVIII, pentru cari Academia magh. l-a 
ales membru. F. a representat mulţi ani Sighi
şoara în parlamentul ţerii şi a fost dintre cei 
dintâi Saşi, cari s’au ataşat la partidul guver
namental. t 1881.

3) Fabricius, I. Alhert, celebru bibliograf 
germ., n. 1668 în Lipsea, f 1736 în Hamburg. 
Studiă medicina şi teologia; pe urmă, condus de 
gustul pentru cercetări literare, deveni profesor 
de retorică şi filosofic la Academia din Hamburg 
şi director al bibliotecii I. F. Meyer din acel 
oraş, unde remase până la moartea sa, refusând 
ooupaţiuni mai avantagioase în alte oraşe. Cu
noscut mai ales prin 3 lucrări; Bibliotheca latina 
sive notitia scriptorum veterum latinorum quo- 
rumcunque scripta ad nos pei’venerunt, 3 voi., 
prelucrată şi ameliorată de Emesti, 1773—74. 
Bibliotheca graeca sive notitia scriptorum ve
terum graecorum, etc., 14 voi. Bibliotheca latina 
mediae et infinae aetatis, completată după notele 
sale de Chr. Schoettgen, 1746, 6 voi. Alte opere: 
Bibliotheca eclesiastica, culegere cu note a 12 
autori din seci. IV—XVII; Centuria Fabriciorum 
scriptis clarorum; Centifolium lutheranorum, note 
asupra scrierilor despre Luther, ş. a. Biblioteca 
lui F. numeră 30,000 volume, cu un catalog (Bi
blioteca Fabricii) în 8 voi.

FabrloiU8,Ltt5cinw^ Caius, membru al faimoasei
S’nte F., famUie originară din Aletrium. Cre- 

noios vechilor moravuri romane, dînsul era 
un duşman convins al Grecilor şi filosofiei eli- 
nesci. Ocupă înalte magistraturi. In 285 (a. Chr.) 
cuceresce Turium şi este trimis de cătră senatul 
roman la Pyrrhos, regele Epirului, ca să res- 
cumpere pe prisonierii romani. Refusâ cu indig
nare propunerile acestuia de a trăda pe Romani. 
In 282 este ales consul când virtuale acestui 
bărbat ies şi mai mult la lumină. [Caion.] 

Fabula, povestire în prosă sau în versuri, în 
care acţiunea este representată de obiceiu prin 
animale şi din care resultă o învăţătură morală. 
Conclusiunea F.-ei se numesce de aceea «morala 
fabulei.» Originea acestui gen literar, destul de 
obscură âncă, trebue căutată în Orient. Cele 
mai vechi F. ni-s’au păstrat la Indieni în »Pant- 
chatantia.» F. găsim la Chinezi în «Avadauas» 
şi la Ovrei în «Biblie.» In toate aceste texte F. 
nu apare ca un gen literar independent; ea este 
amestecată cu alte compuneri literare. Din Asia 
F. trecu la Greci, unde găsi în Esop pe cel mai 
însemnat representant al ei şi unde deveni cu 
timpul un gen literar distinct (Babrius). Dela 
Greci F. pătrunde la Romani, unde lăsând de o 
parte cinci autori, la cari găsim isolat câte o F., 
ea fu cultivată cu deosebire de Fedru. Din opera 
lui Fedru derivă toate colecţiunUe de F. cari au 
circulat în evul mediu şi cari au pătruns în 
literaturile moderne. La Francezi vedem aşa 
numitele «Ysopets»; mai târziu Mărie de France 
scrie cele mai cunoscute F. înainte de La Fon- 
taine, soriitorul care a dat acestui gen literar 
forma cea mai desăvîrşită. In seci. XVIII Florian 
este cel din urmă representant mai demn al F.-ei 
în Francia. In Italia F. nu s’a ridicat mult dea
supra imitaţiunilor palide după Esop şi Fedru 
(Balbi, Pavesi, Capacoio, Piquotti, etc.). Acelaşi 
lucru la Spanioli (Thomas de Iriarte, Felix-Maria

Samaniego). La Englezi F. e tot aşa de slah 
representată (John Gray, Th. Moore). Germanii 
au produs mai mult pe acest teren (Gellert, 
Lessing). Polonezii numeră pe I. Krasicki printre 
cei mai buni fabulişti; la Ruşi întâlnim pe I. 
Krilov («La Fontaine al Rusiei»). La Români F. 
a fost unul din genurile literare cele mai cu 
succes cultivate. Fabuliştii români s’au inspirat 
cu deosebire din La Fontaine şi Krilov. Cei mai 
însemnaţi pe acest teren sunt; Ţichindeal, Donici, 
EUade, Alexandrescu, Sion, Carp. F. cu mai puţin 
succes, au scris: Săulescu, Asachi, Bălăcescu, 
C. Stamati, I. Sîrbu. (Cf. T. Speranţă «Fabuliştii 
români», 1892). F. a fost la Români genul literar 
care a avut una din influenţele cele mai mari 
asupra desvoltării noastre culturale din seci. XIX. 
Prin modul în care a sbiciuit moravurile rele alo 
societăţii, ea a exercitat o înrîurire morală bine
făcătoare, cu deosebire într’un timp când numai 
pe această cale era iertat să se spună adeverul.

Fabulae atellanae, v. Atellane.
Faca, Constantin, scriitor român, n. 1790 în 

Bucuresci, f 6 Martie 1845. A scris o comedioară 
în două acte; «Franţuzitele», în care rîde de 
jargonul franţuzit al cocoanelor rom. de pe la 
1833, şi alte trei, patru poesii satirice: Ministrul, 
Vulpea, Blestemul lumii; toate s’au publicat de 
EUade în voi. V din «Biblioteca portativă», 1860.

Făcâeni, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, pe 
ţermul stâng al braţului Borcea, cu 995 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897); are 1 biserică şi 1 şcoală.

Facaş, Constantin, unul din profesorii din 
şcoala VasUiană dela Trei-Erarchi (Iaşi), deschisă 
în 1 Ian. 1828 sub ultimul an m domniei lui 
loan Sturdza.

Fachingen, sat în Germania, nu departe de 
Wtoshaden. Loc cunoscut prin isvoarele sale mi
nerale alcaline cu însemnată cantitate de acid 
carbonic. Localitatea nu e întocmită pentru cură 
locală. Apa se expediază ca apă de cură şi de 
masă. Aparţinând fiscului prusian, statul a in
trodus în 1894 o mare înlesnire pentru lăţirea 
acestei ape acre, reducendu-i preţul la o sumă 
minimală. Congresul balneologilor germani a şi 
cerut imitarea acestui exemplu umanitar şi pentru 
celelalte isvoare ale statului. Analisa o pune la 
locul prim între apele sodice alcaline ale Ger
maniei. lât.: Monografia de Dr. Pfeiffer, 1896.

[Dr. Vuia.]
Facial, (lat.) ce privesce faţa.
Facies, (lat.) faţa. F. Hippocratica, expro- 

siunea feţei muribunzilor, descrisă ântâi dc Hip- 
pocrate.

Facit, (lat.) resultatul final al unei operaţiuni 
aritmetice. Sinonim: resultat.

Făclia, după mitol. grec. era simbolul mai 
multor Zeităţi. Selene, Zma lunei, conducetoaj'ca 
stelelor, poartă F. aprinsă. Artemis, Zina corului 
şi a luminei de noapte e cu F. în mână. Când 
Pluton a răpit pe Persephone, mama Demetei- 
o caută ţinend două F. în mâni, şi la serbătorilc 
ei, numite Eleusine, se ţineau cătră seai’ă pro
cesiuni cu F. aprinse. Bros (Amor) uneoi i ai'(! 
F., ca să aprindă inimile tinerilor. Menadele din 
suita lui Dionysos au purtat F., ba uneori şi 
Pan a fost venerat cu F. [Atm.J

Fac-simile, (lat.) imitaţiune, reproducere exactă 
a unui text, desen, etc.
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Facţiune, funcţiunea soldatului ce se află de 

sentinelă şi care este însărcinată cu paza unui 
consemn. De obiceiu această F. durează 2 sau 
3 oare, în timp de iarnă mai puţin. F. este cu
noscută de pe timpul Romanilor (vigiliae) şi dura 
3 oare. Numele F. se mai dă şi la partide politice.

Factor, (lat.) element constitutiv. In mate
matică: resultatul multiplicaţiunii se numesce 
produs sau prodtict, şi fiecare din numerele sau 
expresiunile în genere ce se multiplică, se nu
mesce factor al produsului. Factor postai, termen 
adoptat din limba franceză pentru a numi pe 
împărţitorii de scrisori.

Factoria, colonii mai mici întemeiate de co
mercianţi ori societăţi comerciale în regiuni in
dependente, ori în coloniile statului propriu sau 
ale unui stat străin, cu deosebire în ţerile trans
atlantice. F.-le sunt împreunate de regulă cu 
mari magazine de mărfuri de export şi import. 
F. numeroase posed cu deosebire Englezii şi în 
timpul din urmă şi Germanii în China şi Africa.

Factoriela, un produs de mai mulţi factori, cari 
.sunt în progresiune prin diferinţă (aritmetică) 
s. e. a(a + r) (a+2 r) ... [a-l-(n—l)r]. F. se no
tează pe scurt prin primul termen al progre- 
siunii cu un exponent egal cu numerul terme
nilor progresiunii, lângă care se scrie şi raţiunea 
progresiunii separându-o prin o linie. F. prece
dentă o vom nota a”/'. Dacă r = o, F. devine 
o putere simplă, şi în genere există o analogie 
între proprietăţile puterilor şi ale F.-lor.

Factotum, (lat.) unul care se îngrijesce de toate.
Factura, cont, socoteala ce o trimite vemje- 

torul cumperătorului despre mărfurile expediate 
(facturate); ea conţine de regulă mărfurile spe
cificate după cantitate, caUtate, preţul, precum 
şi modalităţile de plată, transport, bonificări, etc. 
F. sunt supuse timbrării.

Facultate, în general ori ce proprietate sau 
putere virtuală a unui lucru; în special, una 
din multiplele puteri ce se concep ca isvoare 
sau cause ale fenomenelor sufletesc!. In acest 
din urmă înţeles e întrebuinţat de psichologia 
metafisică. Psichologia sciinţifică consideră de
osebitele F.-ăţi numai ca noţiuni generale, cate
gorii, sub cari se subsumă deosebitele fenomene 
sufletesci. Aşa bunăoară F. inteligenţei nu e o 
putere specială, din care emană fenomenele in
telectuale, ci pur şi simplu totalitatea fenome
nelor intelectuale (abstracţiune, judecată raţio
nament).

Facultate, totalitatea profesorilor însărcinaţi 
de stat de a propune un ciclu de studii supe
rioare îutr’o universitate şi de a da titluri ace
luia cari vor fi dovedit că au cunoscinţe sufi
ciente despre acele studii. Universităţile române 
au patru F.: drept, sciinţă, medicină, litere; cea 
din Bucuresci mai posede şi o F. teologică.

[M. D.] ^
Facultăţi quinquenale, puterea, dreptul ce îl 

dă Papa episcopilor de a dispensa dela unele 
caşuri reseiTate şi piedeci de căsătorie, dela cari 
iure ordinario numai Papa poate dispensa. Se 
numesc quinquenale, fiind-că se dau pe timpul 
de cinci ani, după a căror trecere trebue cerute 
din nou. Pe lângă aceea F. mai înceată şi prin 
moartea episcopului sau vacanţa scaunului epi- 
scopesc, în ori ce mod s’ar întâmpla. Sunt îm
părţite în (jece formule, de aceea se mai numesc

şi facultates formularmn, şi se expediază prin 
congregaţiunea de Propaganda fide. Dispensările 
cuprinse în F. q. trebue date' gratuit; dar nu 
sunt oprite spesele de expediţiune şi de can
celarie. [Dr. I. Radu.]

Fadieev, (Fadejew), Mastislav Andreemd, 
general şi publicist rus, n. 1826, f 1884 la Odesa. 
Făcu studiile în şcoala de artilerie dela Peters- 
burg. In 1871 se retrase din armată; în 1875 a 
fost însărcinat cu o misiune în Egipt şi în 1877 
luă parte la luptele din Serbia şi Muutenegru. 
Mai târcjiu el fu ataşat la redacţia Jurnalului 
Oficial şi la direcţiunea presei. Publica o sumă 
de scrieri importante, precum: Puterea militară a 
Rusiei, (1868); Idei asupra chestiunii Orientului, 
(1870); Scrisori asupra situaţiunii actuale a Ru
siei, (1881), etc.

Faenza, în vechime Faventia, oraş în prov. 
ital. Ravenna, lângă Lamoue, 14,(XK) loc., epi
scopie, industrie de Faienţă.

Faerno, Gabriel, poet latin modern, n. 1500 
în Cremona, 1561. Autorul unei colecţiuni de 
fabule, cu subiecte luate din Aesop, scrise într’o 
latinească curată şi elegantă, întitiilate Centnm 
fabulae; şi al unei scrieri neterminate De metris 
comicis.

Fag, numele românesc al arborelui Fagus 
silvatica L. (v. ac.).

Făgăraş, ducat al domnilor Ţerii Românesc! 
în Ardeal, conferit ca feud de regii Ungariei, 
înainte de a fi în posesiunea domnilor români, 
F.-ul este menţionat numai de doue ori, în do
cumente din 1231 şi 1291, când se află în stă
pânirea coroanei unguresc!. In posesiunea dom
nilor Ţerii Românesc! el nu este constatat decât 
sub Vladislav I (1364—1372), pentru prima dată 
în 20 Ian. 1368, cu titlu de ducat. Această po
sesiune fiind calificată, în o diplomă a lui Vla
dislav din 1372, ca nouă plantaţiune, ur
mează că ea a fost dobândită mai ântâi de acest 
domn. Vladislav a câştigat F.-ul probabil odată 
cu ţinutul Amlaşului, cedat lui de regele Lu
dovic I în 1366, ÎQ urma ostilităţilor întâmplate 
între dînşii din oausa pretenţiunUor de suzera
nitate ale coroanei unguresc! asupra Ţerii Ro
mânesc!. Numai prin cedarea acestor teritorii ca 
feude unguresc!, regele a putut să obţină recu- 
noascerea suzeranităţii sale din partea domnului 
român.

îndată ce Vladislav luă domnia după moartea 
tatălui seu Alexandru (Nov. 1364), fără a recu- 
noasce suzeranitatea regelui Ungariei (Ţeara Ro
mânească devenind independentă în 1330 prin 
victoria lui Basarab-Voevod asupra lui Carol 
Robert), regele Ludovic începu, în Ianuarie 1365, 
pregătirile de resboiu spre a supune pe domnul 
român. Expediţiunea, urmată în primăvara acelui 
an, se făcu mai ântâi în Bulgaria, de unde avea 
să urmeze atacul asupra Ţerii Românesc!. Pe 
când Ungurii detronară pe ţarul dela Vidin, Sra- 
cimir (cumnatul lui Vladislav), şi ocupară Bul
garia occidentală, Vladislav năvăli în Ai’deal, 
unde arse mănăstirea dela Tălmaciu (1365) şi 
ocupă un teritoriu la hotar. Expediţiunea proiec
tată în conti'a lui nu se mai face apoi. In 10 Oct. 
1366, Vladislav este împăcat cu Ludovic. Acesta, 
fiind atunci în Orşova, dă ordin vice-voevodului 
Ardealului să delimiteze nisoe posesiuni din apus 
de Sibiiu de «teritorul de sub voevodatul domnului
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Vladifilav, voevodul nostru transalpin*. Teritoriul 
delimitat se numesce apoi ducatul de Amlaş. 
El a fost ocupat de Vladislav numai de curând 
(1365), căci este dş nevoie o delimitare. Fiind 
la Orşova, Ludovic s’a împăcat cu Vladislav, 
cedându-i teritoriul ocupat de acesta pe timpul 
ostilităţilor din 1365, pentm oare teritoriu, cedat 
ca feud unguresc, domnul român se recunoscu 
vasal al regelui Ungariei. Probabil tot atunci, 
Vladislav a câştigat şi *noua plantaţiune ţeara 
Făgăraşului*, cedată în aceleaşi condiţiuni cu 
titlu de ducat; aci o delimitare nu era de lipsă, 
limitele fiind date dela natură. Aceasta este ori
ginea ducatelor de Amlaş şi F. ca posesiune a 
domnilor români.

Sub Radul (1373—1384), fratele şi următorul 
lui Vladislav, Ţeara Românească este iarăşi in
dependentă de Ungaria (v. Radul I). In conse- 
quenţă, posesiunile ardelenesc! fură retrocedate 
Ungurilor, în a căror stăpânire ele se găsesc pe 
acel timp. Această retrocedare a dat apoi nasoere 
tradiţiunii despre descălecatul lui Radul din Amlaş 
şi F., pus în cronice greşit la 1290. Sub Mircea 
(1386—1418), ambele ducate se găsesc iarăşi în 
posesiunea domnului român, probabil în urma 
resboiului care fratele şi predecesorul seu Dan 
(1384—1386) l-a avut cu Ungurii. Ultimul act 
de stăpânire a unui domn român în F. este din 
1452 dela Vladislav III. In 1467 ambele ducate 
sunt în posesiunea Ungurilor, când regele Mathia 
dispune ca ele să fie păstrate pentru a pute fi 
date domnilor Ţerii Românesc! credincioşi Un
gariei. In lU’mă ele nu se mai găsesc în pose
siunea domnilor români, cu toate că aceştia âncă 
în seci. XVII poartă titlul de duce de Amlaş şi F.

p. On.]
Făgăraş, magh. Fogaras, orăşel în comitatul 

de acelaşi nume, pe ţermul stâng al Oltului; 
5861 loc. Români, Saşi şi Maghiari. F. este centrul 
comit. F., are o şcoală comercială inf. şi un gim- 
nasiu de stat, deschis de curând, mai multe re
uniuni culturale şi economice, între cari doue 
reuniuni române de femei, o reuniune de cântări 
şi un institut românesc de bani (»Fumica«). Aici 
este residenţa unui vicariat român gr.-cat. (v. 
mai jos), a unui protopopiat român gr.-or. (cu 
35 comune şi 27,012 suflete) şi a oficiilor comi- 
tatense, etc. F. are un castel încungiurat cu 
ziduri şi bastioane; el s’a început a se zidi pe 
la 1310 şi în trecut a fost o fortăreaţă însem
nată, care a înfruntat multe vijelii; acum se află 
în castel garnisonată miliţie.

Dintre zidiri sunt de însemnat: casa comi- 
tatensă, bisericile şi podul presta Olt, construit 
Ia 1817.

Făgăraş, comitat în partea sudică aTrans., măr
ginaş cu România, cu un teritor de l873-43 km2., 
compus în parte din o vale fructiferă, în cea 
mai mare parte însă din un grandios şir de munţi. 
Din aceşti munţi isvoresc o mulţime de rîuleţe, 
cari toate se revarsă în rîul principal, în Olt. 
Clima F.-Iui în vale e moderată recoroasă, la 
munte însă e foarte aspră. Agricultura, fiind
f)ămentul în munţi nefructifer, se mărginesce 
a valea Oltului, unde se cultivă cu predilecţiune 

secara, ovesul, porumbul şi cartofii; terenul ar 
fi potrivit pentru oultura poamelor. Mai însem
nată e cultura vitelor; în 1884 au fost în cott. 
F.-lui 48,393 vite comute de rassă indigenă şi

2479 de rassă străină, 18,456 bivoli, 63,554 porci, 
etc.; cultura de oi este întinsă din causa mi
nunatelor păşuni din mimţi, dar se află cu deo
sebire în mâna mărginenilor de pe la Selişte. 
Numeml locuitorilor în 1891 a fost de 84,.571 
suflete, dintre cari Români 78,725, Saşi 4009 şi 
Magh. 4082; ocupaţiunea principală a lor e agri
cultura şi cultura vitelor. Instrucţia o proved 
172 înveţători în 116 şcoale. Din punct de ve
dere administrativ F. se împarte în 4 cercuri 
pretoriale: Arpaşul inferior. Făgăraş, Şercaia şi 
Bran, cu 87 comune, dintre cari cea mai îin- 
populată este oraşul Făgăraş (v. ac.), capitala 
comitatului. Din punct de vedere judiciar F. so 
ţine de tribunalul din Braşov.

Făgăraş, Episcopia. După moartea mitropo
litului, respective episcopului unit Atanasiu (v. ac.), 
întâmplată în 1713, scaunul episcopesc gr.-cat. 
din Alba-Iulia (Belgrad) a remas vacant aproape 
8 ani adecă până la 1721. In timpul acesta doue 
evenimente au avut deosebită înrîurinţă asupra 
sorţii episcopiei unite din Transilvania. In 171.S 
împeratul Carol VI, pentru a-şi asigura domnia 
asupra Transilvaniei, hotărî fortificarea Alba- 
luliei. In 4 Nov. 1715 s’a şi pus piatra funda
mentală la noua fortăreaţă. Fiind-că locul, unde 
se ridică fortăreaţa era ocupat de case, acestea 
toate fură dărîmate şi împreună cu ele şi »mi- 
tropolia dela Belgrad cu biserica cea de Mihaiu 
Vodă cel viteaz pe la 1600 făcută* (Sincai Chr. 
1721). Paguba făcută prin aceasta bisericii unite 
nu se putea compensa nici pe departe cu un Icjc 
din Maierii Belgradului şi cu suma de 1300 11. 
ce a căpetat-o episcopia unită ca despăgubire. 
De aceea împeratul Carol VI cu diploma din 
23 Dec. 1715 a hotărît să înzestreze episcopia 
cu bunuri inmobile şi anume cu domeniile fiscale 
dela Sâmbăta de jos în districtul F.-lui şi dela 
Gherla. In urma acestei donaţiuni era firesc să 
se mute şi residenţa episcopului dela Alba-Iiilia 
în apropiere de unul din cele doue domenii, 
adecă la F. Dela acest oraş s’a numit apoi epis
copia cu titlul seu cel nou a ^Făgăraşului* şi 
aceasta în urma unui alt eveniment din 1715, 
Imp. Carol VI ne mai putând adecă suferi ])ei - 
secuţiunea bisericii catolico din partea protes
tanţilor. cari pe la 1556 scoseseră pe episcopii 
catolici ai Transilvaniei din Alba-Iulia şi clin 
bunuiile lor şi un veac şi jumetate nu le mai 
îngăduiră a se întoarce acolo, prin diploma sa 
din 11 Dec. 1715 a hotărît, să aşeze iarăşi pe 
acei episcop! în residenţa lor cea veche şi în 
episcopia întemeiată âncă de Sf. Ştefan. Dela 
(Jiua de 11 Dec. 1715 Transilvania avea aşadară 
episcopul seu romano-catolic în Alba-Iulia, şi 
dacă s’ar fi aşezat aci şi succesorul episcopului 
unit Atanasiu, în una şi aceeaşi cetate ar fi fost 
doi episcop! catolici, deşi de rit deosebit. Insă 
conciliul din Laterau dela 1215 oprescct ca în 
una şi aceeaşi cetate şi pe acelaşi teritoi1 să lio 
doi episcop! neatîmători unul de altul. Deci ca 
episcopul unit să nu fie, în sensul hotăririlor 
aceluiaşi conciliu, numai vicar episcopului ro
mano-catolic, împeratul Carol VI a înliintal: 
pentru Românii uniţi episcopia F.-lui, care piin 
bulla papală din 18 Maiu 1721 fu canonizata, şi 
biserica din F. zidită de Constantin Vodă Bi'an- 
coveanul la 1697 şi închinată Sf. Nicolae, fîi 
înălţată la rangul de biserică catedrală. Insă
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numai episcopul loanu Giurgiu alias Pataki (1721 
până 1727) şi-a avut residenta sa în F., căci 
succesorul seu loan Inocenţiu Klein, obţinend în 
locul domeniilor dela Sâmbăta şi Gherla, un do
meniu cu mult mai mare la Blaj (1738), şi-a 
jnutat residenţa în acest orăşel, unde locuiesc 
până astă4i succesorii lui (v. Blaj). Cu toate 
acestea diecesa şi-a păstrat titlul dela F. până 
la reactivarea mitropoliei gr.-cat. de Alba-Iulia 
(1853), când o parte din parochiile ei s’au anexat 
dieceselor celor noue a Gherlei şi Lugoşului, iar 
ea fu înălţată la rangul de archiepiscopie şi mi
tropolie cu titlul de Alba-Iulia fi Făgăraş 
(v. ac.). Episcopii diecesei F.-lui în unele acte de 
natură neoficioasă se întitulau şi »Mitropoliţi« 
intm amintirea faptului istoric, că odinioară an
tecesorii lor din Belgrad erau »Mitropoliti«. (Cf. 
Gestiuni din dreptul şi istoria bisericii unite. Blaj,
1893, şi autorii citaţi acolo, pag. 117—137, 178 
până 193 şi 281—288). [Dr. Aug. Bunea.]

Făgăraş, Vicariat. Episcopul unit loan Bob 
din Blaj a înfiinţat câteva vicariate episcopesci 
pe teritorul vast al diecesei F.-lui, între cari şi 
vicariatul F.-lui la 1786, când curtea împeră- 
toască din Viena a asignat primului vicar foraneu 
episcopesc o subvenţiune anuală de 300 fi. din 
fondul religionar transilvan, numit şi lusitan. 
Această subvenţiune, în urma devolvăiii fon
dului numit, s’a redus la suma de 126 fi., care 
acum se plătesce din fondul religionar ungar. 
Dela reactivarea mitropoliei de Alba-Iulia (v. ac.), 
vicarul F.-lui poariă titlul de «Vicar, foraneu 
archiepiscopesc* şi oficiul cel mai înalt între 
preoţii aplicaţi la păstorirea sufletelor. Sub juris- 
dicţiunea vicariului F.-lui se află doue protopo
piate gr.-cat.: al Veneţiei de jos şi al Voilei cu 
54 parochii şi 44 filiale, în cari locuiesc aproape 
30,000 credincioşi şr.-cat. Teritorul vicariatului 
se întinde astăcji in stânga şi dreapta Oltului 
dela Braşov şi Cohalm până la Porumbac şi Noul- 
i'omânesc. Cele mai multe parochii susţin şi 
şeoale, iar în F. se află o şcoală frumoasă, pentru 
care mitropolitul I. Vancea a făcut o fundaţiime 
de preste 2000 fl., din ale cărei venite se plă
tesce- o parte din leafa înveţătonilui.

[Dr. Aug. Bunea.]
Făgăraş, munţi (Munţii F.-lui) se numesce 

şiinl de munţi din Carpaţii sudici, care se ex
tinde dela pasul Turnului-Roşu până la Piatra 
Craiului. In ei se află multe lacuri de munte 
şi un singur pas, care trece în România: pasul 
Breaza. Grupele mai însemnate sunt dela vest 
spre ost: grupa Surului, cu piscul Surul, 2288 m.; 
grupa Negoiului, cu piscul Negoiul mare, cel mai 
înalt pisc al Transilvaniei, 2536 m.; munţii Câr- 
ţişoarei, cu Vânătoarea lui Buteanu, 2510 m.; 
munţii Arpaşului, cu Arpaşul mare sau Vertop; 
munţii Ucei; munţii Viştei cu Colţul Viştea mare, 
2520 m. (Lit.: «Ţara noastră® de Silv. Moldovan
1894. )

Făget, magh. Facset, comună rurală în Bănat, 
cott. Caraş-Sevelin, cu 1912 loc. Români (1157), 
Nemţişi Maghiari; sediul preturei, judecătoriei 
oercuale şi al unui perceptorat. In F. se află 
institutul de credit şi economii »Făgeţana<i cu 
un capital social de 100,000 fi., care a avut în 
1897 un reveriment de fl. 2.973,211'25, şi o so
cietate comercială română, al cărei reveriment 
în 1897 a fost de fl. 320,432-92.

Făget, protopopiat gr.-or. rom., se compune 
din 40 comune cu 25,581 suflete. Aparţine die
cesei Caransebeşului.

Fagocitosa, proprietatea unor celule din limfă 
de a înghiţi microbi, (teoria Metschnikoff din 
Odessa).

Fagopyrum Gaertn., (botan.) gen de plante 
erbacee, anuale sau perene din fam. Polygona- 
ceelor, trib Eupolygonaceae, foarte înrudit cu 
Polygonum (v. ac.), de care se distinge prin nuci 
mai lungi decât periantul şi cotyledoni coutor- 
tuplicaţi, laţi. Doue specii anuale, originare din 
Asia centrală, F. esculentum Much. şi F. tata- 
ricum Gaertn., sunt cunoscute sub numirea de 
«hrişcă® şi se cultivă pe terenurile puţin fruc
tifere şi ceva mlăştinoase. Hrişcă este pânea de 
toate (jilele la Poloni şi o mare parte din Ruşi. 
Avend o durată de vegetaţie scurtă, ar fl de dorit 
ca dimpreună cu cartoful, hanganul şi legumele 
(zarzavaturile) neexigente, etc. să se lăţească cât 
mai mult aceste culturi în regiunea montană a 
Carpaţilor noştri. [A. Pr.]

Fagot, (ital. fagotto, franc, basson) instru
ment mus. cu ancie dublă şi tub conic, basul 
indispensabil în orchestră al familiei instnimen- 
telor construite în lemn. Tubul e format din mai 
multe fragmente reunite între ele şi ăncia e 
adaptată la un tub subţire de alamă numit hocal. 
înainte de seci. XVIL instrumentele de suflare 
aveau ca bas instrumente din familia bombar
delor, cari însă pe lângă că osteniau preste mă
sură suflul executantului, erau şi greu manuabile 
din causa lungimii lor exagerate. Se atribue unui 
călugăr din Ferrara, Afranio, idea de a frânge 
tubiil bombardei bas pentru a-i da o formă mai 
manuabilă (cătră 1539). Diferite perfecţionări 
aduse ideii lui Afranio dădură nascere la mai 
multe instrumente grave cu ancie dublă (Dul- 
cian, Courtaud, Cervelas, Bassanello, Schriari, ş. a.) 
de forme variate, dispărute toate în faţa F.-lui 
modern, care totuşi n’a încetat de a primi per
fecţionări până în (jilele noastre.

Astăcji F. se construiesce în 3 dimensiuni 
principale:

1) F. propriu (}is, avend o lungime totală a 
tubului de aproape 3 m. îndoit în doue, cu o 
extensiune relativ enormă (si-,—fa4). Dar pe 
lângă extensiune, care îi permite a juca în or
chestră când rolul de bas, când cel de tenor, 
are şi un timbru, care se aliază minunat cu toate 
familiile orchestrei şi cu toată gravitatea sune
telor lui, se poate deda la un joc destul de repede. 
In musica de cameră apare rar, locul lui adevărat 
fiind în orchestră, unde a fost deja întrodus do 
Cambert (1659), creatorul operei franceze.

2) Contra-F. (v.) sunând octava gravă a F. 
ordinar.

3) F.-quintă sau Tenor-F., sunând o ^uintă
mai sus decât F. ordinar. E foarte rar între
buinţat, în grav fiind cu avantagiu înlocuit prin 
F. propriu flis şi în acut prin oboi sau corn 
englez. In 1827 Savary din Paris a construit un 
F. octavin, care însă n’a găsit aplicaţiune în 
practică. Unor jocuri de orgă sau de armoniu, 
imitând mai mult sau mai puţin timbrul F.-lui, 
âncă li-se dă numele de F. [T. C.]

Fagure, cuibul de ceară în care albinele depun 
ouăle şi adună mierea: format din trei felun de 
celule sau prisme hexagonale: pentru lucrătoare.
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trântori şi matcă. (v. Apis mellifica). Cf. L. L. 
Langstroth, L’abeille et la ruche tradnit par 
Charles Dadant; Librairie Agricole de la Maison 
rustique, Rue Jaoob, 26. Paris.

Fagus L., (botan.) gen de plante lignoase din 
fam. Cupuliferelor, trib. Quercineelor, din re
giunea boreală temperată, — numai subgenul No- 
thofagus este exclusiv austral-temperat, — carac- 
terisat prin flori mascule laxe şi involuci’ul echinat, 
el învelesce ovariul 3 locular. Specule de »fag« 
formează păduri: aşa F. ailmtica L. la noi, F. 
^boldii Endl. în Japonia, F. ferruginea Ait. 
în America boreală. Ele se cultivă în o serie 
de varietăţi, ca plante ornamentale rustice; ase
menea şi unele australe, precum F. obliqua 
Mirb. din Chile, F. antartica Forst. şi F. betu- 
loidea Mirh., acesta cu foi sempervirente, ambele 
din Ţeara de foc, ş. a Fructele lor, »jirul«, se fo
losesc la îngrăşarea animalelor domestice şi la 
extragerea unui oleu comestibil; lemnul în con
strucţie şi ca combustibil, etc. [A. Pr.]

Fa^ formează masive curate dela 1400 până 
1600 m. preste suprafaţa mării; şi în parte în 
amestec cu bradul în regiuni mai înalte, şi cu 
gorunul în regiuni mai inferioare. Preferă lo
curile dosnice şi iubesce reveneala. Aparţine 
esenţelor umbroase, sucrescenţa se desvoaltă bine 
sub umbra copacilor. Gerul de iarnă îl supoartă 
bine, însă de bruma târzie sufere mult în ti
nereţe. Coaja e tare, cu conţinut bogat de siliciu, 
ea resistă bine vătemărilor de insecte stricăcioase. 
Produce aproape exclusiv numai material com
bustibil şi în mesură foarte mică se folosesce 
pentru mobile şi unelte. Ca lemn de construcţie 
nu are valoare.

Fahrenheit, Găbriel Daniel, flsician germ., 
n. 14 Maiu 1686 în Danzig. A fost destinat pentru 
cariera comercială, dar a urmat aplicării sale şi 
s’a dedicat fisicei practice. A construit un ter
mometru numit după numele lui, folosind la în
ceput alcool mai târziu mercuriu. La termo
metrul lui punctul de îngheţare al apei e în
semnat cu 32°, punctul de fierbere cu 212°. 
t 16 Sept. 1736.

Faldherbe, Louis Leon Ceaar, general frc., 
n. 1818 în Lille, 1844—45 a servit ca oficier 
de geniu în Algeria, 1848 —49 în Guadeloupe, 
1849—52 iarăşi în Algeria, unde a luat parte 
la mai multe expediţu; 1854—65, cu o mică 
înti'erupere, guvernator în Senegambia. In res- 
boiul din 1870—71, F. a comandat armata de 
Nord; a condus lupta nedecisă dela Hallue (23 
şi 24 Dec. 1870) contra lui Manteuffel; lupta 
dela Bapaume (2 şi 3 Ian. 1871) contra lui 
Goeben a pierdut-o, silit fiind a se retrage. 1871 
membru al adunării naţionale ca aderent al lui 
Gambetta; în acelaşi an a fost trecut la pensie. 
11889 în Paris. F. şi-a câştigat merite şi pentru 
geografie, etnografie şi linguistică, în deosebi re
lativ la nord-vestul Africei. A scris: Epigraphie 
phenicienne, 1873; Le Senegal, 1889; Campagne de 
l’armee du Nord, 1871; Le Soudan fran9ais, 1884.

Faienţa, olării lucrate cu mare îngrijire atât 
în privinţa materialului cât şi a formei. Se 
deosebesce F. comună şi F. fină. F. comună 
în multe privinţe se aseamănă cu olăriile co
mune; glazura ei conţine oxid de plumb, liber 
de aramă, şi oxid de staniu, care o face albă 
şi opacă. Din acest fel de F. se fac mărfurile

cunoscute sub numele terraUte sau siderolite, 
mărfuri de Delft, Alcarazze sau hydrocerame, 
pipele albe de lut. F. fină e albă şi poroasă, 
acoperită cu glazură transparentă; glazura con
ţine plumb şi borax. F.-ele fine se subîmpait 
în a) gresii cerame fine, b) gresii englezesc! 
şi c) cerame fine englezesci, semiporcelan. Cea 
mai renumită fabrică de obiecte de F. e sta
bilimentul Wedgewood et Sons în Anglia.

Faima, (lat. fama) şi-a consei'vat înţelesul pri
mitiv şi cuprinde ideile întrunite de celebritate 
şi veste; renume. 9 . [M. D.]

Făina, pulberea produsă prin măcinat din 
miezul grăunţelor de cereale; după felul pro- 
ducţîunii ea este mai mult sau mai puţin ame
stecată cu sfărmiturile (numite tărîţe) înveli
şului grăunţelor. Mai cunoscute sunt: F. do 
grâu, de secară şi de porumb. Composiţiunea 
chimică a acestor soiuri de F. o arată urmă
torul tablou:

Făină de grâu Făină
de

secară

Făină
de

porumbfină ordinară

Apă .... 13,87 12,81 13,71 13,12
Substanţe azot. IO,21 12,°6 11,57 9,8S
Grăsimi . . . 0,M 1 36 -1-! 9 08 4,82

Idrocarbonate . 74,71 71,83 69,ei 68,41
Celulosă . . 0,ÎB O,88 l,88 2,1#

Cenuşă . . . O,48 O,®8 l,44 l,61

Cenuşa conţine 49,7 °/ acid fosforic. 3l,80/o
potasă, 14,70/o magnesia, 4,a% calciu, etc. Făina 
fină este mai săracă de substanţe albuminoase, 
decât cea ordinară, care cuprinde mai multe 
tărîţe. Făina se poate ame.steca incidental ou 
praf, pământ, tăciune (secale cornutum); din 
speculă i-se adaugă ghips, cretă, magnesie, făină 
de păstăioase. Aceste amestecuri sau falsificări 
se pot constata prin microscop şi prin anumite 
reagenţii chimice.

Făini alimentare: F. de grâu, e foarte nu- 
tritoare. Umiditatea favorisează formaţiunea do 
sporuli de ciuperci, cari mai târ4iu se desvoaltă 
în pâne, ce dă accidente semuitoare unei otră
viri. F. de porumb e preferată de popoarele 
romanice, dar stricată e una din căuşele prin
cipale ale pelagrei. Trebue preparată când se 
servesce, altfel se alterează din causa olou- 
rilor ce conţine. F. de orz pentru animale, dar 
în foamete sau unde grâul e scump, şi pentru 
oameni. F. de secară ţeranul o mănâncă între 
recolta secarei şi a porumbului.

F. de lapte, de Nestle, etc., pentru copii, în 
oraşe mari, unde laptele de vacă se falsilica, 
dar nici la un cas să nu se dea la copii mai 
mici de 4 luni, pentru că glandele lor salivai'e 
dau puţină salivă încât nu zaharifică amidonul.

Făina de in, din Linum usitatissimum, se fo
losesce ca emolient sub formă de cataplasmă. t'a 
făină nu se conservă, căci fermentează iute la 
umezeală. Se falsifică cu făină de orz, de poruinli, 
cu carbonat de var, lut, etc., iar între seminţe 
pot fi ca falsificat seminţe de muştar selbatie.

Făina de muştar, din seminţe de muştar 
negru (Brassica nigra), ca escitant şi rrvulsiv 
(iritând şi roşind pielea) în formă de cataplasmă
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numită sinapism. Se alterează stâad mult la loc 
umed. Se falsifică cu mai multe feluri de făi
nuri, cu ghips şi lut.

Făina de oase. Oasele sdrobite se ceru spre 
a face cermiţe de oase, iar remăşiţele măcinate 
făină servesc la îngrăşarea pămentului.

Făina de sânge şi de carne, îngrăşeminte con
centrate, cari ne vin din America de sud. Ele 
conţin până la 80% poteină, in care este 6—16% 
azot, 1—2% acid fosforic, l°/0 potasă şi 13—14% 
grăsime. F. de came se compune de obiceiu din 
lesturile de came remasă la fabricaţiuaea conser
velor : extract de carne, bulion de carne, came 
pură, etc., vine din bou, tendoane, cartilage şi alte 
l emăşiţe, toate uscate şi pulberisate. Cea de sânge 
este sângele prins dela abaterii şi pulberisat. 
Alăturea de F. de sânge şi de carne, proprie 
pentru îngrăşarea pămentului, mai există în 
comerciu şi altele, sub aceleaşi numiri, însă 
speciale pentru nutrirea vitelor bovine ca nu
treţuri întăritoare. Ele sunt nutreţurile cele mai 
concentrate, ce există astăzi, şi uşor solubile; 
sunt bune de amestecat cu nutreţuri- aspre vo
luminoase: paie, cartofi, sfecle, etc. pentru a 
le da acestora proteina necesară. F. de came ca 
nutrement pentm vite, este bună pentru vacile 
cu lapte şi cele puse pe îngrăşat. Până se dedau 
vitele cu ea însă trebuesce dată în dosă mică, 
şi bine amestecată printre alte substanţe. F. 
de sânge ca nutrement se potrivesce mai bine 
pentru îngrăşatul porcilor, cărora li se dă fiartă 
şi amestecată în alte nutrimente.

Fairguns, la Goţi (Jeul, care la Pmşi s’a numit 
Perkunos.

Faizabad, (Fyzabad), oraş în prov. indo-brit. 
Audh, 78,921 loc. (1891), până la 1775 residenţa 
Nabobului de Audh.

Fakir, (arab. sărac), numele asceţilor moha- 
inedani, mai ales din India.
QFaktis, surogat de cauciuc.

Fala, starea de sentiment, în care cineva, 
fiind conscient de însemnătatea faptelor sale, 
desfăşură toate semnele exterioare pentru ca s’o 
facă visibilă şi altora; mândrie pompoasă. In 
anumite margini, F. e un sentiment de expan
siune legitimă, fiind expresiunea gloriei. F. de- 
pnerează devenind mândrie exagerată, afectată, 
îndată ce semnele exterioare, prin cari se ex
primă, sunt prea mari în raport cu faptele sau 
cu sentimentul ce o provoacă. A început să 
cadă în disuetudine, remânend mai întrebuinţat 
în expresia adverbială »cu fală* şi în adjectivele 
falnic, în înţelesul cel bun al cuvântului, şi 
fălos, în înţelesul cel reu. [Dragomirescu.]

Falanga întrebuinţată de Macedoneni, era 
formată din opt mii de oameni armaţi cu lănci 
şi scuturi, aşezaţi pe 16 rânduri. Cele ântâi o 
rânduri ţineau lăncile aplecate înainte, iar cele 11 
lânduri din urmă le sprijineau pe umerUe oame
nilor dinaintea lor. Din causa acestei formaţiuni 
falanga macedoniană se mişca foarte cu greu.

Falanster. Socialistul utopist Fouiier (1772 
până 1837) credea că cea mai nimerită orga- 
nisarc a omenimei e împăriirea ei în comune de 
câte 400 familii cu 1600—1800 membri. Aceştia 
ar forma o falangă socială şi locul unde ar locui 
împreună s’ar numi F. Căci avend în loc de 
4—500 locuinţe mici numai una, confortul şi 
înlesnirile de traiu se vor mări în chip infinit.

iar grija casei, drumurile, etc. vor cere mult mai 
puţină muncă. S’au făcut numeroase încercări 
de a realisa acest ciudat mod de viaţă, care 
echivalează cu aplicarea regimului casarmei la 
toţi, bărbaţi şi femei în tot decursul vieţii. E 
interesant că şi în România un oarecare Dia- 
mandi, care studiase la Paris, convinsese pe un 
boier să încerce pe moşia lui aproape de Ploiesci 
înfiinţarea unui F. (Y. amintirile lui N. Kretzu- 
lescu în Ateneul Român.) Singurul cas în care 
s’au aplicat, în parte cu succes, ideile lui Fourier, 
este Familistere din Guise în Francia.Şi în Statele- 
Unite s’au înfiinţat F., însă cu idei religioase.

Falaşa, popor în Abissinia, între lacul Taka 
şi Nilul Albastru, ca. 'U mii. suflete. Reh^a 
acestui popor e un amestec de creştinism antic 
cu obiceiuri israehte.

Falb, Rudolf, astronom, cunoscut prin teoria 
sa despre dilele critice, ce le profeţesce, şi la 
cari prin acţiunea comună a soarelui şi lunei 
asupra atmosferei şi prin materia topită din in
teriorul pămentului s’ar produce cutremure de 
pământ, schimbări repentine în temperatură, 
furtuni, vifore; n. 1838în Obdach (Stiria), studia 
teologia în Graz, se făcu preot rom.-cat., apoi în
văţător; făcu în Praga studii de matematică, 
fisică şi astronomie şi în Viena studii de geo
logie; Ia 1872 trecu la protestantism; âncă la 
1868 înfiinţa foaia astronomică poporală »Sirius«, 
apoi publică »Gmndzuge zu einer Theorie der 
Erdbeben und Vulkanausbriiche« (Graz, 1870) şi 
»Gedanken und Studien uber den Vulkanismus* 
(ibid. 1875); 1877—80 întreprinse o călătorie de 
studii vulcanice şi archeologice prin America; 
la 1887 se strămută la Lipsea şi de aici mai 
târziu la Berlin. Teoriile iui F., cari în publicul 
mare au aflat mulţi partisani, nu sunt admise de 
cercurile sciinţifice. Alte opere ale lui F. sunt: 
»Steme und Menschen*. (Yiena, 1882).; »Von den 
Umwălzungen im "WeltaU* (ibid. 1881, ed. III, 
1890); »Das Land der Inka in seiner Bedeutung 
fiir die Urgeschichte der Sprache und Sebrift*. 
(lipsea, 1883); a’W’etterbriefe*. (Yiena, 1883); 
»Das Wetter und der Mond«. (ed. II, ibid. 1892); 
Afară de aceste F. editează în Yiena *Kalender 
der kritischen Tage mit Bezug auf Witterungs- 
erscheinungen, Erdbeben und Schlagwetter«. Of. 
Tarnuzzer, F. und die Erdbeben. (Hamburg, 1892); 
Pernter, F.-s kritische Tage. (Berlin, 1892).

Falbala (volant), garnitură întrebuinţată la ro
chiile femeiesc!; compusă din fâşii de stofă tivite 
şi adunate în creţe. F. se fac de diferite lăţimi, 
după cum variază moda, singuratice sau super
puse în mai multe rânduri.

Falca, V. Maxilar.
Falcarla Host., (botan.) gen monotyp din fam. 

Umbelliferelor, trib. Ammineae, foai'te înrudit 
cu Carum, de care diferă, afară de habit, prin 
fructul cu disc dilatat, cu foile 3 partite, seg
mentele pinatisecte, carxilagineu ascuţit-serate. 
Cuprinde o unică specie bienă: F. Rivini Host., 
*dornicul«, ce cresce în întreagă Europa medie 
şi sudică până în Asia temperată pe câmpi se
culari, poieni şi păşuni. [A. Pr.]

Falcatus, (botan.) organ curbat, arcuit; s. e. 
frunze, fructe, ş. a.

Falcea, măsura moldovenească de suprafaţă. 
Ea corespunde cu l-43 ha. sau ca. cu 3 pogoane 
de Muntenia. F. are 80 de prăjini.
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Falciform, (botan.) îndoit, curbat în formă de 
coasă, cum se presintă unele frunze, ş. a. Cor- 
puscule F., V. Sporozoari.

Fălciu, corn. rur. şi tîrguşor în Rom., j. cu 
acelaş nume, situat pe malul drept al Prutului, 
avend un teritoriu de 1432 ha. şi o populaţie de 
1995 suflete (Dicţ. geogr. 1893). In majoritate 
locuitorii sunt Români, cari se ocupă cu agri
cultura, iar o parte Greci şi Ovrei, cari fac co- 
merciu cu cereale. Aici este reşedinţa plăşilor 
unite: Prutul şi Mijlocul, o judecătorie de ocol, 
un birou telegrafo-postal, o farmacie, 4 biserici 
şi 2 şcoale primare. In partea sud. a tîrguşorului 
se află podul preste Prut pentru trecerea în 
Basarabia. Dela acest tîrguşor şi-a luat numele 
j.-ul F., a cărui capitală a fost până la 1757, 
când autorităţile ţinutului s’au strămutat la Huşi. 
Mihail Racoviţă dete însă un hrisov pentru aşe
zarea din nou a autorităţilor în F., unde a stat 
reşedinţa până la 1832, când iarăşi s’a strămutat 
la Huşi. F. a fost adeseori jefuit şi ars de Turci 
şi Tatari.

Fălciu, judeţ în România, numit astfel după 
vechia sa capitală F.; e situat în partea de est 
a Moldovei, avend o suprafaţă de 2207•90 km2, şi 
83,699 loc., între cari 78,130 Rom., 5235 Ovrei, 
iar restul alte naţionalităţi. Marca j.-lui e un 
bou. F. este judeţ de frontieră şi se mărginesce 
la est cu Basarabia, de care îl desparte rîul 
Prut, la vest cu j.-ul Vasluiu şi Tutova, la nord 
cu j.-ul laşi şi la sud cu j.-ul Tutova. Ce'pri- 
vesce relieful solului, F. este străbătut dealungul 
în partea sa apuseană de o serie de dealuri, 
cari fac parte din grupa dealurilor Berladului, 
iar partea sa resăriteană e o câmpie întinsă 
dealungul Prutului, adeseori băltoasă şi mlăşti
noasă. In toată întinderea sa j.-ul F. e străbătut 
de un numer mare de părae, bălţi şi iazuri, iar 
pe margini este udat de trei rîuri mari: Prutul 
pe toată partea de est, formând pe şes în toată 
lungimea lui o mulţime de bălţi şi mlăştini; 
Jijiea în partea de nord, şi Bârladul pe partea 
de vest; afară de aceste mai însemnate sunt 
rîuleţele: Crasna, Elanul şi Piuteţul. Clima j.-lui 
este sănătoasă. In privinţa administrativă j.-ul 
F. este împărţit în 4 plăşi: Podoleni, Crasna, 
Prutul şi Mijlocul, cuprinzând în total 1 corn. 
urb. şi 62 corn. rur. formate din 7 tîrguşoare şi 
159 sate. Capitala j.-lui e oraşul Huşi; afară de 
capitală, localităţi mai însemnate sunt: Fălciu, 
Răducăneni, Docolina, Hrânceni şi Stânilesci. In 
oi'dinea ecle.siastică j.-ul F. face parte din eparohia 
episcopiei de Huşi, numerând 126 biserici ort. cu 
119 preoţi; cultul cat. numeră 2 biserici şi cel 
mosaic mai multe sinagoge în oraşul Huşi şi prin 
tîrguşoarele j.-lui. Instrucţiunea numeră: 1 gim- 
na.siu, 1 seminar, 3 şcoale pi1™, urb. de băieţi, 
2 şcoale prim. urb. de fete, 50 şcoale prim. rur. 
mixte şi 4 de fete. In ordinea judiţiară j.-ul are 
un tribunal şi 3 judecătorii de ocol. In privinţa 
politică j.-ul F. dă 3 senatori şi 5 deputaţi. Ser
viciul sanitar se face de 1 medic primar, ajutat 
de 2 medici de plăşi; de medicul oraşului Huşi 
şi de al spitalului rural din Răducăneni, 4 vac
cinate ri, 2 subchirurgi şi 6 moaşe; afară de aceştia 
mai sunt şi câţi-va medici privaţi. Serviciul vete
rinar se îndeplinesce de 1 veterinar al j.-ului şi 
de alţi 2 ai statului. Pământul j.-lui F. e mult 
productiv mai ales la centru; se face întinsă

cultură de cereale atât pentru trebuinţele popu- 
laţiunei, cât şi pentru export: grâu, păpuşoiu, 
secară, orz, oves; apoi cânepă, in, rapiţă, fasole, 
mazere, bob, linte, cartofi. Al doilea ram de pro- 
ducţiune este prăsirea vitelor: boi, vaci, oi, capre, 
cai, rîmători. Viile se cultivă pe o suprafaţă de 
4299 ha.; dintre poame se produc: pere, mere, 
gutăi, cireşe, vişine, zarzare, prune, nuci, ş. a. 
Cultura gândacilor şi a stupilor e în decadenţă; 
pădurile sunt devastate şi cultură sistematică de 
păduri nu se face. Din numeroasele bălţi de pe 
şesul Prutului se scot multe soiuri de pesci, raci 
şi scoici. Industria j.-lui e puţin desvoltată; ab- 
stragând dela câteva velniţe de rachiu, mori cu 
aburi şi o fabrică de licoruri, industria acestui 
judeţ e domestică. Comerciul stă în exportul 
productelor agricole şi animale şi în importul 
obiectelor de manufactură, coloniale, ş. a. Cea 
mai mare parte a productelor j.-lui se duc pe 
piaţa portului Galaţi, transportate în şlepuri jie 
apa Prutului. Punctele mai însemnate de încăr
care se află la Fălciu şi Drânceni. Cele mai întinse 
transacţii comerciale se fac în capitala j.-lui. In 
privinţa căilor de comunicaţiune acest judeţ este 
printre cele din urmă; o scurtă linie ferată (ân- 
gustă) duce din gura Crasnei la Huşi; pe mar
ginea de vest a j.-lui trece calea naţională Bârlad- 
Vasluiu, iar o a doua cale naţională se întinde 
dela Huşi la Fălciu. Mai sunt apoi câteva căi 
judeţene. Cf. C. Chiriţa, Dicţ. geogr. al j.-lui F. 
Iaşi, 1893. [ni]

Falcland, insulele, v. Malvine.
Falco, pasere din familia Falconidelor (v. ac.).
Fălcoianu, 1) F., Scarlat, jurisconsult român, 

n. 1828 la Bucuresci, f 1876; îşi făcu studiile 
juridice la Paris şi apoi întră la 1854 în magi
stratura ţerei sale, unde ajunse treptat, cu între- 
raperea prin o scurtă funcţionare ca ministru di; 
justiţie (1860) sub Chiza-Vodă, până la cea mai 
înaltă demnitate ca prim-president al Cui-ţii de 
casaţiune.

2) Falcoianu, Ştefan, general român, membiu 
al Academiei rom., n. 1835, elev al şcoalei mili
tare la 1854, sublocot. la 1856, colonel la 1877, 
este numit şeful statului major general al ar
matei române de operaţiune în resboiul dela 
1877—78 în contra Turciei. General de brigadă 
la 1883, ministru de resboiu 1884—85 în cabi
netul I. Brătianu, se retrage 1895 la pensie cu 
gradul de general de divisie şi este acum (Felir. 
1899) presideut al consiliului de administraţie al 
căilor ferate ale statului. Dela el: Prelccţiuni 
asupra resboiului dela 1877—78. (Buc., 1889.)

Falconi, şoimi, o grupă de paseri răpitoare din 
fam. Falconidae, cu cioc scurt, ascuţit, dinţat .şi 
deja dela basă recurbat; în aripile lungi şi a.s- 
cuţite a doua plutitoare e cea mai lungă; au 
sborul înalt şi se repedesc cu curaj asujira pă- 
serelelor, cu cari se nutresc; speciile mai mici 
se nutresc şi cu insecte. (V. speciile şoimilor la: 
Bleanda, Vânturel, Şoim.) [V. B.J

Falconidae, familie de paseri din ordul răpi
toarelor diurne, au capul şi grumazul acojierit 
cu pene sau cel mult în parte golaşe; ciocul 
scurt, la basă e mai înalt, unde de ordinar e şi 
acoperit cu o membrană ceroasă, galbenă, roşie 
ori albăstrie; cu coloarea acesteia se unesc şi 
părţile neîmpenate ale picioarelor; degetele sîint 
armate cu puternice ghiare recurbate; se nu-
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trese cu animalele ce le venează; trăiesc cu 
părechea ori simt solitare şi cuibăresc pe stânci, 
arbori ori pe pămentul gol (circus). Acestei fa
milii apai’ţin mai multe subfamilii; Aquilinae, 
Milvinae, Buteoninae, Accipitrinae, Falconinae, 
Circinae, Gypogeranidae. [V. B.]

Falesci, tîrguşor în j. Bălţi din Basarabia, 
creat pe la 1792; apai'ţinea până la 1870 familiei 
Balş. Se află aşezat pe şoseaua mare ce duce 
spre Sculeni. Locuitorii sunt în majoritate Ovrei, 
cari se ocupă cu negoţ mic şi cu contrabandă 
mare, poporaţiunea muncitoare se compune din 
Români, cari sunt agricultori şi vinicultori. Nu- 
mcrul poporaţiunii este de 4426 suflete. Tîrgu- 
şomlface mare comerciu cu lemne de construcţie, 
cari vin aci cu plute de pe Prut.

Falicsi (sau FalitzisJ, fiul lui lutas (lutotzas), 
nepotul lui Arpad, mare principe al Maghiarilor 
pe la mijlocul seci. X. In tradiţiunile Maghia
rilor nu se află urme despre el, dar împeratul 
Constantin din Bizanţ îl amintesce ca pe un 
domnitor al timpului seu. A urmat în domnie 
probabil după Zoltân.

Falie, (geol.) v. Crepătuii.
Faliero, familie ducală veneţiană, din care se 

distinseră: Vitale F., al 33 doge al Veneţiei, 
t 1096. Ales în locul lui Domenico Selvo, fu în
vins in 1086 de Normanzi. Fu numit »proto- 
sebast« de cătră împeratul Alexi Comnen. El 
introduce tîrgul vestit al lui St. Marco. Ma
rino F., (1274—1355) al 56 doge al Veneţiei. 
In 1354 fîi ales doge, decapitat pentm un com
plot contra senatului. Chiar portretul seu nu fu 
pus în şirul celorlalţi dogi. Tragediile lui Ca- 
simir Delavigne, Byron şi povestirea lui Hoff- 
inann au descris în vii colori această dramă.

[O. L.]
Faliment, starea în care se află comerciantul 

care a încetat plăţile. F. se declară prin hotărire 
judecătorească, pronunţată după declaraţiunea 
falitului, sau după cererea creditorilor, sau din 
oficiu, (jiiteriile noţiunii F.-lui sunt: un debitor, 
mai mulţi creditori şi lipsa de avere. P. se nu- 
iiiesce material când debitorul este insolvent, 
dar aceasta nu s’a constatat âncă pe cale jude
cătorească, la cas contrar F. se nume.sce formal. 
Motivele F.-lui depind parte dela persoana de
bitorului, s. e. lux nebun, întreprinderi fără 
cap, etc., parte sunt independente de dînsul, 
s. e. nenorociri elementare, constelaţiuni critice 
în economie şi comerciu, etc. Scopul F.-lui formal 
este asigurarea averii existente în favorul tota
lităţii creditorilor, valorarea averii concursuale 
şi escomptarea proporţionată a singuraticilor cre
ditori. In Ungaria F. este regulat prin art. XVII 
din 1881, iar în Rom. prin Cod. comerc. (art. 
()95—880).

Falk, Maximilian, publicist şi politic magh., 
n. 7 Oct. 1828 în Pesta. După ce a luat în 
Pesta titlul de doctor în filosofie, s’a înscris 
la politechnicul din Viena, şi a colaborat la fia
rele »Studenten-Courier«, »Der Freimiithige®, 
sOester. Zeitung« (până la 1849), de aici încolo 
la »Wanderer« în decurs de 15 ani. Ai-ticolii tri
mişi din Viena (jiarului »Pesti Napl6« i-au în
temeiat renumele. 1863 e ales membru al Aca
demiei magh.; 1866 fii chiemat să dea instrucţie 
reginei Elisabeta din limbaşi literatura magh.; 
1867 ajunge redactor al (jiarului »Pester Lloyd«.

Dela 1869 încoace e şi deputaţi şi ca atare s’a 
distins prin activitatea sa in diferite comisiuni 
ale parlamentului şi ale delegaţiunilor. A scris 
schiţe, essay-uri şi memoare de valoare, mai cu 
samă despre baronul losif Eotvos şi despre contele 
Ştefan Szechenyi.

Falkenhayn, luliu, conte, ministru austriac de 
agricultură, n. 20 Febr. 1829 ca fiu al genera
lului de cavalerie Eugen F., şi-a început cariera 
în armată, unde deveni căpitan. Retras din ar
mată fu ales de repeţito ori în dieta Austriei 
de sus şi numit în urmă mareşal al ţerii acesteia. 
Ca politician aparţinea grupului feudal-ultra- 
montan şi propaga federalismul. 1874 el publica 
o broşură, în care caută să documenteze, câte 
economii financiare ar resulta din organisarea 
federalistică. După alegerile din 1879 ajuns în 
cameră, fu numit 12 Aug. ministru de agricul
tură în cabinetul Taafi’e. In calitatea aceasta 
stărui pentru îndreptarea stării ţeranilor şi exo- 
perâ o lege pentru împedecarea bucăţi rii mo
şiilor ţerănesci, care însă a remas pe hârtie, 
precum şi proiectele sale pentru organisarea ca
merelor agricole şi pentru crearea mo.şiilor amor- 
tisabile. Din cabinetul Taaffe trecu 1893 în ca
binetul Windischgrătz şi se retrase cu acesta în 
primăvara 1895. Repăşit, se puse în fruntea unui 
mic grup parlamentar. Sub impresia luptelor din 
cameră în urma obstrucţiunii germane, el face 
propunerea numită lex F, de a scoate cu forţa 
pe deputaţii obstrucţionişti, ceea ce avii de ur
mare scandaluri ne mai pomenite în cameră şi 
căderea cabinetului Badeni. t Dec. 1898.

Falkirk, oraş în cott. scoţian Stirling, lângă 
canalul Forih şi Clyde, cu 16,615 loc. (1891); 
industrie de fier, mine de cărbuni.

Fallleres, Clement Armând, om politic frc., 
n. 1841 în Mezin, fost advocat şi deputat, dela 
1882 în mai multe rânduri ministra la depart. 
internelor, justiţiei şi cultelor, 1883 scurt timp 
president al consiliului. După alegerea lui Loubet 
ca president al republicei (1899), F; a fost ales 
în locul lui president al senatului.

Fall River, oraş în statul nordamericau Ma.ssa- 
chusetts, lângă sinul Hope, cu 74,398 loc.; fa- 
bricaţiune de cattun.

Fals, falsitate, (lat.) ceea ce e contrar ade- 
verului, realităţii; ceea ce nu e veritabil, fal
sificat; mincinos; contrar unor legi naturale, sau 
omenesc! stabilite, nedrept, greşit, prefăcut, în
şelător, etc.

Falsificare, plăsmuire, contrafacere, imitare cu 
intenţiunea de a înşela. Despre delictul F., 
v. Plăsmuire.

Falstaff, John, figura comică în drama Henric IV, 
regele Engliterei, de Shakespeare; tovarăşul de 
desfrâuri ale lui Henric V înainte de a fi rege. 
Este una din cele mai frumoase creaţiuni ale 
lui Shakespeare, tipul cel mai original şi mai 
desăvârşit al materialismului şi sensualismului. 
Ateu, fără credinţă în viitute, fără vr’im sim- 
ţement moral, el întrunesce toate viţiile şi ideile 
ruşinoase cu o naivitate copilărească; are toate 
defectele unui copil şi toate viţiile unui bătrân, 
pentru că nu crede decât în frivolităţi şi viţii. 
De aci caracterul său comic.

Falster, insulă daneză în Marea Baltică, la 
sud de Seelanda, 474 km2, cu 32,639 loc. (1890j. 
Capitala Nykjobing.
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Fălticeni, corn. urb. în Rom. şi capitala j.-lui 
Suceava cu posiţie şi mai ales împrejurimi fru
moase; are 847t) loc. (Dicţ. geogr. 1894), între 
cari 3018 Rom., 5110 Ovrei, iar restul de alte 
naţionalităţi; 3 biserici şi 1 paraclis ort., 1 bi
serică cat., 1 sinagogă israelită; 1 gimnasiu 
clasic »Alecu Donici» înfiinţat în 1870, 2 şcoale 
primare de băieţi şi 2 de fete şi 1 şcoală de 
croitorie. F. e reşedinţa tutui'or autorităţilor 
j.-lui, precum: prefectura, comitetul permanent, 
tribunalul de 1. instanţă, cassieria generală, cre
ditul agricol, telegraf, postă, revisoratul şcolar, 
protoieria j.-lui. Aici staţionează 1 batal, de in
fanterie; mai are un spital »Stamati judeţean* 
şi altul israelit, 4 librării şi 2 tipografii. F. e 
oraş comercial şi întru câtva industrial, făcend 
mare negoţ cu cherestea, pielării, blănării, suman 
şi vite. Iarmarocul dela Sf. Ilie durează uneori 
10—15 (Jile; afară de acesta se mai face bâlciu 
în fiecare Joie. Prin linia ferată F.-Dolhasca, 
oraşul e pus în legătură cu linia ferată principală 
a Moldovei. Oraşul F. are o vechime de abia 
112 ani şi până la 1826 s’a numit Şoldănesci.

Faludi, Francisc, poet magh., n. 1704, iesuit, 
fost profesor. 1740—41 e trimis la Roma ca 
confesar magh. Aici începe a traduce scrieri 
cu tendenţă moralisătoare. A scris poesii lirice 
uşoare cu motive religioase şi filosofice, cari se 
disting prin varietatea şi technica înaintată a 
formelor. Prosa lui F. e scrisă într’o limbă 
uşoară, curgătoare, ici-colea presărată cu ne
ologisme. t 1779.

Falun, capitala jud. sved. Kopparberg, cu 
8010 loc. (1891); şcoală montanistică; mine 
de aramă.

Familia, în dreptul roman totalitatea averii 
unei persoane, la care se nuniera după vederile 
timpurilor mai vechi şi soţia, copiii şi sclavii. 
Mai târcjiu se înţelegeau sub F. (afară de înţe
lesul cuvântului referitor la sclavi şi libertini) 
membrii unui cerc mai mare de consângeni, cari 
purtau acelaş conume. Astăcji se înţelege sub F. 
in sens restrins însoţirea între bărbat şi femeie 
şi copiii lor, iar în înţeles mai larg eercul con
sângenilor legaţi prin descendenţă comună.

In istoria naturală F. însemnează o reu
nire de genuri, cari au anumite caractere comune 
(analogia tuturor părţilor). F. se împart în sub- 
F. şi genuri, mai multe F. formează ordine, iar 
mai multe ordine formează clase. In special în 
botanică se înţeleg sub F. grupe formate din 
întrunirea mai multor genuri de plante; sunt 
însă şi F. reduse la un sigur gen, după cum 
sunt şi altele ce cuprind foarte multe genuri; 
în caşul acesta sunt subdivisate în subfamilii, 
triburi, subtriburi. Unele F. cuprind genuri cu 
caractere multe, constante şi uşor de recunoscut; 
acestea se numesc F. naturale prin evidenţă; 
s. e. F, Crucifere, Umbelifere, Graminee, Le
guminoase, ş. a. Alte F. sunt compuse din ge
nuri, ale căror caractere comune sunt mai pu
ţine, totuşi trecerile dela un gen la altul se fac 
gradat; astfel de F. se (jic prin înlănţuire. Ex
tensiunea F. variază cu diferiţii clasificatori; 
unii înstituesc cât mai multe F., alţii, dimpo
trivă, grupează în F. mai mari chiar pe acelea 
ce ar pute remâne ca F. distincte.

Ordinul pentru familii, oitlin al reg. Si am, 
fundat în 1873, 16 Nov.; are 4 clase: 21 de mari

cruci; 50 comandori cu placă; 80 comandori; 
100 cavaleri decoraţie de aur şi 100 cavaleri 
decoraţie de argint. Panglica roşă.

„Familia", foaie beletristică-socială ilustrată, 
cea mai veche publicaţiune de asemenea cu
prins în literatura română. întemeiată de losif 
Vulcan la Pesta în Iun. 1865 sub redacţiunea 
şi în editura sa. La început apăru de trei ori 
pe lună, mai apoi în fiecare septemână, ba într’o 
vreme de doue ori pe septemână. La 1880 s’a 
strămutat la Oradea mare, unde apoi apariţia 
iarăşi s’a redus la odată pe septemână, precum 
apare şi astăzi. îndată la ivirea sa, au scris în 
ea Bariţiu, Cipariu, Papiu Ilarian, Alexandru 
Roman; mai apoi Alexandri, B. P. Haşdeu, V. 
A. Urechiă. In »Familia« şi-a făcut apariţia în 
literatură şi Eminescu, care s’a presentat re
dacţiei cu numele familiar de »Eminovici«, pe 
care losif Vulcan l-a schimbat fără scirea auto
rului în »Eminescu», nume adoptat apoi fără 
şovăire şi de tinerul poet. Şi Coşbuc şi-a pu- 
lîlicat primele inspiraţi uni în »F.« sub pseu
donimul »Boscu«. Au mai lucrat la această 
revistă: Aron şi Nicolae Densuşian, loan Lă- 
pedat. Iulian Grozescu; iar în timpul mai nou 
Coşbuc, Al. Vlăhuţă, Matilda Cugler-Poni, Ve- 
ronica Micle, D. C. Ollănescu, G. lonescu-Gion, 
Haralamb Leca, Maria Cunţan, Rădulescu-Niger, 
G. Murnu, Virgil Oniţiu, Andreiu Bâreean, P. 
Dulfu şi alţii.

Familiar, ce privesce familia; intim, fără ce
remonii, ca în familie. Drept F., v. Drept 
(p. 219 a).

Familişti, sectă religioasă de direcţiune mistică, 
s’a ivit în seci. XVI în Olanda şi Anglia şi dispă
rută în seci. XVII. F. vedeau esenţa religiunii 
în iubire, au desconsiderat dogmele şi formele.

Famund, lac în Norvegia, 203 km*., se scurge 
în lacul Wener.

Fan, (M -Fan, Pahuins, M’pangve-Oşeha), popor 
în Africa vestică equatorială, în apropierea pro
vinciei Gabun, care e în posesiunea Franciei. 
Se deosebesce de celelalte popoare ale Africei 
prin coloarea cafenie, de multe ori albă ca a 
Europenilor. Perul nu este creţ şi lânos, ci moale, 
la femei atîrnă lung pe spate. Abia în seci. XIX 
au fost cunoscuţi de Europeni; în masse mari 
(200,000) au năvălit spre rîul Ogove, unde au 
alungat pe locuitorii indigeni. La 1837 s’au ivit 
mai ântâi la rîul Ogove, şi în 1869 erau stăpâni 
pe ambe ţermurile acestui rîu, în 1878 erau deja 
la ţermurii mării, unde dispun preste un terilor 
de 250 km*.

Fanai, (marină) ori ce felinar întrebuinţat pe 
bastimente. Se mai chiamă astfel şi focul sau 
lumina ce se aprinde în timpul nopţii, fie în 
turnuri la întrarea în porturi sau dealungul 
coastelor, fie pe mici bastimente ancorate cu 
mai multe ancore şi la post fix (în localităţi unde 
nu e far), spre a repera drumul navigatorilor.

Fanam, monetă estindică. In India estică en
gleză monetă de aur = Va Mohur = 5 Riuiii do 
argint, greutatea 3,8879 gr. de fineţă 91G,80. f. 
în India estică franceză = Ve Ponditscherii Kupie 
= 30 centime; mai nainte se batea în argint. 
Ca mesură de aur şi argint în Cochinchina F. 
= 0-3756 gr.

Fanar, suburbiu al Constantinopolei, numit 
astfel după farul (fanai) situat pe acel teritor.
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Constantinopole, care locuia în mahalaua Fa
narului şi ajunse a juca un mare rol în viaţa 
îniperăţiei otomane şi în aceea a ţerilor române, 
(lin causa supunerii acestor din uimă sub acea 
împerăţie.

Grecii, sdrobiţi de Turci la 1453, se ridică în 
curând (lin căderea lor, în sinul monarchiei mi
litare şi resboinice a Turcilor. Aceştia nu se în- 
deletniciau cu daraverile economice, fără de 
cari nici un stat nu poate trăi, şi Grecii, cu 
mintea lor subţire, petrancjend lucrurile, um
plură golurile la cari nu se gândiau stăpânii lor. 
Ei ajunseră neguţătoiii, bancherii, aprovisiona- 
torii îniperăţiei otomane, câştigară averi însem
nate, încât în curând înjosirea lor socială şi 
politică şi-au rescumperat-o prin o înrîurire co- 
vinşitoare în viaţa şi mersul poporului turcesc. 
Cătră această stare de lucruri se adaugă altă 
împrejurare. Turcii la început resbiau lumea 
numai cu puterea şi siluirea. Dela un timp însă 
simţiră nevoia unei conduceri politice a statului 
lor. Ei intrară în legături cu popoarele Europei; 
dar aici ei se loviau de o greutate neînvinsă: 
lipsa cunoscinţei limbilor europene, a căror în- 
veţare coranul o opresce. Grecii se aflară în 
curând gata de a-i sluji şi în această privire. 
Ei începură a face pe Dragomanii (tălmacii) în 
relaţiile dintre Turci şi ţerile europene, şi în 
curând postul de Mare Dragoman deveni cel mai 
însemnat post din toate ministeriile turcesci, 
întrucât prin el se ţeseau firele politice ce legau 
pe Turci cu celelalte popoare. Cel dintâi Mare 
Dragoman fu Panait Nicusia f 1673; după el 
se înalţă la o mare vază Alexandru Mavrocordat 
Exaporitul, care negoţiază vestitul tratat de 
pace dela Carloveţ 1699, trădând pe Turci şi 
înlesnind cedarea cătră Nemţi şi a Transilvaniei, 
contra principiului tratatelor: uti possidetis.

In deobşte întreaga activitate a F.-lor în slujba 
Porţii otomane nu este decât un lung şir de 
trădări, cari contribuită foarte mult la dărăpă- 
narea puterii Turcilor; aceste trădări însă nu 
erau decât prea firesci, întrucât Turcii aveau 
fenomenala nechibsuinţă a încredinţa daraverile 
cele mai gingaşe ale statului lor unor oameni 
(lin poporul sdrobit de ei, şi cari nu puteau să 
le fie decât cei mai înverşunaţi duşmani. F. 
căutau numai să-şi făurească posiţii însemnate, 
mai ales aducetoare de avuţii bănesci; ei se 
plecau la toate umilirile, folosiau simţeminte 
false, ascundeau toate cugetările lor sub masca 
ipocrită a protectorilor făţarnici, numai şi numai 
spre a câştiga bani. Această apăsare exercitată 
asupra lor în timp de veacuri, le falsifică ca
racterul, încât F. au lăsat în istorie o tristă re
putaţie morală. Turcii, când se convingeau sau 
numai bănuiau tradare, puneau în lucrare dreptul 
săbiei şi numeroase sunt capetele fanariote că- 
(Jute sub securea călăilor turcesci: Alexandru 
Cibica, Grigoriu Gbica, Grigoriu Calimah, Dimitrie 
Moruzi, ete. Dar deşi Turcii ar fi trebuit să se 
convingă că Grecii îi trădau, tot la ei erau nevoiţi 
să recurgă pentru conducerea daraverilor mai 
subţiri ale statului lor, întrucât capul lor greoiu 
şi bpsa lor de destoinicie în ale cugetării, nu 
le dădea putinţa ase lipsi de slujbele Grecilor.

Spre a inulţămi pe Dragomani pentru slujbele 
aduse de ei împărăţiei, Turcii îi rânduiau în po

sturile de domni în ţeiile române. Cel dintâiu 
Dragoman devenit domn fu Nicolae Mavrocordat, 
fiul lui Alexandru. Această Introducere a Gre
cilor în domniile ţerilor române nu fu, cum se 
pretiude de obiceiu, urmarea trădării lui Can- 
temir şi Brancovean cătră Ruşi pe timpul lui 
Petru cel Mare. Grecii se introduseră âncă de 
mult în ţerile române ca neguţători, apoi ca 
membri ai clerului de pe timpurile mai ales ale 
lui Radu V şi Neagoe Basarab (1512). Cu cât 
Grecii cresceau în înrîurire la Constantinopole, 
cu atât prietinia lor era mai căutată de candi
daţii Ia tronurile Munteniei şi Moldovei; boierii 
români se încuscriau cu ei pe întrecutele; tot 
mai mult Grecii se aşezau în ţerile române, cul
tura grecească, cunoscinţa limbei giecesci se în
tindea necontenit, aşa că sub domni români, ca 
Şerban Cantacuzin (şi el de origine grecească, 
însă ronianisat) şi Brancoveanu, infloriau cu mare 
strălucire şcoalele grecesci; apoi chiar domnii 
greci treceau înaintea începutului epocei propriu 
4is fanariote (1711) pe tronurile române. Aşa 
fusese Românii grecisaţi Radu Mihnea (1616). 
Leon Tomşa 11633) şi Grecii curaţi: Gb. Duca, 
Antoniu Ruset (Cbiriţa Draco), Dimitrie Can- 
tacuzen (1672—85) (vlăstar remas grec al fa
miliei românesc! a Cantacuzineştilor). Domnia fa
nariotă nu fu începutul, ci încoronarea înrîurirei 
grecesci în ţerile române.

Epoca F.-lor ţine 110 ani, dela 1711—1821. 
In acest restimp domnii sunt în marea lor ma
joritate de origine grecească; unii din ei Români 
mai mult sau mai puţin grecisaţi, precum cei 
4 Calimabi şi Racoviţescii. Nu to^ domnii greci 
sunt rei şi jăfuitori; sunt chiar unii cu idei de 
reforme priincioase (Nicolae şi Const. Mavro
cordat, Alexandru Ipsilanti); dar sistemul ocâr- 
muirei turcesci, basat numai pe stoarceri şi co
rupţii, silia şi pe elementele bune să stoarcă şi 
să jăfuiască ţerile. Dacă epoca fanariotă nu este 
mai rea în această privire, ea ruci nu este mai 
bună decât starea anterioară ei; dar dacă poporul 
român o consideră ca cea mai neagră şi mai urî- 
cioasă a întregului seu trecut, lucrul se explică 
prin aceea, că ea fiind mai apropiată, resumă 
într’însa toată urgia sub care a trăit. Apoi domnia 
grecească venise după ce gândirea românească 
luase avent dela Mateiu Basarab şi Vasile Lupu 
încoace. Cultura grecească tinde să înăbuşe cu
getarea românească, care reacţiona contra înă
buşirii; de aici o luptă care a lăsat urme pu
ternice în scrierile timpului, mai ales în cronicari 
(loan Neculcea şi Zilot Românul) şi în satire 
contra Grecilor (Naum Rîmniceanu şi Alexandru 
Beldiman). In sfîrşit destrăbălarea moravurilor, 
corupţia ocârmuirii, apăsarea boierilor asupra ţe- 
ranilor, favorisarea şi privilegiarea elementului 
boieresc ajunseră culmea, încât judecata popo
rului asupra epocei F.-lor este îndreptăţită. Să se 
mai adaugă şi repeţitele resboaie între Turci de 
o parte. Ruşi şi Austriac! de alta (1711, 1718, 
1739, 1774, 1792, 1812), pustiirile, foametea şi 
ciuma adusă de ele, precum şi răpirea a trei 
provincii din corpul ţerilor române, din cari una, 
Oltenia, răpită la 1718, fu înapoiată la 1739, iar 
alte doue. Bucovina 1775 şi Basarabia 1812, re- 
maseră pierdute, şi atunci nu se va găsi, că pre- 
sentul judecă prea aspru nenorocita domnie a 
Grecilor. Singurul bun, ce stăpânirea fanariotă
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l-a adus ţerilor române, fu îndreptarea gândirii 
românesci cătră limba şi cultura franceză. Dra
gomanii trebuiau să scie franţuzesce, ei învăţau 
această limbă pe copiii lor, boierii îi imitau şi 
aşa se introduse în Muntenia şi Moldova obiceiul 
de a învăţa franţuzesce, ceea ce a deschis la 
sfîrşit minţile Românilor cătră cultura franceză 
şi prin ea cătră lumină şi civilisaţie.

Literatura foarte bogată asupra acestei epoce 
s(j află în mare parte citată în voi. V din «Istoria 
Românilor din Dacia traiană«, de subsemnatul, 
fvol. II al ediţiei franceze). [A. D. Xenopol.] 

Fanatism, în sens general, pornirea oarbă a 
sufletului, în virtutea căreia un om susţine o 
credinţă oarecare şi combate peutru dînsa. Fun
damentul F.-lui este afirmarea prin vorbe şi fapte 
a unei idei şi a tuturor consequenţelor sale, cu ex
cluderea tuturor celorlalte idei. Este stareade sen
timent caracteristică temperamentelor active şi 
unitare, cari voiesc fără să vadă şi execută fără 
să simtă. Cea mai excelentă calitate a unui supus, 
întrucât implică lipsa de ori ce judecată, care 
remâne apanajul stăpânului. In sens restrins, 
F. este pornirea oarbă a sufletului pentru sus
ţinerea unei credinţe religioase.

Fanatic, cel cuprins de F. [Dragomirescu.] 
Fandango, cel mai naţional din dansurile po

pulare spaniole, dansat de o păreche. Musica e 
o alternaţiune de cuplete cântate şi o mişcare 
ritmică a castanetelor, totul bine înţeles cu obli
gatul acompaniament al chitarei. Mesura e 7a Şi 
mişcarea vioaie. Se juai numesce âucă Rondena 
sau Malaguena. [T. C.]

Fanegada, mesură veche spaniolă de suprafaţă; 
1 F. = 576 Estadales □ = 64'396, ar. In Cuba cu 
1,4 procent mai mare, pe insulele Canarice = 
52-483 ar.

Fanfara, semnal destinat trompetelor, format 
din sunete luate din seria armonică şi terminat 
de ordinar pe dominantă. Se dă ancă acest nume 
la arii în tl8, de o mişcare vioaie, destinate trom
petelor de vânătoare. Efectul pitoresc al acestor 
arii nu a întârziat a fi introdus în musica dra
matică sau în musica cu intenţiuni descriptive, 
unde se dă tot acest nume la arii analoage sau 
unor simple fragmente foi-mate din sunete luate 
din seria ai-monică şi executate de corni, trom
pete sau cornete. In fine, mai cu samă în Francia, 
se dă numele de F. la o bandă de musicanţi 
numai cu instrumente, de suflare construite din 
metal: corni, trompete, cornete, tromboni, sax- 
horni, saxotrombe, cătră cari li-se adauge câte 
odată insti-umente de percusiune (dobe sau dă- 
răbăni). In general musicile regimentelor de ca
valerie sau vânători sunt F., a celorlalte regi
mente flind armonii, adecă conţinând şi instni- 
mente de lemn. [T. C.]

Fanghi, un fel de nămol vegetal; Fangothe- 
rapia, tratamentul cu acest mijloc de vindecare 
de domeniul băilor, v. Massage şi Nămol.

[Dr. Vuia.]
Fano, oraş cu port în prov. ital. Pesaro-Urbino, 

la Marea Adriatică, 10,000 loc., episcopie, arc 
triumfal de marmoră al lui Augustus.

Fanon, lame din falca Balenelor (v. ac.). 
Fântâna, o scobitură, un canal vertical săpat 

în pământ, din care se scoate la suprafaţă apa 
suterană. Din apa de ploaie parte se scurge pe 
suprafaţa solului în gârle şi în riuri apropiate,

parte se strecoară în pământ şi se opresce într’o 
adâncime variabilă deasupra primului strat im
permeabil, format de argilă sau de piatră com
pactă. Aci apa suterană umple interstiţiile pie
trişului şi năsipului şi resare iar pe suprafaţa 
solului prin presiune naturală ca isvor, sau se 
scoate din adâncime prin artă, din fântâni, pu
ţuri. Dacă mergem cu săpătura dincolo de primul 
strat de apă, până la o adâncime considerabilă, 
în care aflăm im curent suteran de apă supusă 
la o presiune mai mare, atunci numim aceasta 
F. artesiană, (v. mai jos), puţ artesian. Se mai 
numesce F. gura sau aparatul ridicat deasupra 
solului, prin care apa de diferită origine se scurge 
şi se pune la disposiţia acelora, cari au trebuinţă 
de dinsa, aparat care are câte odată şi un scop 
decorativ. Pe alocurea limbagiul popular distinge 
între F. sau puţ, prin care scoatem în mod ai- 
tiflcial apa suterană din pământ, şi între cişmea 
sau şipot, aparat de captarea unui isvor, care 
înlesnesce scurgerea naturală a apei din acel 
isvor. Pentru ca F. fpuţul) să ne dea apă bună, 
trebue să fie săpată într’un teren curat, nu în- 
tr’un sol saturat de necurăţenii sau constituit 
din formaţiuni geologice bogate în minerale so
lubile ; să fie destul de adâncă pentru ca să cu
leagă apa curată din interstiţiile pietrişului şi 
năsipului, şi nu apa infiltrată în stratele super
ficiale ale solului, obicinuit infectate prin dejec- 
ţiuni putrescibile de diferită origine; să fie astfel 
construită ca să nu se poată scurge într’însa 
apele murdare de pe suprafaţa solului, lichidele 
din latrine, hasnale, puţuri absorbitoare, grajduri, 
deposite de gunoaie, residue industriale şi alte 
dejecţiuni ale locuinţelor şi fabricilor; să se în
lesnească scoaterea ei din F. într’un mod, caro 
înlătură ori ce ocasiune de infectarea apei. F. 
trebue dar să fie depărtată cu cel puţin 10 metri, 
şi după natui-a terenului şi după felul infecţiunii 
terenului şi mai mult, de locuinţe, latrine, has- 
nale, grajduri, de alte dependenţe ale locuiuţeloi', 
de fabrici, (o fabrică de gas luminător, o desti- 
lărie de petrol poate infecta F.-le situate îii de
părtare de 200 m. şi mai bine); să fie bine ghis- 
duită, păreţii să fie căptuşiţi, să fie cel puţin 
aproape de suprafaţa solului zidiţi cu ciment şi 
zidul sau colacul să fie puţin ridicat deasupra 
nivelului solului. Intr’o fântână deschisă, uea- 
coperită, întră lesne necurăţenii de diferită na
tură, chiar prin găleata, prin ciuberul cu care 
scoatem apa din fântână se poate infecta apa 
fântânii, de aceea este numai F. cu pompă sa
lubră, numai pompa ne poate da garanţii, că uu 
se vor introduce în apă germii diferitelor boale. 
Este util ca să se pimă preste orificiul galetei 
F.-ei o cruce de fier, pentru ca să nu se poată 
adăpa animalele direct din găleată, ceea ce ai' 
pute înlesni propagarea unor boale. Pentru adă
parea vitelor trebue să aibă F.-le din comunele 
rurale şi dela marginea oraşelor sghiab sau uluc 
alături cu F., aşezat astfel, ca să se poată lesne 
spăla şi ca apa versată din uluc să nu se |joatn 
scurge înapoi în fântână. Este vătemător obi
ceiul a se spăla rufe lângă F., căci în acest cas 
apa murdară se poate lesne străcura înapoi în 
F. Apa din F. săpate în terenuri murdare din 
apropierea locuinţelor, conţine săruri provenite 
din descomposiţia materiilor organice: ohloridu, 
nitrate (azotate), nitrite (azotite), amoniac, ase-
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menea ape constitue un nutreţ bun pentru micro- 
organismi şi devin dar lesne medii de transmitere 
de.boale. Se pot însă săpa F. bune şi în inte- 
rioml comunelor, dacă mergem cu săpătura până 
la al doilea strat de apă suterană şi dacă imediat 
deasupra acestui deposit suteran de apă se află 
HO strat protector, impermeabil, neîntrerupt, de 
argilă sau de piatră compactă fără crepături. 
Pentru alimentarea unei comune cu apă se poate 
săpa un numer mare de fântâni sau de galerii 
(săpături orisontale în păment), din cari prin pre
siune naturală sau prin altă forţă motoră se 
aduce apa într’un reservoriu acoperit şi de acolo 
prin ţevi în strade, în curţi, în interiorul caselor. 
Alimentarea oraşelor cu apă din B1. artesiane este 
costisitoare şi nesigură, acele F. dau adeseori 
apă caldă, mult mineralisată şi debitul lor este 
inconstant. Adâncimea medie a F.-lor artesiane 
este de 500 m. După obiceiul vechiu se face în 
ţerile române pomană cu construirea de F.; acest 
act de pietate degenerează adeseori, cei- însăr
cinaţi cu executarea pomanei sapă F. într’o vale 
mocirloasă, într’un loc expus la inundaţiuni, unde 
găsesc la adâncimea neînsemnată de 1—3 m. 
apă culeasă din terenul superficial şi prin ur
mare contaminată. [I. Felix.]

Fântâni ardStoare, numite şi focuri naturale, 
sunt emanaţiuni de idrogen proto- şi bicarbonat, 
cari ies din crepăturile pămentului şi adese se 
aprind spontaneu. F. a. se găsese în Italia, pe 
marginile Mării Caspice (lângă Bacu), în China 
şi America. In România se află F. a. la Bezdad 
în j. Dâmboviţa, la Băicoiu j. Prahova, pe 
muntele Clocotiş în j. Râmnicu-Sărat şi la Lo- 
pătari în j. Buzău. Poporul le (J*06 fierbători, 
clocotişuri, focuri nestinse.

Fântână artesiană, puţ adânc, făcut cu aju
torul sfredelului. Se basează pe împrejurarea, 
că straturile pămentului în adâncime iau di
ferite direcţiuni şi că unele sunt permeabile, 
iar altele nepermeabUe pentru apă. Făcend cu 
sfredelul o gaură, până ce se dă de două straturi 
nepermeabile, între cari se află unul permeabil, 
care este adăpat cu apă dela un loc mai înalt, 
în urma presiunii, ce o exercită stratul de apă 
situat mai sus asupra apei din gaură, aceasta 
se va înălţa în gaură, poate chiar sări în forma 
unei raze. F. a. se amintesce în vechime, în 
special în Egipet. In China âncă se află astfel 
de puţuii, unele la 900 m. adânci; judecând 
după procedura usitată au trebuit să lucre mai 
multe generaţii la o fântână. Secolului XIX i-a 
fost reservat a le generalisa. Se numesc F. a. 
dela prov. Artois, al căreia teren e foarte aco
modat pentru F. artesice. F. a. de pe piaţa Hebert 
din Paris e 719‘2 m. adâncă, cea de pe insula 
Margareta din Budapesta 970 m. adâncă şi dă 
la (}i IB milioane litre de apă termală.

Fântâna-Albă, comună rurală şi colonie de 
Lipoveni, cu moşie mănăstirească, în Bucovina, 
căp. şi j. Siretelui, are 1015 loc. (25 ort., 985 
de Lipoveni şi 10 rom.-cat), o frumoasă mă
năstire şi şcoală. [Dr. I. G. Sbiera.]

Fântâna-Banului, corn. rur. în Rom., j. Dolj, 
lângă Dunăre, compusă din 2 căi cu 1488 loc., 
are 2 biserici şi 2 şcoale.

Fântânele, numire topogr. în Rom. 1) F., corn. 
rar. în j. Bacău, formată din 5 cât. cu 1708 
loc. (Dicţ. geogr. 1895), între cari 1063 Rom.,

464 Magh., 146 Ovrei, ş. a.; are 3 biserici ort., 
1 bis. cat. şi o şcoală. Teritorul corn. e.ste de 
3399 ha., dintre cari numai vr’o 900 ha. aparţin 
loc., iar restul aparţine proprietăţii mari; castel, 
isvoare minerale. 2) F., corn. rur. în j. Boto
şani, formată din 6 căt. cu 4000 loc.. Rom. şi 
parte Ruşi romanisaţi (Dicţ. geogr. 1895), cari se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor, şi parte 
cu meseriile şi comerciul; are 6 biserici şi 4 
şcoale. Corn. este udată de apele Şiretului la 
est şi Suceava la vest. 3) F., corn. rur. în j. 
Teleorman, cu o posiţie frumoasă, avend 
1332 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu 
agricultura, prăsirea vitelor şi pescuitul. Solul 
corn. este de o excelentă calitate. [—]

Muntele „Fântâneleu, un loc istoric în munţii 
apuseni, de o rară fruraseţă, într’o regiune de 
brădet între comuna Mărieşel şi valea Răcă- 
tăului. La F. s’a dat în 6 Iul. 1849 o luptă în
fricoşată între armata maghiară comandată de 
P. Vasvâry şi între glotaşii rom. comandaţi de 
tribunul N. Corcheş. întreaga legiune a lui 
Vasvâry a fost nimicită. Cei mai mulţi oficieri, 
împreună cu Vasvâry, apoi 850 honve(Ji au 
remas morţi; arme, tunuri, cai, 100 de boi, etc. 
au că(jut în mânile Românilor. (Cf. biogr. lui 
lancu de I. St. Şuluţ.) [I. St. Ş.]

Fântâniţa sau Slobodia Comăreştilor, comună 
rurală şi expositură parochială, cu moşie boie
rească în Bucovina, căp. şi jud. Storojineţ, are 
1086 loc. (810 ort., 156 rom.-cat., 40 mos.), 
şcoală de 1 cl., staţiune de cale ferate.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Fantasia, termenul general prin care se desig

nează acea proprietate a minţii noastre, în vir
tutea căreia putem combina deosebitele imagini 
intelectuale, sensibile sau voluntare, în alt 
mod decât cum le-am câştigat din experienţa 
vieţii. In virtutea ei omul poate supra-pune 
peste lumea cunoscută şi sciută de toţi — lumea 
obiectivă — o altă lume creată de el însuşi, cu
noscută şi simţită în toate amănunţimile numai 
de el — lumea subiectivă. Când un om găsesce 
o formă de expresiune pentru o parte diu 
această lume, ea poate fi cunoscută şi simţită 
de toţi; ea se numesce atunci opera de artă, 
care astfel e un produs obiectiv al F.-ei — F. 
obiectivată.

Aceasta obiectivare a F.-ei se face în oarecare 
condiţiuni, pe caii le specifică Estetica (v. ac.).

In sens restrins F. se mai numesce a) produsul 
acestei proprietăţi a minţii noastre de a crea din 
imaginile câştigate forme noue, când acest produs 
se depărtează foarte mult, dar cu graţie şi spon
taneitate, de realitatea cunoscută a lucrurilor; 
b) dorinţă ciudată şi trecătoare, capriciu (v. ac.) 
V. şi Imaginaţiunea. [Dragomirescu.]

Fantasma, fantomă. însemnează: vedenie, ceea 
ce ne apare ca real, deşi n’are realitate. Sino
nime : stafie, apariţiune, spectru, umbră, visiune.

• [M. D.]
Fantasmagoria, efect pe care-1 producem evo

când în imaginare prin povestire sau prin ilu- 
siuue teatrală vedenii extraordinare de persoane 
şi întâmplări. [M. D.]

Fantast, un om al căruia fel de purtare e foai-te 
variabil, şi care de multe ori isbesce bunul simţ; 
capriţios, ciudat, bizar. E puţin întrebuinţat.

[M. D.]
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Fantastic, închipuit, imaginar, inexplicabil, chi- 
meric. Ceea ce plăsmuesce fantasia şi ce nu se 
poate explica după legile naturei. Se numesc 
astfel operele literare, în cari predomină ase
menea plăsmuiri, cum sunt caractere, fapte şi 
întemplări asemenea celor din visuri, din halu- 
cinaţiuni, aiurările nebuniei, presimţiri, visuri fa
tidice sau pre4icetoare, stafii, strigoi, ilusiunile 
produse de haşiş, opiu şi alte excitante. Tipuri 
ale acestui fel de literatură sunt poveştile ger
manului Hoffmann şi ale americanului Edgar Poe. 
F.-ul trebue deosebit de miraculos, cum şi de 
alegoric, simbolic şi alte figuri metaforice. Mi
raculos e ceea ce se atribue 4e*l°r sau altor 
fiinţe supranatiu'ale, cre4ute ca existente, şi chiar 
prin aceasta e explicabil. Astfel e miraculosul 
din basme, din poesia antică şi medievală, şi din 
alte opere cu subiecte luate din asemenea epoce, 
ca Hamlet, Macbeth, Fecioara de Orlean, ş. a. 
Metaforice sunt toate 4icerile şi povestirile figu
rate, sub cai’i adecă se înţelege altceva asemenea. 
Aşa sunt: epopeaVulpei, epopealui Dante, Faust 
al lui Goethe, şi pentru noi a4i miturile clasice, 
basmele şi toate alegoriile. [M. Strajan.]

Fantom pentru ochi, o mască în ale cărei or
bite se aşează ochi de animale (mai ales de rî- 
mător) pentru exerciţiul operaţiunilor de ochi.

Fantoma, nălucă, stafie, iele, duh, arătare, vi- 
siune, vedenie. Alteraţiunea centrilor nervoşi 
visiuali, rar a organului vederii, transfoi marea 
prin închipuire a unui obiect în F., în stări fe
brile ; iar în boale mentale F.-le sunt halucina- 
ţiuni şi fără obiect.

Fapt, în sens general însemnează resultatul 
unei sau unor acţiuni exercitate cu sau fără 
consciinţă, şi care formează un tot mai mult sau 
mai puţin 4e sine stătător, ce poate fi cualificat 
în întregul seu, sau analisat în părţile sale. In 
sens specificat însemnează numai resultatele con
crete ale acţiunilor omenesci. Sinonime: act, făp
tuire, acţiune, întâmplare. In sciinţă, tot ceea 
ce se întâmplă în câmpnl experienţei, aşa încât 
să poată fi observat, studiat şi fixat, prin sta
bilirea raporturilor dintre deosebitele sale părţi 
sau dintre el şi celelalte întâmplări. In acest 
sens, F.-ul, F.-ele se opun vorbelor, închipui
rilor sau raţionamentelor şi au mai multă pu
tere de adever decât acestea. F. în drept, ne 
caracterisează o situaţie care există, dar care ar 
pute să nu existe, dacă nu are şi un drept de 
a exista astfel. O situaţie în F. poate fi înlă- 
tui'ată de ceea ce este în drept; dar de multe 
ori o situaţie în F., când se prelungesce preste 
mesnră, poate să devie şi în drept, şi atunci 
existenţa ei este recunoscută în mod statornic. 
In acest cas, poartă imeori numele de F. împlinit, 
care strict vorbind însemnează un P., asupra 
căruia nu se mai poate reveni şi care nici nu 
mai poate fi îndreptat. [Dtagomirescu.]

Faptele Apostolilor, v. art. Apostol.
Far, (marină) turn construit pe la întrarea 

în porturi sau dealimgul coastelor, spre a că
lăuzi pe navigatori prin lumina unei puternice 
lanterne, prove4ută cu reflector, care se aprinde 
noaptea în vârful farului.

Faraday, Michail, chimist şi fisician, n. 22 Sept. 
1791 în Londra, la început compactor, 1827 prof. 
de chimie la Royal Institution. -)- 25 Aug. 1867. 
A descoperit inducţiunea magneto-electrică, legea

echivalentelor electrochimice, diamagnetismul, 
benzolul, etc. Ser. princ. »Experimental resear- 
ches in electricity* (1844—45) şi »In chemistry» 
(1859), »Lectures on non-metallic elements* 1853, 
»On the Chemical history of a candle (1874 ed. 3). 
Biogr. de Tyndall (1894, germ. 1870).

Faradice, curente, curent (v. ac.) de in- 
ducţiune.

Faradisaţiune sau Faradotherapia, (dela nu
mele lui Faraday), denumire dată de Duchenne 
la aplicaţiunea curenţilor indnşi în medicină. Apa
ratele, ])rin cari se furnisează aceşti curenţi induşi, 
se numesc aparatele volta electrice de inducţiune, 
şi curenţii induşi sunt produşi de curenţi inductori 
intermitenţi, produşi prin o pilă şi nici decum prin 
mişcare de magneţi. Curenţii induşi astfel pro
duşi convin în mod special la electrisaţiunea 
musculară, pentru că efectele lor chimice şi calo
rifice fiind foarte mici, ele nu desorganisează 
ţesutele organice, ceea ce se întâmplă când viu 
întrebuinţate descărcările leydoelectrice sau cu
renţii produşi de pile cu un numer mare de 
elemente. Aceste din urmă pot produce acci
dente foarte grave organului vederii, când se 
operează în apropierea ochiului, pe când cu
renţii induşi produşi prin o pUă n’au din contră 
aproape nici o acţiune sau cel puţin nu afectează 
decât foarte puţin acest organ.

Faradism, electricitatea de inducţiune, numită 
astfel după Faraday (v. ac.).

Fărăgău, comună rurală în Trs., cott. Co- 
jocnei, cu 697 loc. Români, cari se ocupă cu 
agricultura.

Fărăgău, protopopiat român al archidiecesei 
gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş, compus din 23 
comune cu 14,086 suflete.

Fărâmă-lemne, în poveştile române numele 
unui uriaş.

Farandola, dans popular provansal, de un ca
racter vesel, vioiu şi de o mişcare repede. Musica 
e în e/8. Dănţuitorii, având în fruntea lor pe 
musicanţi şi ţinându-se câte doi de mână, sa\i 
formând un lung lanţ, înaintează urmând ondu- 
laţiunile curbei capricioase descrisă de cei cc 
conduc. E un dans mai cu samă obicinuit îu 
cortegiile serbărilor. Compositorii moderni n’au 
întâr4iat a-şi apropria forma acestui dans în 
musica teatrală. [T. C.]

Faraon, în testamentul vechiu numirea regilor 
egipteni.

Faraoni, corn. mr. în Rom., j. Bacău, si
tuată pe şesul din dreapta Şiretului, având 1508 
loc. (Dicţ. geogi'. 1895), între cari 36 Rom., 
1443 Magh., iar restul alte naţionalităţi; mo o 
biserică cat. Corn. e străbătută de linia forată 
principală a Moldovei.

Farbanţi, în mitol. nordgermană un uriaş, 
tata lui Loki, 4eul focului.

Farcaş, ţeara lui, chinezat românesc în bănatul 
Severinului pomenit în diploma regelui ungar 
Bela IV din 1247, cu ocasia daniei făcute de ol 
cavalerilor sf. loan din Ierusalim.

Farca^, generalul lui Mihaiu Eroul, v. Stoica.
Fărcaşele, (Fărcaşul), corn. rur. în Rom., j. 

Romanaţi situată pe un deal aproape de con
fluenţa Tesluiului cu Oltul; e formată din 3 cat. 
cu 1072 loc. (Dicţ. geogr. 1889). cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; ai’e 2 biserici; 
pe aici trece un drum roman de piatră dinspre
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Stoienesci spre Reşca. In corn. F. s’a'născut Popa 
Stoica, vestit tovarăş şi general al lui Miliaiu 
Viteazul.

Farina, Jean Mărie, numele celui mai re
numit fabricant de apă parfumată, numită Apă 
de Colonia. El pretinde a fi cel dintâiu care a 
inventat această apă atât de căutată, şi pe care 
pai'fumorii francezi susţin că o au fabricat ei 
mai înainte în Francia. [V. C. B.]

Faringe, înghiţitoare, gâtlej; întrare atât pentru 
canalul digestiv cât şi pentru cel respirator, si
tuată între cavitatea bucală şi nasală, pe de o 
parte, esofag şi laiinx, pe de alta. (Cf. Creţu- 
lescu. Anatomie. Buc., 1878. II. p. 53.)

Farinosae, (botan.) o serie de familii de plante 
monocotiledonate, caracterisate prin fiori regu
late şi seminţe cu endosperm abundent, făinos. 
Aci întră familiile: Bromeliacee, Commelinacee, 
Pontederiacee, etc.

Farinosus, v. Amylacea.
Farinus, la Romani (Jeul care învăţa pe prunci 

să vorbească primele cuvinte. [Atm.]
Fariseii, una din cele două secte însemnate 

(cealaltă era a Saduclieîlor v. ac.) ale Ovreilor 
pe vremea învăţăturii lui Isus Christos. Se di
stingeau de Saduchei prin faptul, că ţineau la 
tradiţiurule vechi, observând cu minuţiositate 
practicele religioase, cari totuşi nu erau con
semnate în cărţile sfinte, şi căutând în tot mo
mentul de a face cât mai visibile aceste semne 
ale religiosităţii lor. Dar din pricină că foarte 
mulţi F. păziau cu ostentaţie numai practicele 
religioase exterioare, călcând de multe ori însuşi 
fondul legii, au început să fie numiţi cu acest 
nume toţi cei ce una se arată că vorbesc şi fac, 
şi alta fac în realitate: prefăcuţi, hipocriţi. Din 
această causă expresia Fariseism^ în românesce 
iiu are decât acest înţeles derivat: prefăcătorie, 
liipocrisie. [M. D.]

Farkas, George, unul dintre cei dintâi cinci 
canonici, numiţi în 23 Maiu 1777 cu ocasiunea 
înfiinţării diecesei române greco-catolice din 
Oradea mare şi a Capitlului episcopesc. In Ca
pitul F. înaintâ până la cea mai înaltă demnitate 
(le preposit. Pentru certele sale cu canonicul 
Pavel Bereghi, la 1797 fu depus din prepositură 
şi închis în mănăstirea dela Muncaoiu, de unde 
liberându-se în 1802, şi-a ocupat iarăşi postul 
de preposit. f 1812. A fost bărbat erudit şi scriitor 
lăudat de Şincai, care ne spune, că (pe la 1803) 
l-a cercetat mai adeseori în Oradea mare şi l-a 
aflat totdeuna scriind şi cetind. Operele lui F. 
sunt: 1) Istoria universală dela zidirea lumii până 
la sfîrşitul veacului XVIII, două voi. mari în folio, 
scrise românesce; 2) Comentar în Testamentul 
uou, un volum mare în folio, scris asemenea în 
limba română; 3) Explicarea Psalmilor lui David, 
scrisă românesce. Manuscrisele acestor opere 
se păstrează în biblioteca diecesană din Orade; 
4) Disertatio de Cyclo Paschali; 5) Un raport 
despre starea diecesei Oră(Jii mari, care se află 
îii archivul Propagandei din Roma. (Cf. Papiu 
llai'ian. Viaţa lui Şincai, p. 125 şi 126, şi Dr. loan 
Ardelean, Istoria diecesei Orăcjii, partea II.)

[Dr. Aug. Bunea.]
Farmacia, arta farmaceutică, este foarte veche; 

ea a fost cultivată mult timp înaintea erei cre
ştine de Chinezi, In(Ji, Egipteni; în literatură 
ea a apăimt cu Galeniu în al doilea secol d. Chr.

Enciclopedia romană. Voi. II.

F. se ocupă do culegerea, prepararea şi conser
varea medicamentelor. Sciinţa farmaceutică cu
prinde câmpul vast al istoriei naturale, şi al chi
miei aplicate la F. Astă4i se cere dela farmacist, 
ca pe lângă cunoscinţa istoriei naturale, în care 
se cuprinde şi parte din bacteriologic, a chimiei 
în raport cu terapia, a manuarei microscopului 
pentru recunoascerea droguelor, să fie farnilia- 
risat cu technica chimiei analitice aplicate la con
statarea falsificărilor de drogue, de alimente şi 
beuturi, să fie studiat parte din igiena alimen
tară. In antichitate medicul era şi farmacist, în 
evul mediu deja s’a săvîrşit treptat separarea 
exerciţiului farmaciei dela acela al medicinei, 
aceasta separare a devenit indispensabilă în urma 
desvoltării sciinţei farmaceutice, şi astă(Ji legile 
tuturor statelor civilisate o prescriu. Farmacistul 
este colaboratorul medicului, medicul are tre
buinţă de concursul consciinţios al lui; boalele 
nu se vindecă prin cuvinte, ci piin medicamente. 
Farmacia, oficina unde se prepară şi unde se 
vend medicamente, se compune din oficina propriu 
(Jisă, localul de debitare a medicamentelor, din 
laboratorii şi din deposite de drogue brute şi de 
inedicamente preparate, magazii, pivniţa, podul 
pentru uscarea şi conservarea ierburilor. F.-le 
sunt aşezăminte concesionate ; în cele mai multe 
state este limitat numărul farmacielor, pentru ca 
farmaciştii să poată trăi din munca cinstită fără 
a exploata pe bolnav şi pentru ca statul să aibă 
dreptul a fixa preţul medicamentelor cât de scăzut. 
Guvernul prescrie prin Farmacopea felul medi
camentelor, cari trebue să se afle în farmacie, 
calităţile lor, modul lor de preparare, medica
mentele toxice cari se închid în dulap separat, 
şi prin Taxa farmaceutică preţul cu care se vend 
şi se prepară medicamentele. Prima Farmacopeă 
română şi prima taxă farmaceutică română au 
fost decretate în 1862. Instalarea unei farmacii, 
înzestrarea ei cu toate aparatele şi instrumentele 
necesare este costisitoare, şi pentru ca F.-le să 
nu fie lipsite de acea înzestrare, s’a dat in cele 
mai multe state F.-lor concesionate privilegiul 
unui drept real, transmisibil prin ven(Jare şi 
moştenire. In privinţa comercială farmacistul 
este supus prescripţiunilor codului comercial. 
In regatul român s’au aflat în 1 Ianuarie 1899 
512 licenţiaţi în farmacie, 345 români, 167 
străini, din cari 2 femei; 141 asistenţi în far
macie, 96 români, 45 străini; 172 elevi în far
macie, 149 români, 23 străini, din cari 7 fete 
(5 românce, 2 străine). Tot la 1 Ian. 1899 au 
funcţionat în regatul român 188 farmacii defi
nitive, 23 farmacii filiale concesionate în mod 
provisor şi revocabil, 18 farmacii de spitale afară 
de cele ale armatei. F.-le se deosebesc de dro- 
guerii; droguistului nu i-se cer studii superioare, 
el nu este responsabil pentru puritatea droguelor 
vendute şi nu i-se permite ca să vendă medica
mente divisate şi preparate în cantităţi mici, ci 
numai cu ridicata. [I. Felix.]

Farmacologia, sciinţa care tratează despre na
tura, clasificarea şi composiţiunea chimică a sub
stanţelor medicamentoase.

Farmacopea, v. Farmacia.
Farmă-piatră, în poveştile române numele 

unui uriaş.
Farmec, acea însuşire a unui lucru, care ne 

atrage, ne încântă şi ne silesce să-l privim, să-l
25
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contemplăm şi să ne confundăm cu mintea şi 
mai cu samă cu simţirea noastră în priceperea 
adâncă a fiinţei lui. F. e compus din acele parti
cularităţi de formă ale unui lucru, cari ne deş
teaptă în suflet toată partea simpatică a fiinţei 
noastre. Toată comoara de dulceaţă, de iubire, 
de milă, de sacrificiu, cari ne fac să uităm de 
propria fiinţă şi să ne dăm pradă cu totul su
fletul nostru altuia, — fie fiinţă, fie lucru — 
iese la iveală provocată numai de F. Este cea mai 
esenţială şi mai intimă calitate a lucrurilor cu 
adeverat frumoase, o calitate, pe care sciinţa 
frumosului. Estetica, nepoate îndemna s’o re- 
cunoascem, dar pe care nu ne poate înveţa 
nici odată s’o producem: este esenţiala pro
ducţie a geniului artistic. — F. se mai numesc pro- 
cederîle misterioase pentru a produce efecte în 
mod supranatural, şi aplicabile cu deosebire la 
transmiterea sau la vindecarea boalelor. Multe 
din efectele acestor F.-e se pot explica acum 
(şi deci încetează de a fi supranaturale), prin pu
terea credinţei, deşteptată şi întărită prin aşa 
numita sugestiune (v. ac.). [Dragomirescu.]

Farnese, celebră familie it^iană din Parma, 
cunoscute mai ales din seci. XVI. Alexandru F. 
deveni papă sub numele dePawZ JZJ(1534—1549). 
Alexandru F., distins general, se ilustră sub 
Filip n ca guvernator al ŢerUor de jos, şi ca 
adversar lui Henric IV (1546—1592). Rainudo 
F.r fiul seu, fu de asemenea guvernator al Ţe- 
rilor de jos, pe cari le conduse cu mare cruzime. 
Petre-Ludovic F., fiul natui-al al papei Paul IU, 
fu duce de Castro, apoi duce de Parma şi Pia- 
cenza. Istoria posterioară a familiei e aceea a 
ducatului de Parma pe care îl stăpâniau. Dela 
Papa Paul a remas vestitul palat Farnese din 
Roma. El fu lucrat timp de 30 ani, avu de ar- 
chitecţi succesiv pe: A. da Sangallo, Michel- 
Angelo şi DeUa Poi-ta. Frescele interioare fură 
făcute de Rafael. Familia F. s’a stins la 1731.

[O. L.J
Farnesean, taurul, v. ApoUonius (6) şi ilustr. 

pag. 217 (I).
Far5, (Fairi), mică insulă scoţiană între gru

pele Orkney şi Sbetland, 214 loc. Aci a suferit 
naufragiu la 1588 naia admiralităţii din armata 
spaniolă.

FSrSer, (insulele oilor sau ins. penelor), grupă 
de 22 insule daneze în Oceanul Atlantic, între 
Scoţia şi Islanda, 1333 kma. cu 12,954 loc. (1890); 
stâncoase, fără ai’bori, cu climă domoală dar ne
guroasă. Loc. se ocupă cu pescuitul, păserăritul, 
cu economia de oi şi adunarea de pufuri.

Farre, Jean Jos Fred., general frc., n. 1816, 
t 1887; 1870 comandantul armatei de Nord, 
bătut la Amiens (27 Nov.), 1880—81 ministru 
de resboiu.

Farsa, o specie de comedie populară, burlescă, 
eroicomică, sau grotescă. Ridicidul ei reiese sau 
din o intrigă ori o situaţiune neprevecjută, sau 
din însăşi firea extravagantă sau barocă a per
soanelor. Scopul ei este amusarea; pentru aceea 
poate trece marginile posibilului, nu însă ale bunei 
cuviinţe. F.-ei moderne îi corespundeau: Drama 
satirică la Greci, atellanele şi mimii la Romani, 
comedia dell’arte la Italieni. F. era la început 
în evul mediu un fel de poesie scrisă în o la
tinească amestecată cu vorbe vulgare din dia
lectele poporane, de unde vine numele ei. Per

soanele tradiţionale ale F.-ei sunt: la Germani 
Hanswurst, la Englezi Clown, la Spanioli el Gra- 
cioso, la Francezi advocatul Patelin, ş. a.

[M. Strajan.]
FărşeroţI. Arămânii se împărţesc în doue triburi 

deosebite prin traiu, obiceiuri, port, limbă, etc., 
adecă în Garguni, cari formează majoritatea, şi 
în Fărşeroţi. Numele acestora se derivă dela 
comuna »Fraşeri« în Albania, unde a fost odată 
centrul lor, dar astăcji sunt respândiţi prin toate 
părţile, unde sunt şi ceilalţi Arâmâni. Grecii îi 
numesc «Arvanitevlahi* adecă «Români din Al
bania*. Cu Albanezii trăiesc în cea mai bună ar
monie, alăturea cu ei au luptat în contra Turoiloi', 
şi între vestiţii Sulioţi, vitejii de pe muntele 
Suli în Epir, au fost mai mulţi F., dar nu se 
poate susţine, că Sulioţii au fost »Arămâni«. Cu 
Grecii nu trăiesc prea bine din causa certelor 
pentru păşunea dela Pind. Aceasta este causa 
că F. nu sunt grecofili în aşa măsură ca cei mai 
mulţi Arămâni. Limba lor are două semne ca
racteristice, 1) în loc de r lingual au un sunet 
de r gutural necurat, care are să înlocuiască şi 
rn şi rl, spre pildă: carne = cape, iarnă = iapă, 
ficiorlu = ficiopu, etc.; 2) 1 înainte de a, o, u in
tonat trece într’un spirant gutural, redus pro
nunţat, care seamănă în ceva sunetului grecesc 
Y gutural: lup se pronunţă yup, liliac = uyac, etc.

F. trăiesc în grupe constătătoare din mai 
multe familii, cari se chiamă »fălcări«; mai multe 
«fălcări* formează o »fară«, cuvent albanez, caro 
însemnează lat. «genus*.

Cu turmele lor de oi se strămută din munte 
în munte, unde îşi ridică călive (colibe) sau că
tune; ceilalţi Arămâni au munţi proprii şi lo- 
cuesc în sate foarte frumoase cu case do piatră, 
îmbrăcămintea bărbaţilor este din lână albă, lu
crate în casă, pe când femeile poartă haine în
chis-vinete, pe cap au o cârpă albă, numită 
ciceroanie, cuvent care e de aceeaşi origine ca 
cuvântul istro-românesc »cicer«, ce însemnează 
«curat*. Mulţi între ei, mai cu samă femeile, an 
şi o cruce vînătă pe frunte, care obiceiu se allă 
şi la Greci, şi la Albanezi, dar mult mai lai'.

■ Originea F.-lor şi explicarea deosebirii între 
ei şi ceilalţi Arămâni este până acum eu totul 
enigmatică. Ar fi de dorit să fie studiaţi mai pe 
larg, ca să avem un material mai bogat şi exact; 
numai că acest lucru e cam greu, căci F. sunt 
selbatici şi foarte bănuitori. (Cf. Weigand, Aio- 
munen t. I p. 186, 273, t. II p. 184—199. Cu- 
ragiani. Studii istorice.) [G. W.j

Farsetia Desv., (botan.) gen din familia Cm- 
ciferelor, trib. Alyssineae, cuprinde plante ei- 
bacee sau subfrutescente, ramificate, canescente 
sau pubescente. Acest mic gen are vr’o 20 de 
specii, ce cresc în regiimea mediteraniană în 
Africa, Asia mică, Syria, Persia, Arabia şi în India 
boreală. Unele specii de F. se cultivă ca plante 
ornamentale pentru decorarea stâncăriilor; aşa 
sunt: F. aegyptia Turra., F. clypeata R. Bi. şi 
F. lunarioides R. Br. [Z. C. P.|

Farsistan (Fars), provincie pers. lângă golful 
persic, 137,700 km*. Capitala Şiras, port la Buşii'. 
Din causa productivităţii văilor sale, F. a fost 
adesea cântat de poeţi.

Fârţănesoi, corn. rur. în Rom., j. Ccvurluiu, 
situată pe valea Covurluiului; are 1726 loc. (Dicţ.



Faruchabad — Fasole. 387

geogr. 1892), cari se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor şi cultura viilor; are 1 biserică şi 
1 şcoală. F. e una din cele mai frumoase corn. 
ale j.-lui.

Faruchabad, oraş in prov. indobrit. nord- 
vestice lângă Ganges, cu 78,180 loc. (1891).

Fas, (lat.) ce e drept şi permis din punct de 
vedere moral, în opos. cu dreptul positiv. Con
trarul: nefas. Per fas et nefas, cu mijloace 
permise şi nepermise.

Fasa, (grec.) înfăţişare, aspect, stare, transiţie. 
In astronomie: Luna nu se vede totdeuna 
întreagă, ci mai mult sau mai puţin ştirbită. 
Aceste diverse schimbări de aspect ale lunei se 
numesc fase ale lunei. Fasele mai importante 
sunt luna nouă, luna plină, cele doue pătrare şi 
cele patru octante. Fasele lunei provin din causa 
că luna nu are lumina ei proprie, ci e luminată 
(le soare, iar noi vedem mai mult sau mai puţin 
din partea ei luminoasă; în timpul lunei pline 
vedem întreagă pariea luminată de soare. Pla
netele presintă şi ele fase şi tot din aceeaşi causa.

Fasada, v. Faţada.
FasanI, gen de paseri din ordul Găinoaselor, 

cu piele golaşă pe faţă şi capul uneori împo
dobit cu pene mai lungi în formă de moţ atîr- 
nător, coadă lungă; speciile acestei familii pe
trec prin pădurile Asiei tropicale şi se nutresc 
cu tot felul de semenţuri; bârbătuşii şi feme- 
iu.scele foarte difer în respectul exteriorului. 
Fhasianus colchicus F. comun, Ph. pictus F. 
auriu, Ph. nycthemerus F. argintiu. [V. B.]

Fasce, insemnul puterei consulare; erau for
mate din mănunchiuri de vergi şi purtate de 
liotori înaintea consulilor. Pretorii aveau şi dînşii 
aceste insemne, însă în numer mai mic. Con
sulul avea 12 hctori, pe când pretorul numai doi. 
F.-lo represintau puterea de a ordona cetăţe
nilor pedeapsa trapească, obiceiu desfiinţat la 
Roma în 509 prin lex Valeria de provocatione.

[Caion.]
Fasce, (herald.) o bandă care taie orisontal 

mijlocul scutului dela dreapta spre stânga. Dimen- 
siimea sa este o treime din scut. [O. L,]

Fasclaţiune, Fasciatio, (botan.) deformaţiune, 
monstmositate, sau cas patologic la vegetale, ce 
constă în concrescerea, reunirea într’un singur 
mănuuchiu a mai multor axe, în cas normal, 
separate. De aci resultă în loc de forma obici
nuită rotundă, o formă tuifită, lăţită. Multe ca
şuri sunt datorite părăsiţilor vegetali. Se întâl
nesc la Păpădie, Frasin, Anin, Oţetar, etc. Unele 
s’au fixat şi se reproduc şi la urmaşi, cum se 
observă la inflorescenţele dela Celosia (v. ac.), 
Sedimi cristatum, ş. a.

Fasoloul, (botan.) o reunire de mai multe ele
mente anatomice, cari îndeplinesc în plantă 
mi acelaşi rol. Aşa sunt F. mecanice, formate 
din fibre de prosenchym sau sclerenchym, şi 
al căror rol e de a resista la apăsare, trac
ţiune, îndoire, etc.; F. conducătoare, formate, 
pe lângă alte elemente anatomice, din vase 
şi tuburi ciuruite. In special F. conducetoare 
(F. vasculare, F. fi bro-vasculare, mestomul) se 
întâlnesc la plantele mai superioare, dela Muşchi 
înainte: la Criptogamele vasculare şi la Fa- 
uerogame. Ele pot fi, sau numai liberiane, for
mate din ţesetura numită liber (v. ac.) (phloem, 
leptom), cum se află în cilindrul central al ră

dăcinilor, şi mai rar în acela al tulpinilor sau 
în scoarţa lor (F. de liber supranumerare dela 
Fanerogame); sau numai lemnoase, formate din 
ţesetura (Jisă lemn (v. ac.) {xylem, hadrom), cum 
se află în rădăcini; sau sunt reunite constituind 
F. libero-lemnoase, cum sunt mai ales în tulpina 
plantelor Criptogame vasculare şi Fanerogame; 
tot ele constitue nervurile (v. ac.) frunzelor. De 
obiceiu elementele F. conducetoare sunt mai re- 
sistente decât ţeseturile vecine, şi în majoritatea 
lor sunt lignificate; dar la plantele de apă sunt 
mai puţin resistente. F. conducetoare din rădăcini 
se (Jic şi F. radiale, iar cele din tulpini pot fi: 
închise, când nu-şi mai pot adăuga noui ţeseturi 
(ca la Monocotiledonate), sau deschise, când ul
terior sunt susceptibile (ie crescere. După posi- 
ţiunea liberului faţă de lemn, se mai deosebesc 
în tulpini F. colaterale, bicolaterale şi concentrice.

Fascinare, vrăjire, fermecare, zăpăcire făcută 
adesea cu ajutorul unei priviri petrun(Jătoare, cum 
se bănutfsce că face şerpele în faţa unei paseri 
pentru a o prinde, (v. şi Farmec.) [Nigrim.]

Fashlon, (engl., pron. feşn), modă, etichetă; 
fashionable (pron. feşonebl), modern, conform 
cu modul de traiu al claselor superioare.

Faşia, făşii de tifon subţire, pânză, tifon ami- 
donat, în lăţime de 8—12 cm., în lungime de 
5—8—lOm.; se întrebuinţează în chirurgie pentru 
facerea diferitelor legături, pansamente. Cu aju
torul lor se aplică diferitele bandaje şi aparate.

Faşina, mănunchiu de nuiele de 2‘50 m. lun
gime şi 0‘30 m. grosime, legate din distanţă în di
stanţă cu sirmă. F. servesc pentru a căptuşi 
diferitele taluse mici în fortificaţie, precum sunt 
talusele treptelor din paralele, cari servesc la 
excaladare, a le pune deasupra gabioanelor, cari 
căptuşesc talusele interioare ale redutelor, ba
teriilor, lucrărilor de apropieri, etc.

Faslune, (lat) confesiune, mărturisire. Pa
siune de contribuţiune, declarările ce au să facă 
cetăţenii Ungariei la provocarea autorităţilor 
financiare ale statului despre venitele şi obiec
tele lor, cari sunt supuse la contribuţiune, ca pe 
basa acelora să se compună registrele şi ^belele 
de dare. Pasiuni de capital au să dee aceia, 
cari au capital elocat cu interese la persoane 
private ori morale. In F. se înseamnă numele 
şi locuinţa debitorului, soma împrumutată şi per- 
centele anuale. Blanchetele se capetă dela pri
mării. Capitalul depus la institute de credit nu 
trebue fasionat.

Faşoda, oraş pe ţermui'ele drept al rîului Nil, 
aproape de locul unde rîul Sobat se varsă în Nil. 
Ancă înainte de a se ivi revoluţiunea Mahdiului, 
F. era în manile Egiptului şi avea rol important 
ca oraş comercial şi mai ales ca fortăreaţă. La 
renume pentru Europa a ajuns acest oraş abia 
în toamna anului 1898, când armata Egiptului, 
sub conducerea Engliterei, a recucerit Sudanul. 
După bătălia dela Omdurman, care a redat Su
danul în stăpânirea Egiptului, armata învingă
toare află, că o putere străină europeană ţine 
ocupat oraşul F. Era expediţia franceză, care a 
înaintat din sud spre F. Englitera a pretins, ca 
Francia să se retragă din F., aceasta a provocat 
gi-avamine internaţionale. Pe urmă a cedat Francia, 
şi Sudanul a remas în sfera de putere a Engliterei.

Fasole, numele vulgar al plantei cultivate Pha- 
seolus vulgaris L. (v. ac.).
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Fason, (franc, favon), modul după care un 
lucru 0 făcut; la plur^ fasoane, se (Jice câte 
odată pentru forme exagerate de politeţă.

Fâstâci, sat în Rom., j. Vasluiu, face parte 
din corn. Cîosmesci; are 832 loc. (Dicţ. geogr. 
1889); biserica de aici e fostă mănăstire, zidită 
de Mibail Elacoviţă la 1721.

FastI dies, la Romani 4ilelei în cari se ju
decau procese şi se discutau afacerile publice. 
Patricienii singuri le cunosceau şi le ţineau în 
secret pentm ei până când la 305 Gnaeus Flavius, 
jurisconsult, publică o listă a lor. In urmă nu- 
merul s’a mărit şi F. începe să serve ca şi ca
lendarele (v. ac.) noastre. Sub numele de F. 
Ovidius a scris o lucrare poetică. F. se săpau în 
piatră pentm morminte şi se află publicate în 
Corpus Inscriptionum Latinarum. Afară de aceste 
F. calendares se mai cunosceau âncă şi F. con- 
sulares, cari au aretat timpul domnirii consu
lilor ; F. triumphales, cari au aretat timpul trium
fului şi numele împăratului triumfător^precum 
şi al popoarelor cucerite; în line F. proeliares, 
adecă de resboiu, şi toate aceste, ca nisce anale, 
au cuprins în sine multe date istorice.

Fastidios, (franc.) ce provoacă scârbă; plicticos.
Fastigiat, Fastigiatus, (botan.) tulpini înalte 

cu ranuui multe, subţiri şi aplicate, ridicate pe 
lângă tulpina principală; se mai observă şi Ia 
inflorescenţe. Mulţi arbori prin cultură pot că
păta forma F.; aşa e Plopul (Populus fastigiata), 
Juniperul, ş. a.

Fastuos, luxuos.
Fata, copilă, femeie nemăritată.
Fata în poveştile române adeseori e înze- 

str’ată cu semne de corpuri ceresci, sau ca mamă 
nasce prunci cu semne de corpuri ceresci. Fata 
din dafin, o fată cu totul de aur, ieşită din 
dafin; ficioml o amăgi şi o lăsa adur'mită, iar ea 
deşteptându-se vru să rntr-e în dafin, dar- acesta 
nu se mai deschise, pentrTi că ea nu mai era 
fecioară. Aceasta F. e o dryadă (v. ac.). Fata 
feciorită, fată prefăcută în ficior, (v. Herma- 
phroditos.) Fata de Lătîn, o personificaţiune din 
mitologia poporală română în o baladă (Familia 
1871, pag. 326, Gruia Novac şi F. de L.), care 
cuprinde în sine mitul despre gorgoane (v. ac.), 
anume Medusa (v. ac.). Fata măiastră, o fată 
strănrutată din altă fiinţă.

Fata cu stele pe piept, în mitol. grec. un idol 
al dinei Athene; avea două stele pe piept, re- 
presentând soarele şi luna (L. PreUer Gr. Myth. 
1, 156.) [Atm.]

Fata, (plural din faturrr) în mitol. romană în 
timpul mai vechiu Parcae-le (Urcjitoarele). Ele au 
fost trei inse, au stat în serviciul (jeilor, în deosebi 
în al lui lupiter şi au spus voia, hotărirea lui. Pe 
timpul lui August (d 14 d. Cbr.) era în us mai 
mult numele F., decât Parcae. Fata scribunda 
(scriitoare de soarte) au fost parcele, cari se 
arătau la nascerea pruncilor şi scriau soartea.

Tria Fata, trei statue pe forul roman pe 
timpul împăraţilor şi o stradă numită: in tribus 
fatia. Mai târziu, F. se numiau fecioare şi femei 
sciutoare, profeţitoare, fermecătoare, asemenea 
Fatuae-\or (v. ac.). Din F., în Gallia romanisată 
(Francia) e Fee la Francezi, fada (şi hada) la 
Spanioli, fata la Italieni. [Atm.]

Faţa, (lat. facies), obrazul cu ochii, gura şi 
nasul; în oposiţie cu spatele sau dosul, înti'eagă

partea corpului care e de aceeaşi parte cu obrazul; 
laturea principală sau din nainte, faţada unui 
edificiu, lăture in genere, suprafaţă; acoperişul 
de pânză al unei mese, perine, etc., acoperişul 
în genere; figurat: punct de vedere, stare, si- 
tuaţiune, particularitate. In geometrie: fie
care din planele ce limitează un solid poliedni; 
planul indefinit hotărît prin unghiul a două muchi 
consecutive într’un unghiu poliedru.

Faţă bisericească, în sens propriu persoană 
eclesiastică de ord ierarchic, iar în sens mai lat 
feţe bisericesci sunt toţi aceia, cari sau din oficiu 
împlinesc serviciu în biserică şi la cult divin, ca: 
cantor, crisnic, sau conlucră întru administrarea 
averii bisericesci, ca curatorii bisericii.

Fătăciune, vagina sau organele genitali ale vi
telor cornute. Ea se compune din vulve şi mitră. 
Vulvele sunt partea exterioară şi mitra partea 
interioară cu clitoris. F. este totodată coinuni- 
caţiunea în afară a organelor urinatorii şi ca
nalul copulaţiunii sexuale şi al fătării.

Faţada, exteriorul desvoltat architectonic al 
unei clădiri, mai cu samă elevaţia din faţă, află
toare în linia unei strade.

Fatalism, teorie care susţine, că tot ceea (!o 
se peti'ece în lume este hotărît mai dinainte şi 
e cu neputinţă a se întâmpla altfel de ciun se 
petrece. Cel ce crede în F., şi nu numai mede 
în mod intelectual, dar îl simte cu adevărat în 
fiinţa lui, se simte fără nici o voinţă proprie în 
alcătuirea naturii, fără nici o împotrivire în 
contra nefericirilor, fără nici o iniţiativă întru 
căutarea fericirii. El se simte un simplu obiect, al 
căruia destin (v. ac.) este absolut fixat şi faţă 
de care ml e absolut nimic de făcut, decât aştep
tarea resignată a viitorului. Acest drum ne
schimbat al vieţii e hotărît de o putere mai pre 
sus de noi, Dumne4eu, natură sau destin, şi 
nici ru^i, nici sacrificii, nici împotriviri nu sunt 
în stare de a-1 modifica în favorul sau defavorul 
nostru. F.-ul se pare că e concepţia filosofică 
prin care se afirmă dreptul la lenevie. F.-uI e 
deosebit de determinism (v. ac.), cu caro nu 
trebue confundat, cum fac unii. In adevăr, F.-ul 
recunoasce că toate faptele noastre sunt pro- 
ve4ute şi hotărîte de mai nainte de o putere 
mai pre sus de noi, şi că s ci in ţa noastră du 
astăiji, ori cum ne-ar îndemna să ne îndreptăm 
paşii, nu ne poate duce la nimic: aplicaţiile ei sunt 
vane închipuiri de isbutire în contra fatalităţii 
ce ne urmăresce; pe când determinismul, 
recunoscând că nimic nu se petrece fără să aibă 
o causă care poate fi aflată şi formulată, lasă 
la o parte chestiunea dacă există sau nu o iiinţii, 
care a sciut mai dinainte şi a hotărît tot vii
torul, şi îndeamnă pe om, în cercul activităţii 
sale, să cunoască şi să scie el care sunt ade
văratele relaţiuni dintre fenomene, pentru ua 
să-şi poată conduce viaţa sa cât mai bine în 
lupta cu vrăşmaşii săi. F.-ul face pe om să re
nunţe la sciinţa şi hotârîrea proprie, pe temeiul 
că o fiinţă superioară nouă a sciut şi a hotărît 
mai dinainte soartea noastră; pe când detorini- 
nismul face pe om să lase la o parte preseiinţa 
şi prehotărîrea fiinţei supreme, şi să-şi dea toată 
osteneala ca să scie el şi să se hotărască el în 
desfăşui'area propriei sale vieţi. Determinismul 
este filosofia activităţii; pe când F.-ul e filosofia 
inerţiei. [Dragomirescu.J
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Fatalitate, v. Destin.
Fata morgana, (Ia Italieni, Fee morgain la 

Francezi), de origine bretono-celtică, sora regelui 
Artus, şi mestecătoare de farmece, o (Jină, anume 
o feă (v. B'ee). După mit F. M. locuiesce la 
striintoarea de mare de lângă Messina, în fundul 
mării într’un palat de cristal, şi când e apusul 
soarelui iese cu soaţele sale şi se arată într’o 
sută de forme. [Atm.]

Fata morgana, fenomen optic, v. Refraoţiune 
atmosferică.

Făţărie, mai expresiv Făţărnicie, v. Prefă- 
cotorie, Hipocrisie, Fariseism.

Faţa sf. Iile, vîrf de munte din culmea Coziei, 
Rom., j. Arşeş, înalt de 2029 m. Din acest munte 
isvoresce nul Topolog.

Fathon, (engl., pron. fedon), mesură de lun
gime, în Englitera= 182'877 cm., în Statele-Unite 
J82,^7 cm.

Fatiga, oboseală. F. fisică este resultatul obo- 
selei sistemului nostru muscular, în urma unui 
exerciţiu împins prea departe. In psihologia 
fisiologică s’au făcut numeroase şi amenun^te 
cercetări asupra oboselei fîsice şi în special asupra 
oboselei provocate intelectual de un travaliu mus
cular (V. ac. şi Forţa musculară). Oboseala fisică 
lasă şi provoacă în organism schimbări notabile 
atât în circulaţia sângelui, a secreţiunilor, cât 
şi a travaliului intelectual, etc. Ehminaţiunile 
ojganice toxice sunt mai numeroase, circulaţia 
sângelui incearcă modificări notabile, iar munca 
intelectuală e paralisată, când activitatea fisică 
a depăşit limitele unui exerciţiu permis. După 
llouchard în ceea ce privesce inima exerciţiile 
fisice pot merge până când ea bate cel mult de 
H)0 ori pe minut. Precum este o neurastenie 
intelectuală, există şi o neurastenie fisică, re- 
sultat al unei activităţi excesive, o epuisare ner
voasă a inervaţiunii musculare; alergetorii pro
fesionali de biciclete oferă numeroase caşuri 
tipice. (Cf. Ph. Tissie, La fatigue et l’entraine- 
jiient physique, 1 voi. 8°, 1898, 343 p.; A. Mosso, 
La fatigue intel. et physique, 1 voi. 8°, Bib. 
pilii, contemp.; A. Mosso, L’education physique 
de la jeunesse. Alcon, Paris.)

Fatiga intelectuală este resultatul unei ex
cesive munci intelectuale; o împingere prea de
parte a oboselei intelectuale provoacă o stare de 
neurastenie specială, cunoscută sub numele de 
surmenagiu. Ca şi F. fisică cea intelectuală pro
voacă modificări caracteristice ale circulaţiei sân
gelui, ale chimismului respirator, al secreţiunilor 
urinare, al căldurei corpului, al forţei muscu
lare, etc. Iuţeala coj’dului încetinează, presiimea 
sângelui se măresce, secreţia urinară e mai bo
gată în fosfor, căldura corpului încearcă modi
ficări notabile, forţa musculară se micşorează, etc.; 
cmoţiunile puternice în deosebi pot provoca o 
F. puternică intelectuală şi chiar determină o 
stare de surmenagiu. In pedagogie chestiunea F. 
intelectuale e de o importanţă capitală. Relaţiile 
strinse dintre modificările organice ale F. inte
lectuale sunt o dovadă mai mult de intimul raport 
dintre fisicul şi moralul omenesc. (Cf. A. Binet 
et V. Henri, La fatigue intellectuelle, 1 voi. 8°, 
1898; N. Vaschide, Influence du travail intel- 
lectuel prolonge surla vitesse du pouls. Annee 
Psycliologique IV, p. 35(3—369.) [N. V.]

Patima, fica a patra a lui Mohammed şi a

Chadişei, n. pe la 600 în Mekka, 623 măritată 
după Chaliful Aii, cărui i-a născut pe Hasan şi 
Husein. -j* 632.

Fatimicjl, dinastie arabă, întemeiată 909 de 
Abu Abd Allah Husein, un misionar al Ismaili- 
(Jilor (Ismail a fost un strănepot al Fatimei); a 
domnit preste Tunis, Tripolis, Egipt, Syria şi Pa
lestina; s’a stins 1171.

Fatipur, oraş în prov. nord-vestice indo-britice, 
21,328 loc.

Fatite, la Albanezi numele ursitoarelor, (v. Fata 
Tria, Pareae.)

Fatra, doue şiruri de munţi în sistemul Car- 
paţilor, în partea nord-vestică a Ungariei. 1) F. 
mică se începe dela confluenţa Arvei negre cu 
cea Albă şi se întinde spre sud-vest printre văile 
rîurilor Vag deoparte, Turieţ şi Neutra de altă 
parte, în lungime de ca. 160 km., avend o lăţime 
de 10—40 km. Massa principală e F. mică propriu 
(ţisă, sau F.-Krivân (Krivân 1711 m.), munţi sterili 
cu grupe de stânci uriaşe şi paitii romantice. 2) F. 
mare se întinde dela rîul Vag, avend deoparte 
văile rîurilor Turieţ şi Neutra, de altă parte a 
rîurilor Revuţa şi Gram, şi are o lungime de ca. 
130 km. şi lăţime de 30—40 km. Cele mai mari 
înălţimi sunt Pusztaloja (1586 m.), Osztredok şi 
Krizsna (1575 m.) Aceşti munţi sunt acoperiţi 
cu păduri, avend la vîrfuri şi păşuni de munte.

Fatşan, oraş în prov. chineză Kuangtung, la 
sud-vest de Kanton, are 400,000 loc.

Fatua, după mitol. romană soţia lui Fatuus, 
alt nume al lui Faunus. F., ca şi bărbatul ei, a 
fost profetică.

Fatuae, în mitol. romană fecioare şi femei, 
cari aveau darul de sciinţă supranaturală şi de 
profeţie. Ele purced dela Fatua (v. ac.) şi s’au 
susţinut în mitologiile popoarelor romanice sub 
nume de Fee la Francezi, Fadas la Spanioli, iar 
la noi în genere sunt numite (Jine. [Atm.]

Fatum, în mitol. romană ceea ce a^i la noi se 
Sice: destinul, scrisa; dar a avut şi înţelesul 
de; judecată, voie divină şi anume: cuvântul spus, 
pronunţat de lupiter, ca domnitorul cel mai înalt 
al lumii, care hotăresce soartea fiecăruia. In limba 
poporală s’a (jis şi fatus meus (Petronius 42. 77) 
adecă destinul meu. Din fatum e fateor = măr
turisesc şi fatidicus, profeţitor. (v. şi Destin.)

[Atm.]
Fatuus, după mitol. romană un alt nume al 

lui Faunus (v. ac.). [Atm.]
Faucault, (pron. Fuco), loan Bernard Leon, 

fisician frc., n. 18 Sept. 1819, f 13 Febr. 1868. 
La început s’a pregătit pentru cariera medicală, 
dar apoi s’a dedicat cu totul fisicei. Lucrările 
sale sunt însemnate in mai mulţi râmi ai fisicei. 
Cu deosebire sunt vestite experimentele sale cu 
pendula, cu ajutorul căreia a demonstrat învâr
tirea pământului în jurul osiei sale.

Fauna, după mitol. romană e când soţia, când 
fata lui Faunus. înţelesul numelui e: buna, s’a 
identificat cu Bona Dea şi s’a chiemat şi Fatua, 
iar în sensul strins F. era o nimfă a pădurilor şi 
avea dar de profeţie. In Lavinium soţia lui Faunus 
s’a numit Marisca, o nimfă, care altcum s’acreejut 
identică cu Circe. [Atm.]

Fauna, totalitatea animalelor indigene din o 
localitate oarecare. F. este influenţată de o sumă 
de condiţiuni ca; constituţia solului sau a apei, 
a luminei, humidităţii, florei, etc. Cu F. Ro-
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mâniei s’au ocupat D. Bel, care ancă pe la 1834 
a adunat o colecţiune de paseri din Moldova, pe 
care a dăruit-o museului de istorie naturală a 
societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi. (In pri
vinţa paserilor v. art. Ornitologia Română.) Dr. I. 
Cihak şi loaif Szăbo au adunat din Moldova 
mamifere, paseri, reptile, amfîbii, pesci, insecte 
şi viermi şi le-au dăruit tot museului din Iaşi. 
Buchholtzer a adunat o colecţiune de insecte,
f»remiată la exposiţiunea universală din Paris 
a 1867. Ferrerati, fost director al museului 

din Bucuresoi dela 1859—67, a adunat câteva 
animale cari se găsesc enumerate în anuarul in
strucţiunii publice pe 1864—65; pe lângă aceştia 
se mai adaugă şi Petru Oeorgeacu, fost prepa
rator la acest museu, şi Lesmann. Listele de 
animale găsite în ţeară până la 1867 sunt pu
blicate de: Dr. C. Vămav, Rudimentum phy- 
siographiae Moldaviae, 1836; N. Sutzu, Statistica 
Moldovei, 1849; A. Odobescu şi P. S. Aurelian, 
Raportul exposiţiunii din Paris din 1867. Dela 
acest timp încoace s’au mai publicat: Molu
şte 1 e de Ion P. lAcherdopol, în doue volume înti
tulate »Fauna Malacologică a României*, ed. Carol 
Gobl, Bucuresci 1892 şi 1894, lucrare premiată 
de Academia română; o broşură întitulată «Cinci 
septemâni în Moldova, ed. Carol Gobl, Bucu
resci 1895* şi F. malacologică a Bucurescilor şi 
împrejurimilor sale, art. publicat în «Buletinul 
societăţii de sciinţe din Bucuresci*, Anul VI, 
Nr. 4 1897. Miriapodele adunate de Dr. 
Jaquet, determinate de Dr. Cari Verhoeff în 
Bulet. societ. de sciinţe, anul VI, Nr. 4 1897. 
Isopodele adunate de Dr. Jaquet, determi
nate de Adrian Dollfus în Bul. societ. sciinţ. 
Bucur.,anul VI,Nr.6 1898. Brancbiopodele 
adunate şi determinate de Leon Cosmovid art. 
Contribution â l’Etude de la Faune de laRoumaine 
în So. NaturaUflte 12 Annee 1888 şi art. Dr. N. 
Leon Branchiopode, din Enciclopedie. A r a h n i - 
d e 1 e adunate de Jaquet determinate de prof. P. 
Pavesi în Bul. soc. sciinţ., Bucuresci, anul VII, 
Nr. 3 şi 41898; şi Ixodele adunate de Dr. N. 
Leon, determinate de prof. G. Neumann în «Re- 
vision de la familie des Ixodides* Extrait des 
Memoirs de la Societe Zoologique de France. 
Paris 1897. Oligochetele, adunate de D>\ N. 
Leon, jud. Iaşi, determ. de Dr. W. Michaelsen în 
«JahrbuchderHambuTgischenWissenschaftlichen 
Anstalten*. Vm. Hamburg 1891, sub titlul Ru- 
manische Lumbriciden (descrie trei specii noui: 
Allobophora Leoni, A. Jassyenis şi A. Antipae). 
Rotiferele descrise de prof. Dr. Leon Oosmo- 
vici sub titlul Rotiferes, Organisation et Faune de 
la Roumanie, in «Le Naturaliste*, Deyralle, Paris. 
14 Annee 2 serie Nr. 119, şi Quelques Remarques 
sur Ies Rotiferes, aceeaş revistă anul 13, 2 serie 
Nr. 97. Art. recensionate de prof. Dr. Zelinka 
în «Zoologisches Centralblatt* Nr. 8, pagina 240 
anul 1895. Hirudineele, v. art. Apode. Asca- 
ridele, Dr. V. Immervol, Contribution ăl’etude 
de l’etiologie des abces vermineux, in Revue 
Mensuelle des Maladies de l’Enfance, Paris 1892. 
şi Vaaile G. Dumitriu, Consideraţiuni asupra 
Helmenthiasei, tesă de Doctor dela facultat. de 
medicină din Iaşi. Triohina Dr. Scheiber şi 
Kopernitzky, Memoriu asupra Trichinosei, Bu
curesci 1869. Insectele v. art. Entomologia.

[Dr. N. Leon.]

Fauni, după mitol. romană (jsi de pădure, în
chipuiţi cu coarne şi picioare de ţap (v. Panisci); 
noaptea se jucau şi dansau în rîpele şi peşte
rile pădurilor, de unde echoul resuna, sau musica 
ajungea la urechile agricultorilor. [Atm.]

Faunus, după mitol. romană regele mitic al 
Aboriginilor, fiul lui Picus, nepotul lui Saturnus, 
întroducetorul ordinei bune şi moravurilor blânde, 
cum şi fundatorul religiunii celei mai vechi în 
Latium, şi ca rege bun şi înţelept s’a pus între 
(jei. F. s’a închipuit ca un spirit bun al dealurilor, 
pădurilor, păşunilor şi turmelor. Locuinţa lui a 
fost deosebi în păduriţa Albuneei de lângă Tiber 
şi poporul a mărturisit, că adeseori l-a verjut. 
Tot deodată a fost (}eu de profeţie (Fatuus) şi 
serbătoarea lui poporală, numită FaunaUa, s’a 
ţinut în 5 Decembre. [Atm.j

Faur, 1) F. Gavriil de Teiuş, comerciant maro 
în Oradea mare, n. 1 Aug. 1789, f 8 Nov. 1865; 
împreună cu nevasta sa Veronica Poyenar de 
Kirâly-Darocz a lăsat o fundaţiune pentru cre- 
scerea tinerime! române gr.-or.

2) Faur, loan, de Teiuş, fost comite supi'. 
al cott. Caraş, apoi membru al curiei reg. ung., 
n. pe la 1828 din o familie română ungureană, 
1848 a luptat ca voluntar în armată magh., 1861 
advocat în Lugoş, a fost ales I vicecomite şi 
deputat. Apoi numit comite suprem şi mai târrjiu 
septemvir. A fost şi deputat in congresele naţ. 
bis. din 1868,1873 şi 1874. f pe la 1890 în Pauliş.

Vo.we,Felix, preşedinte al republice! franceze, 
u. 1841 la Paris. Armator la Havre, a fost pre- 
sident al camerei de comerciu din acel oraş. De
putat în 1881 şi 1885; în 1889 şi 1893. In ca
binetul Gambetta la 1881 fost subsecretar de 
stat la minist. de colonii; din nou la 1888. In 
urmă vicepreşedinte al camerei şi ministru de 
marină (1895). La 17 Ian, 1895 în congresul 
adunat la Versailles fu ales preşed. al republice! 
franc., cu 450 voturi, f 16 Febr. 1899. [L.j

Făurei, gară a drumului de fier Buzeu-Brăila, 
Rom., j. Brăila; dela aceasta gară pleacă linia 
ferată F.-Fetesci.

Făuresc!, corn. nir. în Rom., j. Vâlcea, situată 
pe valea rîului Olteţu; se compune din 4 cat. 
cu 1928 loc. (Dicţ. geogr. 1893), cari se ocupa 
cu templâria, olăria, dulgheria şi rotăria; femeile 
cultivă gândacii de mătasă, cari dau până la 
60 kgr. mătasă. Are 4 biserici şi 1 şcoală.

Fauriel, Claude Charles, celebru critic şi istoric 
francez, n. 1772, -f- 1844. «In istorie, în filo,solie 
cum şi în critică şi în poesie el exercită o maro 
influenţă, lăsând bucuros altora beneficiul lod- 
nicelor sale vederi*. Vorbirea lui era mult mai 
plină de farmec decât stilul în scriere. In 182!) 
fu numit profesor de literatura franceză la aca
demia din Geneva; în 1830 se înfiinţa pentru 
el o catedră de literatura străină la facultatea 
de litere din Paris. Scrieri mai însemnate: Sur 
la theorie de l’art dramatique, în care combat(! 
sistema celor trei unităţi şi alte idei ale clasi
ciştilor; Chants populaires de la Grece moderne, 
publicate împreună cu textul grec, cu un discurs 
preliminar, model de critică literară, şi cu note 
cari sunt adevărate fragmente istorice. Aceasta 
scriere deşteaptă în Francia gustul pentru pocsia 
poporană. Histoirede laGaule meridionale sous la 
domination des conquerants germains. Postlmme: 
Histoire de la litterature provenţale. Daiite et
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Ies origines de la langue et de la litterature ita- 
lienne. Studii publicate înRevue de deux mondes: 
L’origine de l’epopee du moyen âge; Le roman 
du Renard; L’bistoire litteraire de la France, ş. a.

Făurire, baterea cu ciocanul a metalelor reci 
sau înroşite, prin ceea ce li-se dau forme adeseori 
artistice. In şantierele mari F. se face cu ciocane 
mânate cu abur, cu maşini sau cu presă hydrau- 
lică. Prin batere fierul roşu se şi împreună.

Faust, Doctor Joh., eroul unei legende poporale 
şi al mai multor opere celebre de artă, n. la 
Knittlingen, în Wurtemberg, după altă versiune 
la Roda, lângă Weimar. F. confundat uneori cu 
Faust s. Fust, tovareşul lui Gutenberg, a trăit 
pe la sfîi-şitul sec. XV şi începutul celui al XVI; 
a studiat la Cracovia fisica şi magia, în cari 
instrui şi pe servitorul seu “Wagner; şi, după ce 
risipise averea moştenită dela un unchiu bogat, 
timp de 24 ani percurse Euxopa cu Wagner, pe 
care-1 presenta uneori ca o umbră, alteori ca pe 
însuşi diavolul sub nume de Mephistopheles, de
şteptând pretutindeni mirarea prin prestidigita- 
tiunile sale, crezute ca minuni făcute cu aju
torul diavolului, până când într’o noapte servitorul 
seu îl asasină, pentru lăcomia de bani, într’un 
sat, în Wurtemberg. Legenda spune, că F. voind 
să întreacă sciinţa prin magie şi setos de plă
cerile sensuale, îşi dete sufletul diavolului, ca 
24 de ani să-i împlinească toate poftele. Dia
volul însărcina pe Mephistopheles să-l servească 
şi după 24 ani îl luă. Multă vreme s’a crezut, 
că F. e o ficţiune; sciinţa dovedi în urmă, că 
istoria lui e adevărată. Legenda însă e mai veche. 
In evul mediu faptele lui F. se atrihuiau altor 
savanţi şi alchimişti, ca Alhertus Magnus, Cor- 
nelius Agrippa, Duns Scot, papa Silvestru II, 
şi însuşi Virgiliu, crezut atunci ca un vrăjitor 
celebru. Aceste persoane legendare, despre cari 
se (jicea că caută piatra filosofală sau fabricarea 
aurului, erau simbolul setei de sciinţă, şi în 
acelaşi timp al ateismului, materialismului şi 
sensualismului, în oposiţiune cu spiritul teolo
giei dogmatice medievale. In timpul renaacerii, 
împreună cu pasiunea sciinţei, luă şi această 
legendă un nou avent şi atribui lui F. toate 
minunile medievale ale altor magicieni. I. R. 
Widman a resumat tot ce s’a găsit scris despre 
această legendă în cartea sa: »'W’ahrhaftige Hi- 
storien von den greulichen Siinden des Dr. Faust«. 
Ham burg, 1599, 3 voi. în 4°, tradusă în franc, 
de Victor Palma Cayet sub titlul: »L’histoire 
prodigieuse et lamentable de J. Faust, etc.«, şi 
respândită sub deosebite forme în alte limbi. 
Cea mai mai’e vulgarisare se dete legendei prin 
teatru, ântâiu în formă poporală şi amusantă, 
sub numele de «Marionetele lui F.«; prima formă 
dramatică serioasă i-o dete englezul Marlowe, 
imul din predecesorii lui Shakespeare, în sec. XVI. 
(ioethe, reluând acest subiect, îl medită toată 
viaţa sa şi făcu din el cea mai mare poemă 
filosofică a veacului. Astfel prin Goethe în poesie, 
prin Rembrand în pictură, prin Gounod în musică 
(opera Faust), F. deveni un tip al omenirii, simbol 
al luptei între bine şi reu şi al aspiraţiunii la 
ideal şi fericire. Afară de Goethe, au reluat pe 
F. şi alţi scriitori: Klinger a făcut din el un fel 
de roman, contele de Soden o tragedie poporală, 
Schink o dramă fantastică, Baggesen (1810) o 
comedie satirică, îndreptată în contra filosofici

confuse de atunci; Grabbe şi spaniolulEspronceda 
combinară legenda lui F. cu a lui Don Juan, ş. a.

[M. Strajan.]
Faustina, soţia împăratului roman Antonius 

Pius (138—161), este cunoscută în istorie pentru 
interesul ce arăta instituţiunilor de binefacere, 
cunoscutelor puellae alimentariae, niunite şi Fau- 
stinienele. Faustina cea ţinură, soţia lui Marcus 
Aurelius, urmaşul lui Antonius (161—180). Se 
distinge prin ajutorarea oi-fanelor. [Caion.]

Favart, Charles Simon, scriitor franc., n. 1710, 
-j-1792 în Paris. A scris mai multe comedii şi opere, 
din cari cele mai bune sunt: »Le coq du village«, 
»La fille, mal gardee»; şi în special comedia: 
«L’Anglais ă Bordeaux^. F. avusese în căsătorie 
pe o actriţă supranumită »La petite Chantilly«, 
care scrisese asemenea câteva piese de teatru.

Favoare, protecţiune.
Favonlus, după mitol, romană e ventul de pri

măvară, care sufla blând şi plăcut, şi ajută fruc- 
tuaţiunea. In Roma şi în Italia începea a sufla 
în Februarie şi aducea cu sine rândunelele. F. 
la Greci e zephyr. [Atm.J

Favorit, (franc.) se ijice despre un lucru sau 
persoană care ne place cu deosebire. Ca subst. 
însemnează o persoană întrată în graţiile unui 
personagiu puternic.

Favre, Găb. Glande Jules, om politic francez, 
n. 1809, t !880 în Versailles. Ilustrat ca ad
vocat. La 1870 propuse resturnarea lui Ludovic 
Napoleon şi a imperiului şi fu unul din orga- 
nisatorii guvernului şi ai apărării naţionale, fiind 
ales vice-preşedinte şi ministru al afacerilor 
străine. F. a lăsat şi mai multe scrieri.

Favus, Chelia rea sau Ghelba, boală a rădă
cinii părului capului, scutesce de armată, fiind 
foarte molipsitoare. Se vindecă anevoie, prin 
smulgerea părului, medicamente antiparasitare, 
dar cu vîrsta şi de sine prin pierderea părului 
de pe creştetul capului.

Fawcett, Henry, distins economist şi om po
litic engl., n. 26 Aug. 1833 în Salisbury, studia 
în Cambridge, 1858 la o vânătoare îşi pierdu 
vederea, iar autorul acestui accident fii însuşi 
tatăl său, cu toate aceste F. îşi reluă studiile 
cu cea mai mare energie la Cambridge, studiind 
pe rând pe Buckle, Darvin, Adam Smith, Mal- 
thus şi Ricardo şi în particular pe cel mai mare 
din economiştii engl. contimporani, pe Stuart 
Mill. In 1863 F. îşi publică «Manual of political 
economy, (ed. VI 1883), după care fu numit pro
fesor de economia naţională în Cambridge. 1865 
întră în parlament, apai*ţinu partidei r^icale şi 
prin cunoscinţele sale, prin judecata şi oratoria 
sa îşi câştigă o posiţie distinsă. 1876 participă 
în mod distins la oposiţia contra politicei orien
tale a lui Beaconsfield. 1879 F. dădu la lumină 
trei încercări asupra financelor Indiilor, suc
cesul fu imens asupra publicului. Gladstone 
pentru a recompensa meritele lui F., îl numi 
1880 director general al poştelor, funcţiime înaltă 
şi bine meritată, dar care nu-i mai permitea lui 
F. să se mai ocupe cu stăruinţă de chestiunea 
Indiilor. Cu toate acestea, el văiţu cu satisfac- 
ţiune, că guvernul Indiilor păşise pe calea ce el 
preconisase. Nici o chestiime de ordin general 
şi cu deosebire cele privitoare la lucrători nu 
lăsară indiferent pe F. Instrucţia, educaţia po
pulară, soartea femeilor, ignoranţa populaţiunii
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agricole, îl agitau cu deosebire. Ca director gen. 
al poştelor F. mări numeral femeilor la postă 
şi telegraf; introduse multe reforme bune în 
administraţia poştelor, între altele el luă ini
ţiativa organisării pachetelor poştale. Reorga- 
nisarea administraţiei po.stelor era complet ter
minată la 1883. F. fii în acelaşi timp profesor 
la universitatea din Cambridge şi membru al 
institutului din Francia. F. f 6 Nov. 1884. Soţia 
lui F., MUlicent Garrett F., n. 1847, cu care se 
căsători 1867, stă în rândurile prime ale mişcării 
feministe în Anglia; însăşi scriitoare de valoare, 
avu o mare influenţă asupra desvoltării ideilor 
soţului seu. Dintre scrierile lui F. sunt de amintit: 
«Pauperism, its causes and remedies«, (1871); 
«Essays and lectures on social aud political 
subjects«, (1872); »Speeches on some current po
litical questions«, (1873); »Freetrade and pro- 
tection*, (1878); «Indian finance*, (1880); «State 
socialism and the nationalisation of the land«, 
(1883); «Labour and wages«, (1884). Cf. Leslie 
Stephen, Life of Henry F. (Londra, 188.5).

Fây, Andreiu, scriitor magh., n. 30 Maiu 1786 
în cott. Zemplen; a studiat dreptul, 1823 se 
mută la Pesta, unde 1836 fu ales deputat. A 
lucrat pentru înfiinţarea unui teatru magh. stabil; 
1840 a întemeiat cea dintâiu cassă de păstrare 
(Hazai Elso Takarekpenztâr-Egyesiilet). F. e cel 
mai mare fabulist magh. In fabulele sale, vr’o 700, 
satirisează scăderile omenesci şi sociale, iai- ex
perienţele vieţii şi le-a eternisat în parabole şi 
aforisme. (F. A. mesei es aphorizmâi 1820; F. 
A. ujabb eredeti mesei es aphorizmâi 1828.) A 
scris naraţiuni, novele (Kiilonos testamentum, 
Xedvcsapongăsok, Hullo virâgok), romanuri (Jâvor 
orvos es szolgâja, A Szutyogfalviak), între cari 
se distinge: A Belteky-hâz, cel dintâiu roman 
social magh. Romanele şi novelele sale ne pre- 
sintă icoana vieţii sociale dintre 1830—48 şi au 
tendinţă reformatorică. Intre încercările dramatice 
mai mult succes au avut comediile: Regi penzek 
Erdelyben, şi Mâtrai vadâszat. t 26 Iulie 1864.

Faye, Hervâ Auguste, astronom, n. 1814, prof. 
în Paris, presid. la Bureau des Longitudes, 1891 
la comisiunea perm. pentru măsurarea pămân
tului. A descoperit o cometă numită după el. F. 
a emis prima ipotesă raţională asupra constitu- 
ţiunii flsice a soarelui.

Fayenoe Doulton, o faienţă (v. ac.) brună cu 
ornamente presate şi brăzdate în ea şi zugrăvită 
în brun închis sau albastru. Preparate de Doulton 
în Lambeth.

Fayum, provincie egipteană, nu departe de 
Cairo, închisă ca o oază de cătră pustia Libiei, 
aşa că numai prin o vale ângustă corespondează 
cu rîul Nil. Oaza aceasta (1317 km*.) la început 
era una dintre cele mai nefructifere. După ce 
însă în seclul al treilea înainte de era noastră 
Faraonii Egiptului prin un canal au legat oaza 
cu rîul Nil (canalul Bahr lussuf) şi au format 
Mai-ea Artificială (Meri-Meroo), F. se poate pre
vede cu apa trebuincioasă, şi aşa a devenit oaza 
cea mai frumoasă, şi cea mai fructiferă. Pro
ductele principale sunt: persece, smochine, vin, 
măsline, curmale, urez şi altele. Aici se prepară 
cel mai renumit oleu de rose. Capitala este Me- 
dinet el F. cu 12,000 loc., stă cu Cairo în le
gătură prin drum de fer. Locuitorii oazei sunt 
173,655.

Fazel-Ullah-Rasohid, cronicar persian, din a 
cărui cronică scrisă pe la 1300 se constată, că 
pe la începutul seci. XIII existau în regiunea 
nordică a Munteniei mai multe ţerişoare, stând 
sub nisce conducători, voevo(Ji şi kneji români, 
între cari se amintesce Basarab-Ban, oare voia 
să împiedece pe Tatari de a trece din Ţeara 
Oltului în Oltenia, dar fu bătut 1240 sau 1241. 
Cf. A. D. Xenopol, Ist. Rom. I 550.

Fe —, V. şi Phae — şi Phoe —.
Feacia, ţeara Feacilor, v. Corfu.
Fearica, însemnează în limba arămâneaseă 

»feregă«, este şi numele unui orăşel arămâne.se 
în Muzachie. (v. Pieri.)

Febra, stare morbidă caracterisată prin o ri
dicare durabilă a temperaturei corpului, dato
rită unei exagerări a combusţiunii interstiţiale 
(interne) în urma pătrunderii în sânge de sub
stanţe pirotogene (microbi sau productele lor); 
exagerarea combustiei nu poate explica toate fe
nomenele Febrei şi de aceea se admite în pro
ducerea ei şi o reţinere în organism a unei păliţi 
din căldura produsă în urma unei tulburări în 
regularea (bilanţul) temperaturei dependente de 
sistemul nervos, care contractează şi dilată va
sele mici. Temperatura măsurată cu termometi ul 
se ridică ia 38° până la 41°, iar preste această 
limită moartea e aproape totdeuna sigură. Un 
acces de P. presintă, în general, trei periode: 
1) Invasiunea, precedată sau nu de prodrome, 
(ca slăbiciune, greaţa, durere de cap, inapetenţă), 
în urma căror urmează un tremur uşor sau in
tens; în acest period temperatura centrală este 
ridicată. 2) Perioda căldurii uscate, caracteri
sată prin persistenţa temperaturei ridicate, ro- 
şaţa pielei, agitaţie, insomnie, inapetenţă, durere 
de cap, puls şi respiraţie frecuentă, diminuarea 
tuturor secreţiunilor şi o urină roşie bogată în 
urate şi urea. 3) Terminaţiunea, cu sau fără 
sudoare, prin vindecare sau moarte. F. poate 
dura câteva oare, cum e la F. palustră, şi să se 
repete la periode fixe (F. intermitentă); sau mai 
multe 4>le sau septemâni, cu oscilaţiunea tem
peraturei, (F. continuă) cum e la pneumonie, 
P. tifoidă, eresipel, etc. Când P. durează mult 
timp, ea determină din partea ţesăturilor, a mu
şchilor şi a sângelui modificaţiuni destul de grave. 
F. este un simptom comun maladielor intlama- 
toiii şi multor maladii contagioase şi infecţioase, 
precum sunt: abscesul, flegmonul, pneumonia, 
influenţa, typhosul, tuberculosa, scarlatina, se]iti- 
chemia, rheumatismul, etc. şi cari se numesc 
maladii febrile. Tratamentul F. constă în ad
ministrare de chinină, antipirină, salioylat de 
sodiu, etc. şi în spălături cu apă proaspetă, în- 
pachetări în prostiri şi băi de 30°—20°. F. puer- 
perală. Maladie febrală infecţioasă survenită în 
urma facerei prin o infecţiune genitală, care 
adeseori e mortală. Ea se poate proîn timpi na 
prin o riguroasă curăţenie şi antisepsie a căilor 
genitale. F. galbenă (flava febris), maladie fe
brilă, infecto-contagioasă, însoţită de un icter 
(gălbioare) intens, dureri, vărseturi şi lienio- 
rogii şi ou terminaţiune adeseori mortală. Ka se 
observă în Senegal, Mexico, etc., a fost însă 
importată şi în Europa prin călători, vapoari.', 
haine. F. rheumatică, F. care însoţesce rlieu- 
matismul articular (v. Folyartrita rheumatică) şi 
muscular. Medicament specific în contra ei e
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salicilatul de sodiu. F. mucoasă, denumire în
trebuinţată pentru febra tifoidă (v. mai jos). 
F. catharală. F. care însoţesce catharul căilor 
respiratorii, survenit în urma unei răceli, cu 
gutiirai, tuşă şi ferbinţeală; e o tracheo-bron- 
cliită. (v. Bronchita.) F. Septică sau Septichemia, 
F. care însoţesce procesele septice, survenite 
în urma unei infecţiuni la început locale şi care 
apoi s’a generaUsat trecend în sânge. E aproape 
totdeuna mortală şi e causată cele mai adeseori 
prin microorganismul «streptococ sau stafilococ«.

[Imerwol.]
Febra aftoasă, numită popular boala de gură 

fi de unghii, se ivesce mai des la vitele bovine, 
(lela cari se transmite prin contact la oi, capre, 
şi cu deosebire la porci, apoi la câni, pisici şi 
chiar la găini. Ea nu este mortală, dar nu poate 
fi stingenită şi nici combătută, ci trebue să-şi 
facă mersul ei obicinuit. Dacă s’a ivit într’un 
grajd ori obor de vite, nu scapă nici una nea
tinsă de ea. Boala de gură începe mai ântâi cu 
nisce friguri, însă nu prea violente, cari uneori 
nici că se bagă în samă; apoi urmează în cu
rând erupţiunea de beşici şi bube mici în gură; 
pe cerul gurei, limbă, gingei, nări, bot, toate 
sunt spuzite şi pline de bube mici. Cu toate 
aceste vita ţine gura închisă, balele îi curg cu 
profusiune, şi o deschide foarte anevoie şi de 
multe ori pleoştind cu buzele; de mâncat nu 
poate mânca, dar bea bucuros pentru a-şi spăla 
gura şi a-şi mai stempera focul. După 12—24 oare 
.sgrăbunţele acele toate se sparg şi din ele iese 
o licoare albă gălbue ori tulbure şi apoi pielea 
se spuzesce cu totul şi în urmă se vindecă. Pa
ralel cu ele la picioare se ivesc alte bube şi bo- 
bâloi mari până la mărimea alunelor, mai cu 
samă între crepăturile unghiilor şi se întind 
până aproape de călcâiu. După 12—24 oare se 
sparg şi acelea şi fac crepătura piciorului toată 
rană. Din causa lor vita nu se poate scula de 
jos şi nici a se ţine pe picioare, ci mai bucuros 
zace. Boala de gură se transmite şi propagă cu 
tot felul de obiecte, cu cari vin în contact vitele 
bolnave, cu nutreţul mirosit de acelea, cu ogrinji, 
paie de aşternut, gunoiu, apă de beut şi prin 
vasele de apă sau de muls, apoi prin lapte, ha
muri, frânghii, tânjeli, vagoane, rampe, grajduri, 
oboare şi ocoale, în cari au stat vitele bolnave 
ori deja contagiate, etc. De combătut nu o putem 
combate.

Febra tifoidă, lingoare, dothienenterie, tifus 
abdominal, febră continuă, ileo-tifus, este o 
boală infecţioasă produsă prin introducere în 
organism a bacilului special al F. tifoide. Cu
noscută deja de Hippocrat, Galen, a fost sepa
rată do alte boale în seci. XVI şi XVII de Willis, 
Sydenham, HofEinann, Baglivi, Lancisi, Strother, 
Morgagni, ş. a. Epidemiile mari, cari în seci. XIX 
s’au ivit în toată Europa, Asia, Africa de nord 
şi America, au fost causa ca această boală să fie 
studiată mai de aproape între anii 1813—1840 
de Petit, Senet, Andral, Cloguet, Louis, Pommer, 
Bchbnlein precum şi de întreaga şcoală dela 
Viena cu Rokitansky în cap; în timpurile mai 
recente s’au ocupat cu febra tifoidă: Budd, Mur- 
chison, Pettenkofer, Eberth, Brouardel, Koch, 
Oaffky, Babeş, Chanteniesse, 'Widal. Bacilul F. 
tifoide a fost descoperit de Eberth, această 
descoperire confirmată de Koch; Gaffky a fost

primul, care l-a isolat prin cultură de ceilalţi 
bacili. Are forma unui bastonaş de lungime de 
1—3 [1.., rotun4it la extremităţi, cam de trei ori 
mai lung decât larg, se colorează uşor prin co
lorile de anilină, nu se colorează prin metoda 
lui Gram; se cultivă în bulion, lapte, gelatină, 
serum, cartofi, gelosă; lumina solară îl distnige, 
el resistă destul de bine uscăciunii, poate trăi 
până la 60 (jile. Bacilul F. t. e foarte mobil, 
graţie unor cili vibratili. El se poate transmite 
prin aer, sol, apă şi prin diferite alimente pre
parate cu apă infectată. Căile pe cari bacilul se 
introduce în organism sunt intestinul şi pul- 
monii; în primul cas prin alimente în al doilea 
prin aerul inhalat. Pentru ca cineva să fie in
fectat prin bacilul tific, trebue să presinte o 
predisposiţiune: miserie fisiologică, osteneala sunt 
cause cari predispun; vîrsta de asemenea joacă 
un rol, fiind-că boala se ivesce mai des între 
10—30 ani, decât în celelalte epoce ale vieţii; 
F. t. e mai frecuentă la sfîrşitul verii şi toamna 
decât în celelalte anotimpuri; aglomeraţiunea 
este un focar de infecţie. Mai mulţi din aceşti 
factori fiind simultaneu în joc la una şi aceeaşi 
persoană, ne explică pentru ce soldaţii sunt mai 
expuşi F. t. decât celelalte profesiuni. Lesiunile 
caracteristice produse de bacilul lui Eberth şi 
de toxinele secretate de acest bacii, sunt loca- 
lisate mai ales în treimea inferioară a intesti
nului subţire şi îu partea superioară a grosului 
intestin. După durata boalei deosebim patru 
stadii: 1) Stadiul cataral şi al infiltraţiunii me
dulare, corespundend primei septemâni. 2) Stadiul 
de necrosă produsă în a 2-a septemână. 3) Eli- 
minaţiunea părţii mortificate se produce în a 
treia septemână. 4) Cicatrisaţiunea (durează 
14 (jile în caşurile favorabile) începe în a 4-a 
septemână a boalei. Plăcile lui Peyer şi foli- 
culele solitare sunt părţile atinse (lin inte.stin. 
Splina este mărită de volum încât dela 175 gr. 
greutatea medie normală, poate ajunge la 3(X) 
până 500 gr.; ficatul des e mărit de volum, mus
culatura cordului o palidă şi moale; rinichii mă
riţi de volum presintă lesiunile nefritei paren- 
chimatoase. F. t. debutează printr’un stadiu pro- 
dromal, care durează dela câteva oare până ia 
doue septemâni; semnele sunt: dureri în membre, 
oboseală generală, dureri de cap, vărsături, lipsă 
de apetit, curgere de sânge din nas, diareâ şi 
insomnie. Aceste semne se accentuează în primul 
stadiu al boalei, în care febra merge crescând 
până la a 4-a di, când atinge 40°; pe la a 8-a^ di 
începe al doilea stadiu al febrei continue; la în
ceputul acestui stadiu se constată pe abdomen 
pete rose lenticulare de 2—5 milimetri circum- 
ferenţă, erupţiune care durează 2—3 septemâni, 
toate simptoamele nervoase, afară de durerea de 
cap, sunt mai violente ca în stadiul precedent; 
limba scoasă afară tremură, e uscată, precum şi 
buzele. In unele caşuri diarea lipsesce, dar cele 
mai multe ori scaunele sunt lichide, fetide, de 
coloare galbenă; la palpaţiune constatăm dureri 
în fosa iliacă dreaptă, abdomenul este balonat, 
pulsul pierde din energie şi bate de 80—100 de 
ori pe minut, splina e mărită de volum, febi'a 
se menţine în tot timpul cât durează acest stadiu, 
seara în apropiere de 40°, dimineaţa însă se 
observă temperaturi mai joase, mai ales îutre 
12—14 di- Intre 14—30 (ji F. începe a scade şi



394 Febrifng — Februarie 11.

consKtue al 3 stadiu al boalei; simptoamele devin 
din ce în ce mai puţin intense, febra scade în
cetul cu încetul; o scădere bruscă a tempera
turii se observă în emoragii, de asemenea în acest 
stadiu o urcare bruscă a temperaturii este un 
somn foarte grav. La sfîrşitul acestui stadiu bol
navul, care devenise slab şi anemiat, devine mai 
vioiu, întră în convalescenţă, temperatura a atins 
normala şi chiar subnormala; urina, caie în tot 
timpul boalei era rară, devine abondentă. Febra 
ai’e în aceste caşuri un mers tipic, care a fost 
bine studiat de Wunderlich, Griesinger, Lieber- 
meister, Jaccoud, ş. a. şi servă drept normă spre 
a recunoasce şi taxa drept uşoară sau gravă F. 
tifoidă. Această descripţiune ar corespunde unui 
cas de gravitate mijlocie; dar adeseori compli- 
caţiuni agravează boala. Astfel bronchita, care 
face parte din cortejiul simptoamelor F. tifoide, 
se complică de pneumonie, anghine, perforaţiuni 
intestinale, peritonite consecutive acestor per
foraţiuni sau produse prin propagarea inflama- 
ţiunii dela intestin la peritoneu, emoragii in
testinale, delirul, care nu e rar în această afec
ţiune, poate atinge o gravitate excepţională; toate 
constituesc complica^uni ale F. tifoide, ş. a.

După cum F. t. evoluează deosebim diferite 
forme: forma abortivă, tifus ambulatorius, f. adi- 
namică, f. ataxică, f. emoragică, f. sudorală, 
pneumo-tifus, laringo-tifus. Durata medie a 
febrei tifoide este de 3—4 septemâni; majori
tatea caşurilor se termină prin complecta re
stabilire, chiar în forme grave, alteori însă lasă 
urme, ca: paralisii, pierderea memoriei, afecţiuni 
ale cordului, ale rinichiului; în fine în a treia 
categorie întră caşurile mortale. Persoanele 
atinse odată de febră tifoidă nu mai sunt ex
puse decât în caşuri excepţionale a căpăta boala 
o a doua oară.

In practică F. t. nu se recunoasce aşa de 
uşor, pentru că nu presintă simptomele astfel 
după cum sunt descrise; ea se poate confunda 
cu: pneumonii, tifus petechial, febre palustre, 
nefrite, cu tuberculosa acută, meningita cerebro- 
spinală, trichinosa, septichemia. In anii din urmă 
Gruber şi pe urmă Widal ne-au dat un mijloc 
care face mai probabilă existenţa acestei afec
ţiuni şi anume: o reacţiune a senilui bolnavilor, 
care pus în contact cu o cultură de bacili tifici, 
face ca aceştia din urmă să se aglutineze. Deşi 
această reacţiune s’a obţinut şi în alte afecţiuni, 
diferite cu totul de F. tifoidă, totuşi se consideră 
ca un semn preţios pentru recunoascerea ei.

F. t. declarată, recurgem la tratamentul me
dical, care constă în antiseptici intestinali: ca- 
lomel, benzo-naftol, salicylat de bismut, etc.; 
antipyreticii, cum este chinina, antipyrina şi hy- 
droterapia care pe de o parte face ca febra să 
scadă, pe de alta reacţionează asupra întregului 
organism. După modul întrebuinţării al apei, 
avem mai multe metoade, cari poartă numele 
clinicienilor, cari le-au introdus în practică: 
Brand, Ziemssen, Bouchard, Jaccoud, Jiirgensen, 
Liebermeister; pe lângă aceasta medicaţiuue, un 
regim propriu va ajuta şi grăbi însănătoşirea 
bolnavilor.

Prevenţiunea boalei constă în prima linie în 
curăţenia scrupuloasă a bolnavului, a latrinei, 
precum şi a obiectelor cari au fost în contact 
cu bolnavul; căci ea se transmite prin excre

mente; desinfecţiunea tuturor acestor obiecte 
este absolut necesară. Prin mesuri igienice F. t. 
poate fi oprită; o bună apă de beut precum şi 
o canalisaro bine instalată vor ave o influenţă 
salutară asupra scăderii numenilui caşurilor de 
F. tifoidă. [Dr. Eugeniu Felix.J

Febrifug, remedii contra febrei.
Febris, după mitol. romană (Jina boalei numită 

friguri; în Eoma s’a venerat în trei capele. Valea 
umedoasă a Tibrului şi terenul mocirlos al La- 
ţiului, au causat multe friguri, şi pentru vinde
carea lor s’a creat (}ina Febris.

Februarie) (lat. februarius), a doua lună a 
anului. Are 28 <}ile în anii ordinari şi 29 în 
anii bisextili. In popor «Făurar*.

Februarie, Bevoluţiunea. Guvernul regelui 
Ludovic-Filip, acusat de oligarchie şi corupţiune, 
se simţia tare prin majorităţile din cameră, deşi 
opiniunea publică şi inteligenţa era contra lui. 
Oposiţiunea se exprima prin discursuri ţinute la 
banchete. In 7 Febr. 1849 era să se ţie unul, 
pe care guvernul declară însă că-1 va împiedeca 
prin forţă şi totuşi oposiţiunea şi 87 deputaţi 
declarară că-1 vor ţine. Mai pe urmă ceilalţi se 
retraseră, banchetul fu amânat la 22 Febr., numai 
Lamartine stăruia (jicend: «chiar dacă toţi depu
taţii vor fugi dela datoria lor, eu voiu merge la 
banchet cu umbra mea la spate*. La 22 Febr. 
armata era înşirată pe strade, (jiua posomoTîtă 
cu ploaie măruntă, mulţimea rătăcind fără rost 
şi indispusă. La 23 Febr. se aud împuşcături, 
se chiamă garda naţională, care începe însă să 
strige «jos Guizot! Trăiască reforma*, şi era să 
înceapă lupta cu armata, când Guizot demisio
nează. Urmă linişte, iluminaţii, însă pe la 11 oare 
noaptea o împuşcătură decide armata să tragă 
în trecători şi 52 persoane cad jos. Poporal strigă 
resbunare, se ridică baricade şi la 24 începe ro- 
voluţiunea. Thiers nu isbutesce să potolească 
mulţimea, care acum cerea «Republica*. Ludovic- 
Filip încalecă şi merge pe strade, este însă tot 
reu primit şi atunci se decide să abdice în fa
voarea nepotului seu, coatele de Paris. Poporal 
năvălesce în cameră, care formează un guvern 
provisoriu, în care întră între alţii Arago, La
martine, Clremieux şi se proclamă republica. So 
decid alegeri prin sufragiu universal pentru o 
adunare de 900 membri şi la 4 Maiu deputaţii 
proclamară din nou republica. Partidele înaintate 
fiind nemulţămite de resultatul alegerilor, În
cearcă să facă un nou guvern provisoriu şi să 
disoalve camera (15 Maiu), dar garda naţională ni- 
micesce aceste încercări, prinde pe capi, desfiin
ţează atelierile naţionale, unde lucrau 107,0(X) lu
crători. încep lupte între lucrători şi armata 
comandată de generalul Cavaignac, caro potoli 
mişcarea cu mari greutăţi şi cu multe jertfo 
(Iunie 1848). In fine camera stabilia sufragiul 
universal pentru alegerea unei camere de 7.50 
membri şi a unui president. La 10 Dec. 1848 su 
alege president Ludovic Napoleon cu 5.484,220 
contra lui Cavaignac cu 1.448,107 voturi.

Februarie II. Lovitura de stat din 2 Maiu 1804 
şi reaua administraţie a lui Cuza, bănuit că n’ar 
mai voi să dimisioneze de când înfiase în Iunie 1804 
şi Nov. 1865 doi copii, au motivat înţelegerea 
dintre fruntaşii politici români în scop de a 
grăbi demisiunea Domnului. Deşi nu la timp, 
deşi de un reu exemplu pentru disciplina ar-
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mateij deşi timpul ar fi făcut-o poate de prisos, 
căci Cuza însuşi plănuia să abdice, ca să se aleagă 
un Domn străin conform dorinţelor divanurilor 
ad-hoc, 11 Febr. 1866 este însemnat în Istoria 
României, nu prin sine însuşi, ci prin ceea ce 
a urmat. In noaptea de 10 spre 11 Febr. petrund 
în palat oficierii Vasiliu-Filat, Costiescu şi Li- 
poianu, cari silesc pe «Alesul Naţiunii* să sub
scrie următorul act:

«Abdicare.
Noi Alexandru loan I, conform dorinţei Na

ţiune! întregi, şi angajamentul ce am luat la 
suirea mea pe Tron, depui astă(Ji “/as Febr. 1866, 
cârma guvernului în mâna unei locoteninţi dom- 
nosci şi a Ministendui ales de popor.

Alexandru Ioan.«
Maiorul Lecca, comandantul batalionului de 

venători, căruia îi era încredinţată în acea noapte 
paza Domnului, era numit ministru de resboiu 
şi publică în «Românul* de a doua (ţi o scrisoare, 
în care (jicea: «actul ce l-am făcut este un fapt 
istoric, şi venătorilor le va remâne o glorie eternă 
pentru devotamentul ce au avut cătră patrie, iar 
eu me voiu făli pururea că am fost instrumentul 
patriotismului lor*. Ceilalţi oficieri conspiratori 
solicită jurnalul să nu-i treacă sub tăcere şi 
între ei se găsesc coloneii! Crezzulescu, Tănase 
Călinescu şi căpitanul de artilerie Alexandru 
Candiano.Locotenenţa domnească (general N. Go- 
lescu, Lascar Catargiu şi colonel N. Haralambie) 
a sciut de altfel să astîmpere turburările separa
tiste din Iaşi şi să conducă ţeara până la venirea 
noului Domn, care era să fie primul rege al Româ
nilor. (T. Maiorescu, Discursuri Parlamentare. 
Treicjeci de ani de domnie. Introd. de D. Sturza.)

Februariusla Romanii vechi a fost luna din urmă 
a anului, început cu luna lui Maiiius, şi abia mai 
tiircţiu a devenit luna a doua a anului. [Atm.]

Februus, după mitol. romană a fost ^^ul cu- 
răţitor al sufletelor oamenilor, identic cu Dis 
Pater (v. ac.) (jeul lumii de jos, care se venera în 
Februarie, când era luna şi serbătoarea morţilor.

[Atm.]
Fecalii, excremente (v. ac.).
Fecamp, oraş cu port în depart. franc. Seine 

itifer., la gura rîului F., cu 12,825 loc. (1891); 
odinioară mănăstire renumită a Benedicrinilor. 
Fabricaţiune de licor («Benedictin*).

Fechner, Gustav Teodor, fisician germ., n. 1801, 
dela 1834 prof. în Lipsea, f 1887. Binemeritat 
pe terenul studiului galvanismului şi al psycho- 
fisicei. Ser. princ.: «Elemente der Psychophysik*, 
ud. II 1889, etc.

Fecioara, constelaţiune situată de ambele la
turi ale eclipticei (zodia a 6-a) consistă din 181 
stele visibile cu ochiul liber; în capul acestei con- 
stelaţiuni se află punctul equinocţial de toamnă. 
Are o stea principală de mărimea I, spicul, foarte 
frumoasă.

Fecioara, (Jungfrau), pisc de munte în Alpii 
herniei, încungiurat de gheţare, 4167 m. înalt; 
privit dinspre nord are înfăţişare imposantă. In 
timpul mai nou s’a început clădirea unei căi 
forate electrice dela staţiunea Scheidegg în sus 
avend şi un tunel de l()-5 km.

Fecioria, v. virginitate.
Fecula, (botan.) se numesce amidonul (v. ac.) 

din părţile subterane ale plantelor, din bulbi, 
tuberculi, rhizome, etc. Feculent v. Amidonat.

Fecundaţlune, (zool.) actul prin care ovulul 
şi spermatozoidul (v. ac.) se întâlnesc şi se con
topesc în un singur element numit ovul fecundat 
sau cytulă. Ovulul fecundat se transformă în 
urmă prin segmentaţiune (v. ac.) în un mare 
numer de celule numite blastomere, din care 
derivă toate elementele anatomice ale organis
mului. Fusionarea ovulului cu spermatozoidul are 
loc în interiorul corpului femelei fF. internă), 
ca la om, mamifere, etc. sau în afară de corpul 
mamei, ca la majoritatea animalelor aquatice (F. 
externă). Spermatozoizii petrund în interiorul 
ovulei prin micropil sau prin massa gelati
noasei, care le servesce ca înveliş. Când F. este 
normală, nu pătrunde decât un singur sperma
tozoid (monospermie), în caşuri patologice pe
trund doi sau mai mulţi (Di- sau polyapermie). 
Capul spermatozoidului ajuns în interiorul ovu
lului se transformă în un nucleu, numit pro- 
nucleu bărbătesc, în jurul căruia granulaţiunile 
protoplasmei se dispun radiant. Pronucleul băr
bătesc şi pronucleul femeiesc (v. ovul) înaintează 
unul cătră altul, fusionându-se în un singur nucleu, 
nucleul segmentaţiunii (v. ac.). [Dr. N. Leon.]

Fecundaţiune, (botan.) se numesce actul în 
urma căruia doue elemente, numite gârneţi (v. ac.), 
de sex nedistinct, sau diferenţiate şi sexualicesce 
şi în forma lor, ajung să se fusioneze într’o 
singură celulă, oul (v. ac.). Fiecare din cei doi 
gârneţi ce se vor fusiona s’a constatat că conţin 
un numer de chromosomi (v. ac.) cu jumătate 
mai mic decât este în celelalte celule ale cor
pului plantei; după fusionarea gârneţilor însă, 
celula ce resultă are un număr de chromosomi 
dublu. Aşa, dacă fiecare gamet avea 8 chromo
somi, oul are 16. De aci resultă, că F. în rea
litate constă, pe lângă o fusionare deplină a tu
turor părţilor elementelor ce se combină, şi într’o 
înmulţire a chromosomilor ce erau reduşi la ju
mătate în fiecare gamet. Aceasta mai explică 
âncă şi faptul, că resultatul desvoltării oului, 
adecă embrionul (v. ac.), posedă şi raoştenesce 
călitările celor doi gârneţi. Cei doi gârneţi reu
şesc să se combine, din causa chimiotactismului 
lor. Alte disposiţiuni realisate la plante fac, 
ca geraeţii, în cas când sunt produşi la mare 
distanţă unul de altul, să vină în apropiere, (v. 
gârneţi ş\ articolii; anemophile, entomophile, auto- 
fecundaţia, polinisaţiune, diseminaţiune, dicho- 
gamie, heterosrilie, herkogamie, reproducere, etc.)

Feddan, măsură egipteană de suprafaţă, = 4D0D 
Kassabeh = 59.29 ar.

Fedeleşoiu, sau F.-Feţeni, com. rur. în Rom., 
j. Argeş, situată pe valea Oltului; se compune 
din 6 căt. cu 3382 loc. (Dicţ. geogr. 1888); are 
4 biserici, între cari 2 schituri, F. şi Goranu, 
acum reduse la biserici de mir, şi 1 şcoală. Pe 
teritorul com. trece şoseaua Pitesci-Curtea de 
Argeş-Râmnicu-Vâlcea. Ruine deîntărituri vechi.

Federalism, formele de stat basate pe auto
nomia provinciilor sau statelor constitutive. Con- 
federaţiunea de state este caracterisată prin su
veranitatea statelor ce o constituesc; Statul 
federativ, din contră, întrupează el suverani
tatea faţă cu părţile sale constitutive. Uniunea 
reală şi uniunea personală întră şi ele în no
ţiunea federalismului. In Anstro-Ungaria federa
lismul însemnează de obiceiu tendinţa naţio
nalităţilor de a preface imperiul într’un stat
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federativ, cu unitate politică deplin garantată 
şi armonisată cu autonomiile deosebitelor grupuri 
naţionale sau ţeri.

Federalişti, oameni politici cari preconisează 
transformarea unui stat în stat federal. Cuvântul 
acesta s’a popularisat mai ales din secolul trecut 
încoaci, când Americanii Hamilton, Maddison şi 
Jay agitau în revista lor »The Federalist* idea de 
a introduce o unitate în vechia confederaţi une 
americană, agitaţie care a isbutit pe deplin şi al 
cărei resultat este actuala constituţie federală a 
Uniunii statelor Americei de Nord.

Federaţiune, alianţă de state, basată pe prin
cipiul federalismului (v. ac.).

„Federaţiunea11, jurnal politic, literar, comercial 
şi economic, înfiinţat la Budapesta de Alexandra 
Roman (v. ac.) la 1868, 3/15 Ian.; a apărut de 
4 ori, apoi de 3 ori şi în urmă odată pe septemână; 
pentru ţinuta sa naţională avu mai multe procese 
de presă, dintre cari unele se terminală cu ab- 
solvarea redactorului; în procesul ce s’a intentat 
însă (Jiarului pentru »PronunciamentuU dela Blaj 
(3/15 Maiu 1868), redactorul Alex. Roman fu 
osândit de curtea cu juraţi din Budapesta la 
18 Martie 1869 la un an închisoare de stat, 
500 fl. amendă în bani şi la suportarea spe- 
selor de proces. închisoarea de stat a şi suferit-o 
osânditul dela 18 Ian. 1870 până 18 Ian. 1871 în 
Vaţ. In redactarea F.-ei Al. Roman fu mult ajutat 
de prim-colaboratorul seu loan Poruţiu, acum 
secretar al consulatului României la Budapesta, 
care asemenea a suferit închisoare de mai multe 
luni. La 1876 Al. Roman având să lupte cu mari 
greutăţi financiare, fu nevoit să sisteze apariţia foii.

Fedia Moench, (botan.) gen monotip din fam. 
Valerianeae, cuprinde ierburi anuale. Unica specie 
din acest mic gen este F. Cornucopiae Gaertn., 
care cresce în regiunea mediteraniană, uneori 
se cultivă prin grădini ca plantă decorativă din 
causa florilor sale frumoase. [Z. C. P.)

Fedor, \)F.I. Ivanovici, Ţar al Rusiei, n. 1557, 
11598, suit pe tron la 1584 după tatăl seu loan IV. 
Profitând de slăbiciunea sa, cumnatul seu Boris 
Godunov lua conducerea statului. El fu ultimul 
representant al dinastiei Rurik. După el urmă 
Boris Godunov, care se (Jice că l-a otrăvit.

2) Fedor II, Ţar al Rusiei, fiu al lui Boris 
Godunov, căruia îi urmă la tron 1605 şi tot în 
acest an asasinat, iar în locul seu fu proclamat 
ţar Demetrius.

Fee, (sau feiele), după mi toi. celto-romanică 
fiinţe femeiesci supranaturale, create din o ma
terie mai fină decât omul şi prove(Jute cu puteri 
mai înalte; ele cunosc puterile magice ale unor 
pietri şi ierburi şi sciu farmece, au darul să se 
facă nevăzute şi să spună viitorul cuiva; în 
Şenere au natura nimfelor (v. ac.). F. locuiesc 
in rîpe şi pesceri de stânci, în păduri, la is- 
voare şi ape, ba adeseori au colibe ori castele. 
Ele danţează pe câmpuri, şi pe locul de danţ 
lasă urme: o roată ca o arie în jur cu iarbă 
(la Francezi cercles de Fees). Apar la nascerea 
copiilor şi hotăresc soartea lor, şi pentra aceasta 
la masa de ospotare li-se dă locul de onoare, 
ca şi când ar fi de faţă, şi sunt rugate să 
fie nănaşele născutului. F. sunt identice. cu 
Parcae-le (v. ac.) la Romanii vechi, adecă ur
sitoarele. Mitologiştii le-au identificat cu fe
cioarele druidioe (v. ac.) preotesele Ceridwenei

(v. ac.) la Celţi. Germanii în poesia din evul mediu 
le-au numit feie şi fein, şi le-au asemenat când 
Elfelor (v. ac.), când Nomelor (v. ac.). Asemenea 
fiinţe siint Peri la Perşi, Dschine (Gine) la Arabi, 
4ine la Români. In era creştină în unele locuri 
cele trei F. au fost înlocuite prin trei: Marii.

[Atm.]
Feerie, nume ce se dă comediilor ai căror 

eroi sunt fee ((jine), genii, spirite, ângeri, vră
jitori şi pentru a căror representare se cere în 
genere o maşinărie destul de complicată.

Feher, Fejer, rom. Alba, cott. în Ung. în 
partea dreaptă aDunării, cu un teritor de 4156 km*.; 
suprafaţa e în nord muntoasă, iar în sud mai 
mult plană. Rîul cel mai însemnat e Dunărea, 
în care se revarsă aici numai câteva părae; de 
remarcat mai sunt şi câteva lacuri, în cari se 
scurg apele, ce isvoresc în şes. Clima e mode
rată, în sud mai caldă şi în nord mai rece; în 
capiiaX&Alba-Regală, temperatui’a medie a anului 
e 9,9° C. Dintre producte mai remarcabile sunt: 
piatră de/ zidit, ape minerale (isvorul cel mai 
vestit e Agnes-forrâs în Moha), grâu, porumb, 
oves, orz; vin se produce njai puţin, de când a 
pustiit filoxera viile; însemnată e cultura de 
poame. Economia de vite este intensivă; s. e. 
în 1884 au fost în F. 42,439 vite cornute de 
rassăindigenă şi 13,729 de rassăstrăină, 28,354 cai, 
457,578 oi, etc. Cunoscută e economia de vito 
din Alcsuth, proprietatea archiducelui losif, şi 
herghelia de cai de pe pusta Csala. Numeral 
poporaţiunii a fost în 1891 de 222,455, după na
ţionalitate 85,7°/o Maghiari, 1P7% Nemţi, l,3°/o 
Slovaci şi 0,9% Sârbi. Ocupaţiunea principală a 
locuitorilor e agricultura şi economia de vite, 
dar o parte însemnată se ocupă şi cu industria; 
articolele principale de comerciu sunt: bucate, 
vite, vin şi poame. Instrucţia publică se |)ro- 
vede de 383 înveţători în 248 şcoale; dintre 
cei obligaţi numai 6-17o nu cercetează şcoala. 
Din punct de vedere administrativ cott. F. se 
împarte în 5 cercuri pretoriale şi un oraş liber 
regesc (Alba-Regală v. ac.); are 78 comune mari 
şi 28 comune mici. Din punct de vedere al ju
stiţiei cott. F. formează teritorul unui tribunal 
propriu, aparţinetor raionului tablei din Buda
pesta şi împărţit în 5 judecătorii cercuale şi 3 
notariate publice. In fine în F. se află o direc
ţiune financiară, cu sediul în Alba-Regală, şi 4 
perceptorate.

Fehertemplom, v. Biserica albă.
Fehmarn, insulă lanordulHolsteinului, 185 km*., 

10,000 loc. Loc princ. Burg.
Fehrbellin, oraş în Prusia, guvern. Potsdain, 

lângă Rin 2000 loc. 1675 învingerea maiclui 
elector asupra Svedezilor.

Feiurd, magh. Fejârd, comună ruralăîn Tran.s., 
cott. Cluj, cu 2134 loc. Români (1705) şi Maghiari.

Fejer, Georgiu, istoric magh., n. 23 Apr. 17(1() 
în Keszthely. A studiat teologia şi filosofia. 1808 
profesor la universitatea din Pesta; 1818 di
rector suprem de şcoale în Gyor; 1824—1843 
director al bibliotecii universităţii din Pesta; 
1840 canonic de Oradea mare. A scris opere teo
logice, filosofice şi foarte multe istorice (Magyar 
oseink eredeterol es hajdani lakhelyokrol, Bela 
kirâly nevtelen jegyzoje, ş. a.). Opul seu mo
numental e: Codex diplomaticus Hungariae, îa 
40 tom. Acesta e o colecţiune de diplome până
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la J440. Meritul lui e că a adunat la un loc o 
mulţime imensă de documente istorice, până 
atunci necunoscute.

Fejerpataky, Ladislau, istoric magh. n. 17 Aug. 
18Î37, director al museului naţional magii, şi docent 
privat de diplomatică la universitatea din Buda
pesta, dela 1893 membru ordinar al Academiei 
magh. Opere de interes pentru noi: Bela kirâly 
nevtelen jegyzSjenek hasonmâs-kiadâsa, (1892).

Fejervâry, Geza, ministru reg. ung. de honvecji, 
n. 15 Martie 1833 în Josefst^t. Până la 1851 
a studiat în academia militară din Wiener-Neu- 
stadt. 1855—57 a absolvat şcoala de resboiu, 
apoi a luat parte la resboiul italian şi distin- 
gendu-se la Solferino, fu decorat cu crucea de 
cavaler al ord ului Maria Teresia. 1860 camerar 
reg.; 1862 i-se confere rangul de baron austriac; 
1865 major şi adjutant al regelui; 1872 colonel 
şi secretar de stat la ministeriul de honvezi- 
l,entru meritele câştigate la organisarea honve- 
(jimii a fost ridicat la rangul de baron ungar. 
1878 general şi din Nov. 1884 ministru de hon- 
ve(Ji. 1890 e numit mareşal campestru.

Fekete-Bător, comună rurală în Ung., coti 
Bihor, cu 1748 loc. Români (1523) şi Maghiari.

Fekete-Negruţiu, loan, canonic în Blaj, n. 
27 Iau. 1817 în Sucutard. Şcoalele elementare 
le-a început şi terminat în Cluj, gimnasiul, cursul 
lilosofic şi teologic în Blaj. Dela 1842—47 fu 
profesor la gimnasiul din Blaj. Dela 1847—62 
fimcţionâ ca paroch şi protopop în Cluj, şi dela 
1850 şi ca profesor de limba şi literatura ro
mână la gimnasiul de acolo. In 1862 fu numit 
caDonic în capitulul din Blaj, unde dela 1864 
purta mult timp şi oficiul de director al insti
tutului preparandia! şi al şcoalelor normale din 
Blaj, şi de inspector al şcoalelor gr.-cat. din ar- 
chidiecesă, câtva timp a fost şi secretar şi ca
nonic ă latere lângă mitropolitul Şuluţ. In 1863 
fu ales deputat la dieta transilvană din Sibiiu, 
de unde fu trimis şi în senatul imperial din 
Viena. A avut rol însemnat în viaţa publică bi
sericească şi naţională. Aidicolul seu publicat în 
iiumerii 23 şi 24 din 1858 ai «Gazetei Tran
silvaniei* în chestiunea sinoadelor au făcut mare 
sensaţie şi i-au causat neplăceri nu numai cu 
guvernul, ci şi cu nunţiatura apostolică din Viena. 
De doue ori a fost candidat la scaunul episco- 
pesc din Gherla, în 1865, şi .1870, iar la ale
gerea de mitropolit în 1868 a obţinut 36 voturi 
şi a fost candidat în locul al 3-lea. A scris mai 
multe opere didactice: Gramatica română (1852), 
Catechism, Istoria biblică. Abecedar şi Aritmetică 
(1852 şi 1853), toate, afară de gramatică, destinate 
pentru elevii şcoalelor elementare, f 4 Dec. 1888. 
R a întemeiat şi un fond de 4200 fi. v. a. cu 
menirea de a ajuta pe şcolarii săraci. (Cf. Bio
grafia lui F. de V. Gr. Borgovan. Gherla, 1889.)

[Dr. Aug. Bunea.]
Felapton, al doilea mod din a lU-a figură si

logistică, în care majora e universal negativă, 
minora universal afij'inativă, iar conclusiunea

M e P
particular negativă; are şema ^ a ţ ■ Exemplu:
l;)erpii nu au picioare; Şerpii sunt animale; Ergo: 
Unele anim^e nu au picioare. [Pl.J

Felcer, mai de mult chirui-g militar, astăzi în 
Rusia ajutor (servitor) în Lazarete.

Feldioara, (germ. Marienburg, magh. Foldvăr),

corn. în Trs., cott. Braşovului cu 2212 loc., între 
cari 1078 Rom. (1891); oficiu pretorial, gară, 
postă şi telegraf, şcoală de agronomie. Cetatea 
F. au zidit-o cavalerii teutoni la 1222, colonisaţi 
în ţeara Bârsei pe timpul regelui Andreiu II. 
La 1427 F. era deja orăşel. Aici întâlni Petni 
Rareş armata lui Ferdinand şi prin un atac 
năprasnic o sparse în 21 Oct. 1529 cu totul, 
răpindu-i 50 tunuri mari de spijă, după care 
împuse Braşovului o contribuţie de resboiu de 
4000 fi. Tot aici că4u la 16 Oct. 1612 judeţul 
Braşovului Michail Weiss în lupta cu Gavrilă 
Bâthory.

Feldspat, minerale, familia cea mai importantă 
din clasa silicaţilor. F. se pot împărţi în a) mo- 
noclinici, b) triclinici. a) F, monoclinici sunt: 
ortoaa şi hialofan. Cea dintâiu e un silicat alu- 
minos de potasiu, al doilea un silicat aluminos 
de bariu, b) F. triclinici, pot fi sodopotasici sau 
calco-sodici. Cei dintâiu sunt: microclin, avend 
aceeaşi composiţiune ca ortosă şi anortosă, în 
care potasiu e înlocuit în parte prin sodiu. F. 
calcosodici sau plagioclasi sunt amestecim iso- 
morfe ale silicatului aluminos de sodiu: albita şi 
ale ilicatului aluminos de calciu: anortita. Seria 
lor plecând dela termenul sodic la cel calcic e: 
albită, oligoclas, andesină, labrador, bitownită, 
anortită. F. presintă numeroase macle, din cari 
cele mai cunoscute sunt: M. de Karlsbad, M. de 
Baveno, M. Albitei şi a Periclimdui. Duritatea 
lor e 6—6'5. F. formează în mare parte coaja 
pământului; ele întră în composiţia celor mai 
multe roce eruptive, se găsesc în toate rocele 
cristaline şi dau prin descompunerea lor nascere 
la argile diferite.

Feldspatisaţiune, fenomenul care se observă 
la contactul unor graniţe cu rocele străbătute 
de ei; şi care consistă în o desvoltare de feldspat 
în aceste din urmă.

Feleaza, o mătui-ă sau tîrn de nuele de me
steacăn, reschirată şi avend o coadă lungă, care 
se întrebuinţează la alegerea spicelor şi paielor 
din năsada de bucate, la treeratul cu mlăciul.

Felegyhăza, Kis-Kun-F., oraş în Ung., cott. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, cu 30,326 loc. Maghiari 
(1891), cari se ocupă cu agricultura, prăsirea de 
vite şi cu pomăritul.

Feleiud, (magh. Fel-EnyedJ, comună rur. în 
Trs., cott. Albei inferioare, cu 1178 loc. (1891) 
Români şi Maghiari.

Felibri, (franc. Felibres, prov. Felibriges), nume 
adoptat de poeţii provensali de acji, după o poesie 
a lui Mistral, unde vorba F. are înţelesul de 
înveţător. Ori ce scriitor, care contribue la re- 
nascerea literaturii provensale şi a studiilor ro
manice.

Felibrigiu, asociaţiunea felibrilor, înfiinţată la 
1869 pentru studiul limbilor romane, de prin
cipalii poeţi provensali: Fr. Mistral, Roumanille, 
Roumieu, Aubanel, ş. a. Organul ei, începând 
dela 1871, e «Revue des langues romanes*; sim
bolul ei o stea cu 7 raze, întru aducerea aminte 
a celor 7 trubaduri ai Tulusei; biuroul ei e de 
7 membri, afai'ă de preşedinte; concursurile sale 
poetice, istorice, filologice ş. a., se ţin tot la 
3 ani; premiile consistă în bani şi în flori de 
aur sau de argint şi în medalii. Pe lângă acestea, 
la al 2-lea concurs al F.-lui, ţinut în 1878 la Mont- 
pellier^ premiul cel mare era o cupă simbolică
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de argint, dată de felibrul spaniol A. de Quin- 
tana pentru cea mai bună poesie cu tema «Cân
tecul gintei latine*, premiu câştigat de V. Ale
xandri. Dintre poeţii noştri au fost premiaţi ancă 
la aceste concursuri: Carmen Sylva, A. Naum 
pentru traduceri din 1. provensală, şi I. Boniface 
Hetrat, provensal el însuşi şi profesor în Eo- 
mânia, pentru poesii franceze şi române. Adu
nările F.-lui sunt adevărate serbători. Uneori se 
deschide şi câte un concurs pentru «Curtea de 
amor*, obiceiu strămoşesc. Autorului celui mai 
bun sonet în onoarea Curţii de amor i-se dă ca 
premiu o floare naturală, care el o presintă unei 
dame alese de el între cele de faţă, în schimbul 
unei sărutări. Dama aleasă e proclamată prin 
aceasta regina serbătorii. F.-l şi serbările sale 
reînoesc tradiţiunea medievală a «Academiei jo
curilor florale*, înfiinţată de trubaduri, (v. Pro- 
vensa. Trubaduri). (Cf. St. Rene Taillandier, 
Etudes litteraires, 1^1; Alexandru Papadopul- 
Calimah, Mişcarea literară provensală, în Con
vorbiri Literare XVI.) [M. Strajanu.]

Feliolan, mitropolit de Strigon pe timpul re
gilor Ştefan II şi Bela II. La întrevenirea lui 
F., Ştefan II a încheiat pace la 1127 cu mi
tropolitul de Salzburg; 1134 a ţinut sinod bise
ricesc în Orade. Dela 1139 i-se pieitie ori ce 
urmă din diplome.

Fellcitas, la Romanii vechi fericirea, perso
nificată; ea dădea binecuventarea fructiflcătoare 
spre împlinirea dorinţelor oamenilor şi pentru 
aceasta i-s’au ridicat mai multe temple. Atri
butul ei era: cornu copiae (cornul îmbelşugării).

[Atm.]
Felia, (lat.) pisica.
Felix, numele a 5 papi din Roma. Felix I 

(269—274), a lucrat pentni complanarea certelor 
provocate în Orient de Paul Samosatenul (v. ac.). 
Felix II (355—57), a fost ales în locul lui li- 
beriu, celui exilat; reîntorcendu-se L. din exil, 
F. a fost silit să se retragă. F. a murit ca martir 
în 365, fiind ucis de cătră Ariani. Felix III 
(483—92), pe timpul lui Italia a avut să sufere 
mult din causa năvălii’ilor barbare. Orientul era 
turburat de certele monofisiţilor (v. ac.). Felix IV 
(526—30), ducele Amadeu de Savoia, proclamat 
papă (antipapă) în conciliul dela Basel (a. 1439).

Felix, lacob, Dr., profesor la universitatea din 
Bucuresci, membru al Academiei române, n. 1832 
în Horschitz (Boemia), a făcut studiile gimna- 
siale la Praga, cele universitare la Viena, unde 
fu promovat doctor în medicină, în chirurgie şi 
magistru în obstetrică 1858. Tot în 1858 a venit 
în România, unde s’a dedicat studiului igienei 
şi al demografiei, şi a Inat parte la administrarea 
sanitară a ţerii. La 1860 fu numit profesor de 
igienă şi de poliţia sanitară la şcoala naţională 
de medicină din Bucuresci, în anii 1861—1864 
a colaborat cu doctorul C. Davila la organisarea 
serviciului sanitar civil, la 1865 fu numit medic- 
cap al oraşului Bucuresci, în care funcţiune a 
remas cu mici întreruperi până la 1892, când 
i-s’a încredinţat direcţiunea generală a servi
ciului sanitar al regatului român. In 1869, la 
transformarea şcoalei naţionale de medicină în 
facultate de medicină, trecu profesor la univer
sitatea din Bucuresci. In 1869 F. a dobândit 
cetăţenia română, în resboiul independenţei din 
1877—1878 a organisat o parte din spitalele din

interiorul ţerii pentru răniţi, a dirigeat spitalele 
militare din Turnu-Măgurele şi etapele pentru 
transportul răniţilor dela Dunăre (Nicopole) până 
la staţiunile căii ferate; în 1880 a fost ale.s 
membru al Academiei române, în 1883—1887 
a funcţionat ca decan al facultăţii de medicină 
din Bucuresci. F. a representat România la cele 
mai multe congrese internaţionale de igienă şi 
demografie şi a participat ca delegat techuic al 
regatului român la conferenţele sanitare inter
naţionale din Dresda (1893) şi din Veneţia (1897). 
Scrieri mai importante: Despre aliraentaţiunea 
ţeranului, 1861; Observaţiuni asupra pelagrei, 
1862; Apele Bucurescilor, 1864; Tractatul de 
igienă şi de poliţia sanitară, 2 voi., 1870 şi 1889; 
Zur Etiologic des Scorbutes, 1871; Hygienische 
Studien iiber Petroleum, 1872; Traiul ţeranului, 
1876; Despre mişcarea populaţiunii a României, 
1880; Crescerea igienică a copiilor, 1882; Sur 
la prophylaxie de la Pellagre. Rapport au IV 
Congres International d’Hygiene et de Demo- 
graphie. Geneve, 1882; Profilaxia pelagrei, 1883; 
Die sanitaren Zustande Romăniens. Berlin, 1883; 
Despre desinfecţiune, 1885; Manual elementar 
de igienă pentru şcoalele rurale, 1885; Sur 
la necessite des hopitaux d’isolement. Rapport 
au VI Congres International d’hygiene et de de- 
mographie. Vienne, 1887; Despre prevenţiunea 
tuberculosei, 1889; Rapoartele generale asupra 
serviciului sanitar şi asupra iginei publice a ora
şului Bucuresci, 1868—1891; Rapoartele ge
nerale asupra igienei publice şi asupra servi
ciului sanitar ale regatului român, 1892—1898. 
Dr, 1. Felix este membru mai multor societăţi 
străine de medicină şi de igienă: al Sanitary- 
Institut din Londra, al societăţii imperiale de 
medicină din Viena, al societăţii regale italiene 
de igienă, al societăţii de medicină publică din 
Paris, al societăţii de igienă din Madrid, membi u 
de onoare al societăţu franceze de igienă, al 
societăţii regale de medicină publică a Belgiei.

Felix, Baia, baie minerală caldă în Ungaria, 
cott. Bihor, lângă Oradea mai-e. F. este cunoscut 
ca loc de cură la toate boalele, la cari apele* 
termale sunt indicate; ca atari se bucură de o 
frequenţă, care din an în an cresce. Stabili
mentul e aranjat cu confort, avend toate mij
loacele balneare pentru aplicarea deosebitelor 
tratamente. Hoteluri curate, parc bine întreţinut. 
Abundanţa apei e rară în felul seu; isvorul Bă- 
lint, un puţ artesian, este după isvorul Hercules 
din Băile Herculane, cel mai bogat din toată 
monarchia austro-ungară. Cutremurul de pămeiit 
din 1884 a făcut mare schimbare în termele 
din F. Apa care până atunci era aproape rece 
şi cu un miros pronunţat de pucioasă, după ca
taclism, se urcă la o temperatură de 33° R, dai' 
îşi perdea cu desăvîrşire caracterul sulfuric, po 
care nu şi-l mai redobândi nici prin săpai’ca 
noului puţ artesian. F. ocupă un loc distins între 
isvoarele termale numite indiferente (akrato- 
terme). Mulţi bolnavi cu afecţii deosebite, dar 
cu deosebire reumaticii îşi găsesc aci leacul. Po
porul de rând are obiceiul a lua băi de o tem
peratură înaltă şi a sta în basin oare întregi. 
Proprietatea băilor o are cinul călugărilor ca
tolici premontrensi. Temperatura isvonilui Bâlint 
e de 49°. R. Lit. Dr. Kazay, »A Felixfiirdo*, 1897.

[Dr. Vuia.]
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Fellah, numirea poporaţiimii agricole din Arabia 

şi Egipt în oposiţie cu Beduinii. F, sunt un 
amestec de Arabi cu vechii Egipteni.

Fellows, (engl., pron. fellohs, consorţi, prescurtat 
titlu ce se dă în special membrilor vr’unei 

corporatiuni învăţate, cum sunt cele ale deosebi
telor »college« univei-sitare dela Oxford şi Cam- 
bridge; P. of college of Physicians sunt membrii 
unei academii de medici, F. R. S. sunt membrii 
celei mai însemnate Societăţi Regale sciinţifice.

Felmer, Martin, istoriograf sas, n. 1720 în 
Sibiiu; a studiat teologia in Halle şi Viena, 1742 
prof. în Sibiiu, apoi preot în Cisnădie şi mai 
tilrcpu în Sibiiu. f 1767. F. a fost cel mai în
semnat istoriogi'af săsesc al secolului trecut; 
operele sale mai remarcabile au remas ca ma
nuscripte şi se află parte în Museul Bruckenthal, 
parte în Museul naţional din Budapesta.

Felon, sfita, principalul veştment liturgic preo
ţesc, de care se seiTesce preotul numai la li
turgic şi la actele mai solemne ale cultului divin. 
F. se pregătesce din ţesătură de mătasă, lână, 
ori per cu fir de aur ori de argint şi ornată cu 
cusetură de flori simbolice; după disciplina bi- 
sericei orientale are să fie ori de coloare roşie 
(în post şi la serviciul funebral), ori de coloare 
deschisă. Ţesătura, din care se prepară F. e pre
văzută cu mai multe cruci. Forma F. e asemenea 
unui con trunchiat. P. are să consiste din o sin
gură bucată şi represintă cămeşa necusută a 
Mântuitorului, precum şi unitatea bLsericei. F. 
se îmbracă preste toate celealalte ornate litur
gice preoţesci. [Dr. Is. Marcu.]

Felonia^ în dreptul feudal ori ce act de tră
dare, săvirşită de vasal în contra domnului seu 
feudal şi vice-versa; este împreunat cu pier
derea drepturilor asupra feudului resp. vasalului. 
Iu dreptul englez se înţelege sub Felony ori ce 
crimă ameninţată cu pedeapsă gravă.

Felsit, rocă, partea compactă (pasta) a por- 
lirelor, formată de un agregat microcristalin de 
(jiicrz şi ortosă, la care se adaugă în anume ca
şuri şi o massă semicristalină sau sticloasă.

Felsăbănya, rom. Baiasprie, oraş cu magi
strat în IJng., cott. Sătmar, cu 4816 loc. Ma
ghiari şi Români (1224). F. e însemnat ca oraş 
minier; în mina statului se produce anual (1891) 

.r)8'4 kgr. aur, 1483,96 kgr. argint, 1845 kgr. 
aramă şi 602,857 kgr. plumb; mai sunt şi 70 mine 
private, în cari lucră 480 băieşi. In P. se află 
şi o şcoală de minerit. Dela P., mai corect dela 
Baiasprie îşi i-a numirea un protopopiat român 
^r.-cat., aparţinător diecesei Gherlei, cuprinde 
in sine 15 comune cu 9365 Români gr.-catolici.

Feluca, (spân.) bastiment mic, lung şi ângust, 
navigând cu vele şi rame; se mai întâlnesce 
numai prin Mediterana.

Felvinez, rom. Vinţul de sus, oraş cu magi
strat în Trs., cott. Turda-Arieş, cu 1856 loc. 
Maghiari şi Români (124); sediul unei judecă
torii cercuale; are tîrguri de vite cercetate.

Femeia, v. art. Ora şi Gen. Emancipaţiunea 
femeilor, v. Emancipaţiune.

Feminin, flat.J numirea cuvintelor de genul 
femeiesc. [ * ]

Femur, osul coapsei; cel mai lung şi mai vo
luminos os al corpului, are un corp şi două 
capete. Capătul de sus are un cap articular ro
tund şi neted, care întră în cavitatea cotiloidă.

formând împreună cu aceasta articulaţiunea 
coxonfemorală; dela el pleacă gâtul F.-lui. Ca- 
petid de jos preseută doi condili, cari se arti
culează cu tihia şi cu rotula.

Fen, iarba de pe fenaţe sau livezi, cosită în 
stare verde, de ordinar când majoritatea ierbu
rilor sunt în floare, şi apoi uscată la soare. Există 
F. comun produs prin uscare, P. brun şi F. făcut 
după metoda lui Klappmeyer. .4ceste ambele 
când sunt uscate cam de jumătate se pun gră
madă în căpiţă, se îndeasă bine, se lasă să se 
încălzească şi asude bine, începând să fermen
teze. Atunci se împrăştie îndată ori şi ce timp 
ar fi, ca să se recească şi svente. Altfel se 
strică, muceZesce sau se arde.

Fenaoetlnă, Paraacetfenidină, corp chimic, 
ce formează cristale incolore, fără miros şi fără 
gust; se topesce la 132° C; solubil în alcool. Se 
folosesce ca medicament antifebril, la neuralgii 
şi insomnie.

Fenacită, mineral, silicat de beriliu, cristali- 
sează în sist. romboedric. Incolor, gălbuiu. Se 
găsesce în Ural, cantonul Wallis (Elveţia), Co
lorado, etc. E un mineral rar; întrebuinţat în bi
juterie. .

Fenaţe, fineţe şi fenaţuri, sau hveZi se numesc 
acele terenuri înierbate de natură sau oameni, 
cari deja de multă vreme servesc unic la pro- 
ducţiunea de iarbă pentru cosit şi făcut fen din- 
tr’însa. Cele dintâi se numesc F. naturale, cele 
de a doua P. artificiale. Apoi se mai deosebesc 
P. provisorii şi de durată mai lungă şi F. natu
rale de veci.

Fenelon, Fr. de Saîignac de La Mothe, scriitor 
francez, distins prin dulceaţa şi graţia stilului, 
în care se oglindesce caracterul şi personalitatea 
sa; n. în castelul de P. în Porigord 1651, f 1715. 
Primind o educaţiune clasică, îşi alese cariera 
eclesiastică, dorind să meargă ca misionar îii 
Orient; i-se dederă însă alte misiuni în patria 
sa. Un frumos renume îşi câştigă prin strălu
citul succes ca educator al ducelui de Bourgogne, 
nepotul lui Ludovic al XIV, când a scris pentru 
acest scop o serie de fabule, Les dialogues des 
morts, şi o admirabilă epopee în prosă, Tele- 
maque, publicată după moartea sa. In 1795 fu 
numit archiepiscop la Cambrai, unde avu mult de 
suferit prin vestita ceartă pentru quietism, în care 
se făcu apărătorul visionarei de Guyon şi scrise 
l’Explicatiou des maximes des saints, carte, în 
care se cuprinde doctrina quietismului, care fu 
cu înverşunare combătută de Bossuet şi osân
dită de Inocentiu al XII, 1799. Ca superior al 
aşezământului Nouvelles Catholiques (1678), a 
scris Le trăite de l’education des filles, înte
meiat pe un fond solid de psichologie. A scris 
âncă Trăite de Texistence de Dieu, renumit priu 
argumentul căuşelor finale; Les Dialogues sur I’elo- 
quence, care împreună cu Lettre ă 1’Academie, 
opuscul analog Artei poetice, formează retorica 
sa, în care, deşi se vede a fi. adorator al ar
moniei şi frumseţei, nu consideră forma decât 
ca mijloc pentru expunerea cugetării şi simţe- 
mântului. Rival al lui Bossuet în eloquenţa de 
amvon, n’a scris decât puţine discursuri, prefe
rind de obiceiu a le improvisa. [M. Strajauu.]

Feneş, 1) comună rurală în Trans., cott. Alba 
inferioară, cu 1069 locuitori Româpi. 2) comună 
rurală în Ung., cott. Bihor, cu 1497 loc. Ma-
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ghiai'i şi Rouiâui (434). 3) F.-ul săsesc, magh. 
Sedsz-F., comună rurală în Trans., cott. Cluj, 
cu 2255 loc. Români (1223) şi Maghiari.

Fenlani, liga secretă a Irlandezilor, fundată 
1863 în America de nord, avend de scop ru
perea Irlandei de cătră Englitera şi întemeierea 
unei republici irlandeze. Guvernul englez deţinu 
Ia 1865 mai multe persoane suspiţionate, că ar 
fi F., pe 5 din ele le şi execută. F. americani 
încearcă 1866 o invasiune în Canada, care însă 
nu reuşi. Din rescoala generală, plănuită pentni 
(Jiua de 1 Martie 1867, nu se alese nimic; 
1870—71 au fost trimişi din ţeară o parte a 
celor arestaţi. Scopurile F.-lor le urmăresce 
acum liga provincială irlandeză, (v. Parnell.)

Fenic, acid, acid carbolic, carbol sau fenol. 
V. art. Fenoli.

Fenicia, litoralul ângust al Siriei, situat între 
munţii Libanului şi Marea Mediterană, dela rîul 
Eleutheros până la muntele Cârmii; în antichi
tate era divisată în mai multe state, avend în 
fruntea lor regi cu putere limitată de influenţa 
nobilimei şi preoţimei. Cele mai puternice state 
au fost Tyinas şi Sidon. Locuitorii, fiind naviga
tori îndrăsneţi, au stăpânit multă vreme Marea 
Mediterană exploatând mine, întemeiând colonii 
numeroase în Archipelag, Africa de nord, Si- 
cilia, Hispania până prin Oceanul Atlantic. 573 
a. Chr. F. fu cucerită de Nabucodonozor, aparţinu 
apoi Persiei, iar mai târdiu Siriei. Productele 
industriei feniciene erau; articole de metal şi 
sticlă, colorirea purpurie, cioplituri şi sculpturi 
în fildeş, abanos şi chilimbar. Limba Fenicie
nilor era o ramură a familiei limbilor semitice 
şi se asemena mult cu cea ebraică. Religiunea 
lor consta din venerarea puterilor din natură 
(dei: Vaal, Aşera, Astarte, Moloch, Melcart, 
Dido, etc.). După fundarea Alexandriei, comer- 
ciul F.-ei decădu total.

Fenner, Ferdinand, revoluţionar austr., n. 1820 
la Trient, fiu al locotenentului de mareşal Francisc 
baron de F., a absolvat academia militară din 
Wiener-Neustadt, fu înrolat 1837 ca cadet în 
armată şi-şi dădu 1843 ca oficier demisia. Per
secutat pentru publicaţiunea sa »Osterreich und 
seine Armee«, părăsi Austria, se întoarse însă 
1848, după isbucnirea revoluţiei la Viena, unde 
deveni şef al adjutanturii şi în urmă, pe lângă 
Messenhauser, comandant al gardei naţionale. 
11863. Scrieri; »Gesch. der Wiener Octobertage, 
(1849) şi »Zur Geschichte der rheinpfălzischen 
Revolution und des badischen Aufstandes, (1850).

Fenoli, corpuri chimice, cari resultâ din sub
stituirea unuia sau mai multor oxydrili in locul 
idrogenului dintr’o idrocarbură; ei pot fi mo- 
uoacidi, biacidi, triacidi, etc., după numerul oxy- 
drililor, ce au în moleculă. Cel mai cunoscut dintre 
aceste corpuri este Fenolul comun, numit şi 
Carbol (v. ac.), acid carbolic sau fenic. F. e un 
corp solid, ce cristalisează în prisme lungi, in
colore; se topesce la 40° C; e solubil în apă, 
alcool şi eter.

Fenomen, (grec.) 1) la origine înseamnă ceea ce 
apare simţurilor noastre; astădi s’a restrins în
ţelesul la ceea ce se petrece, ceea ce se schimbă, 
fie în lumea fisică, fie în cea psichică: F. fisic, 
F. psichic. 2) apariţie extraordinară. In filosofia 
lui Kant (criticismul, v. ac.) F. este tot ceea ce 
cade sub simţui'ile noastre, tot ceea ce poate fi

cunoscut, tot ceea ce nu se poate peti'oce fără 
să fie în spaţiu sau în timp; şi e deosebit do 
numen sau lucrul în sine, a cărui existenţă 
e problematică, dar care este concepută ca fiind 
în afară de cunoscinţa noastră, în afară de timp 
şi de spaţiu, la spatele F.-elor pe cari le con
diţionează.

Fenomenalism, teorie filosofică prin care se 
afirmă, că existenţa lumii este o ţesătură inex
tricabilă de F.-e şi numai F.-e.

Fenomenologia, operă care cuprinde sistema- 
tisarea unei categorii de fenomene.. F.-le sulle- 
tesci se pot găsi sistematisate într’o fenomeno
logie a spiritului. [M. D.]

Fenrir, (sau FenriswolfJ, după mitol. nordică 
fiul lui Loki cu uriaşa Angurboda; e un monstru 
cu o falcă în ceriu, cu alta pe păment şi le-ar 
pute căsca şi mai tare, dar n’are unde. F. varsă 
foc din gură şi din nas, şi în lupta dilei din 
urmă va înghiţi pe Odin, dar fiul seu Widar îl 
va spinteca. F. represintă viscolul urlătoj', cu 
nori şi fulgere, ce acoper soarele. [Atm.j

Feodor, ţari, v. Fedor.
Feodosla, (Eaffa), oraş, v. Theodosia.
Fer, V. lier.
Feralia, după mitol. romană serbătoarea peutni 

morţi, la capătul dilelor numite »dies parentales«; 
cădea la 21 Febr. Serbătorile pentru morţi erau 
la capătul anului şi la început luna lui Febr. 
era luna din urmă a anului. [Atm.]

Ferblnţi, localitate aproape de Bucuresci, unde 
în 11 Dec. 1806 se dădu prima luptă între Ruşi 
şi Turci, în resboiul din 1806. Turcii comandaţi 
de Mustafa Bairactar, care ocupase milităresce 
Bucurescii în 30 Nov. 1806 cu 12 mii oameni, 
ca răspuns încălcării graniţei moldovene de cătră 
Ruşi, sunt bătuţi, boierii din Bucuresci fug care 
încătro apucă, iar în 23 Dec. Ruşii ocupă ca
pitala muntenească, readucând la domnie pe C. 
Ipsilanti, cel destituit de Poartă ca adept ruse.sc 
în vara 1806.

Ferdinand, numele mai multor principi.
ÎMPEBAŢr.

1) Ferdinand I, îrap. germ., n. 1503, fratele 
lui Carol V, care îl trimise 1517 în Germania, 
unde luă 1521 domnia Austriei, 1526 a Bueiniei 
şi Ungariei; urmă lui Carol 1556, f 1564. Pe 
Zâpolya, care împresurase Viena 1529, îl sili 
să se retragă, dar prin pacea dela Grade 1538 
trebui să-i lase titlul de rege al Ungariei. Iu 
Boemia se resculară reformaţii, dar F. îi bătu 
1547 la Miihlberg, pedepsindu-i aspru, fără însă 
a voi să-i stirpească cu totul, ceea ce înţelese 
că era cu neputinţă. Ii suferi deci, ba înceri îi 
a restringe atotputernicia papei.

2) Ferdinand II, nepotul lui F. I, n. 1.578, 
crescut de iesuţi, jură la Loreto că va stirpi 
protestantismul cu toate mijloacele din ţerile sale. 
Aceasta i-a şi succes în Austria, însă nu în 
Boemia, al cărei rege devenise 1617, şi unde prin 
persecuţiuni dete ansă la resboiul de 30 ani. 
1618 rege al Ungariei, 1619 împărat germ.; ajutat 
de principii catolici, cuceri mai întreaga Germ. 
(afară de Stralsund), luând protestanţilor toate 
drepturile şi averile biser. prin edictul de re- 
stituţiune 1629 (v. ac.). Când însă începu prin 
oastea lui Wallenstein să restringă şi drepturile 
principilor, aceştia îl siliră 1630 a da drumul
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lui Wallenstein, şi a-şi împuţina oastea. Sosirea 
lui Gustav Adolf (v. ac.) îi răpi toate succesele, 
trebui să se împace cu Wallenstein, de care apoi 
uu putu scăpa decât omorîndu-1 (1634); 1635 
prin pacea din Fraga trebui să retragă edictul 
de rest., care remase în vigoare numai în Austria 
proprie (Erblande). f 1637.

3) Ferdinand III, n. 1608, 1625 rege al Un
gariei, 1627 al Boerniei, 1634 comandant suprem, 
goni pe Svedezi din Germ. sud. prin victoria 
dela Nordlingen, 1636 ales împerat, urmă ta
tălui seu 1637 şi se nisui să încheie pace defi
nitivă. Dar fiind-că nu voi să primească pe pro
testanţi în Austria, tratările ţinură dela 1644 
până 1648, când se încheia pacea de "Westfalia 
(v. ac.). Apoi se alia cu Polonii în contra Sve- 
dezilor, dar muri deja 1657. Era şi compositor.

4) Ferdinand Cari Leopold losif Francisc 
Marcelin, ca împerat al Austriei I, ca rege al 
Ungariei şi Boerniei V, n. 19 Apr. 1793 în Viena, 
ca fiul cel mai mare al împ. Erancisc I şi al 
împerătesei Maria Teresia, princesă de Sicilia. 
De constituţie slabă, primi o educaţie puţin ame- 
Hurată chiemării sale. Abia la 1829 începu a se 
interesa de afaceiUe publice. Scăpat de un atentat 
al căpitanului Francisc Reindl, se urcă în 2 Martie 
1835 pe tron, nefiind însă în stare a guverna 
însuşi, fu încungiurat cu un cabinet, în a cărui 
frunte se aflau archiducele Ludovic şi principele 
Metternich. Revoluţia din primăvara 1848 îl sili 
să fugă la Innsbruck. De acolo se întoarse în 
Aug. la Viena, însă după evenimentele din Oct, 
fii din nou necesitat a părăsi capitala şi a pleca 
la Olmiitz; aci abdică în 2 Dec. 1848 în fa
vorul nepotului seu Francisc losif. De atunci 
încolo trăi retras la Fraga, unde j* în 29 Iun. 
1875. Incapabil ca regent, el fu iubit pentru 
inima lui bună.

Reoi.
(NeapoleJ. 5) F. I, domni 1421—94, energic, 

promova bunăstarea şi sciintele, mai ales juris- 
prudenta. Frânse puterea nobililor şi se împo
trivi chiar papei. 6) F. II, nepotul lui F. I, n. 
1469, donmi 1495—96, luptându-se cu Carol VUI, 
rege al Franciei, fu învins, dar apoi F. bătu pe 
vice-regele lui Carol.

(Portugalia). 7) F. I, cel bine crescut, n. 1340, 
domni 1367—83. Om talentat, dar fără caracter, 
pierdu 2 resboaie contra lui Henric II, dela care 
voi să ia Castilia. 8) F. 11, fiul ducelui de 
Saxa-Coburg-Kohdry, se însura 1836 cu regina 
Portugaliei, domni pentiai fiul seu până la 1855. 
La început poporul îi era duşman, dar F. sciu 
.să-şi câştige iubirea lui, f 1885.

(Sicilia). 9) F. I, fiul lui Carol III, rege al 
Spaniei, n. 1751, n’a avut parte de crescere spi- 
i'ituală, dar era cu atât mai tare în gimnastică. 
Urmă tatălui seu pe tronul Neapolei, când acesta 
ajunse pe tronul Spaniei, 1759, F. fu condus de 
Tanucci, după moartea acestuia 1777 de soţia sa, 
fica Măriei Teresia, care întră în coaliatiunea 
contra Franciei 1793, Francezii îl goniră pe F. 
şi făcură din teara lui republica partenopeă 1799, 
dar Neapolitanii se resculară, şi F. se întoarse 
1800; 1805 depus de Napoleon, F. fugi în Sicilia 
şi reocupă şi Neapole 1815. Silit prin revoluţia 
1820 să joare pe constituţia din 1812 (pe care 
o desfiinţase deja 1813), el cei-u sprijinul Austriei,

Enciclopedia română. Voi. II.

care îl ajută să nimicească pe liberali. 1 1825. 
10) F. II, nepotul lui F. I, n. 1810, domni 
1830—59. Se nisui să ridice bunăstarea terii* 
dar suprimă ori ce mişcare mai liberă. 1848 
detronat, subjugă cu oastea sa pe resculati şi-i 
pedepsi fără milă, luând averea celor ucişi şi 
proscrişi. Repetite rescoale îl întărâtară numai 
într’atâta, încât declară Neapolea în stare de 
asediu şi se retrase la Caserta, dar muri în cu
rând, 1859,

(Spania). 11) F. I, cel Mare, 1035 conte de 
Castilia, cuceri o parte mare a Fortugaliei: Leon, 
Asturia şi Galicia, învinse pe Mauri 1054, 1058 
şi âncă mai de multe ori, j* 1067, 12) F. II, 
regele Leonului 1157—88, se luptă cu noroc în 
contra Fortughezîlor şi a Maurilor. 13) F. III, 
cel Sfânt, n. 1199, 1217 rege al Castiliei, 1230 
şi al Leonului cu Asturia şi Galicia, pe cari le 
uni pentru totdeuna cu Castilia, punend astfel 
basa mărimii sparriole. Luă dela Mauri şi restul 
Spaniei afară de Granada, întimjendu-şi suze
ranitatea şi asupra acesteia. Cei mai mulţi Mauri 
părăsiră Spania. F. înfiinţa şi universitatea din 
Salamanca, regulă dreptul şi de aceea fu cano- 
nisat 1671. 14) F. IV, 1295—1312 încercă să 
cucerească Granada. 15) F. V, cel Catolic, n. 
1452, 1468 rege al Siciliei şi 1474 al Spaniei, 
pe care cu ajutorul multor bărbaţi excelenţi o 
ridică la rang de mare putere, în luptă ou no
bilimea, clerul şi vecinii, mai ales Francia. A 
cucerit 1492 Granada şi Roussillon, 1503 Nea
pole (împreună cu Francia, dar o ţinu pentru 
sine), 1513 restul Spaniei de acum: Navara până 
la Firenei. A reînfiinţat şi inquisiţiunea, folo
sind-o însă pentru scopuri politice, f 1516. 16) 
F. VI, n. 1712, domni 1746—59 numai după 
nume, căci muri nebun, 17) F. VII, n. 1784, 
1807 se conjură pentru a goni pe părinţii sei, dar 
fu descoperit, 1808 domni câteva (Jile, apoi trebui 
să se retragă în Francia; 1814, ajuns pe tron, 
resturnă îndată constituţiunea, trebui să o re
stituie 1820, dar cu ajutorul Franciei o ridică de 
nou 1823, deşi jurase de trei ori că o va ţine. 
t 1833.

Abohiduci.
18) F. de Austria, n, 1529, 1547 locţiitor al 

Boerniei, se luptă 1556 cu Turcii în Ungaria, 
1557 se însură în taină cu Filipina "Welser, fica 
unui patrician din Augsburg, 1567 căpetă Ti- 
rolul, unde stirpi protest^tismul şi înfiinţă vestita 
colecţiune din Ambras (v. ac.), f 1595.19) F. III, 
asemenea din casa Habsburg, n. 1769, urmă ta
tălui seu în Toscana, când acesta ajunse îm
perat, 1790. Silit a lua parte la coaliţiunea în 
contra Franciei din 1793, trebui să fugă la Viena, 
căpetă în schimb Salzburg, apoi ‘W’iirzburg, 1814 
iarăşi Toscana, f 1824. 20) F. IV, nepotul lui 
F, IU, n. 1835, urmă tatălui seu 1859, dar nu 
ajunse la domnie, căci Toscana se unise deja cu 
partea cea mai mare a Italiei de nord sub scep
trul lui V. Emanuel, 21) F. Carol losif de Este, 
mareşal austriac, n. 1781, fu bătut de Ney la 
Giinzburg 1805, organisă gloatele în Boemia, luă 
Varşovia 1809, dar trebui să o cedeze iar lui 
Foniatovski. 1816 comandant general al Ungariei, 
1830 al Galiţiei, pe scurt timp şi al Transilvaniei, 
surprins de revoluţia polonă 1846, abdică si 
t 1850. [W.R.]

26
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Principe al româniei.
Ferdinand (Victor, Alhert, Meinrad de Ho- 

hemollern), n. 12/24 Aug. 1865 ca al doilea fiu al 
Princip. Leopold de Hohenz. şi nepot de frate 
al Regelui României Carol I, devenit — în lipsa 
unui moştenitor direct şi după renunţarea for
mală a tatălui seu Leopold prin declararea dela 
22 Nov. 1880 şi a fratelui seu mai mare WUlielm 
prin declararea dela 20 Dec. 1886 — conform 
art. 83 din constit. română moştenitor presumtiv 
al coroanei şi numit prin decretul dela 18 Maifie 
1889 »Alteţă Regală Principe de România«, şi-a 
făcut studiile gimnasiale la Diisseldorf, univer
sitare la Tiibingen şi Lipsea, militare la Cassel, 
a intrat ca sublocot. în regim. I de gardă din 
Potsdam, a înveţat limba română sub condu
cerea prof. V. Păun 1883—88, iar dela 26 Apr. 
1889 face parte din armata română, unde e astăzi 
înaintat general de brigadă. S’a căsătorit 29 Dec. 
1892 cu Maria (Alexandra Victoria), Principesă 
de Saxa-Coburg şi Gotha, n. 17 Oct. 1875, de 
relig. luterană, nepoată de fiu a Reginei-Impe- 
rătese Victoria a Angliei şi vară bună cu Im- 
peratul ‘Wilbelm II al Germaniei şi cu Nicolau II 
al Rusiei. Princ. F. asistă uneori la desbaterile 
senatului, al cărui membru este după constit., 
dar se ocupă mai ales de datoriile sade militare. 
O periculoasă îmbolnăvire a sa în a. 1897 a 
deşteptat atâtea manifestări de emoţiune din toate 
păturile poporului, încât s’a dovedit cu această 
ocasiune înrădăcinarea efectivă a simţementului 
dinastic în România. Copiii sei sunt: Principele 
Carol, n. 3 Oct. 1893 la Sinaia, şi Principesa 
Eliaabeta, n. 29 Sept. 1894 asemenea la Sinaia, 
amândoi botezaţi în relig. ortodoxă a statului 
român.

Ferdinand, Ordinul sfântului F., ordin mi
litar spaniol creaţia 31 Aug. 1811 de cortezele 
generale; confirmat la 1815 de regele F. Clasele, 
reservate exclusiv militarilor, sunt în numer 
de 5. Panglica roşie cu vărgi portocalii pe margne.

[O. L.]
Ferdinandea, (Nerita), insulă în Marea Medi- 

terană la Sciacea (Sicilia), formată în urma unei 
erupţiuni vulcanice în Iul. 1831 şi dispărută în 
Dec. acelaş an, de atunci abis.

Fere, 1) (La F.), fortăreaţă în depart. franc. 
Aisne, arondism. Laon, lângă Oise, 5011 loc. 
(1896); şcoală de artilerie, arsenal; capitulă în 
1870 după un asediu de 2 (JUe. 2) (F. Cham- 
penoise), oraş în depart. franc. Marne, arondism. 
Epernay, 2065 loc. (1896). 25 Mart. 1814 în
vingerea aliaţilor asupra lui Marmont.

Ferechide, v. Pherekyde.
Ferenez, căpitan maghiar, trimis de Nemţii ce 

erau în resboiu cu Poarta, să prindă în Iaşi pe 
domnul Moldovei Mihaiu Racoviţă (a 3-a oară 
1716—1727). Domnul deabia scăpă în cetăţuie, 
unde se închise, poruncind să se tragă clopotele 
mănăstirii şi focuri din un tun, ce se afla aci. 
Tătarii, fiind cbiemaţi în ajutor de Racoviţă şi 
poposi^ în valea lui Aron-Vodă, aud vuietul 
dinspre Iaşi, pornesc într’acolo, bat pe Nemţi, 
prind pe F. şi-i taie capul (Ian. 1718), îngro- 
pându-1 sub cetăţuie cu toţi cei ucişi atunci.

Ferendia, comună în Banat, cott. Timiş cu 
1250 loc. Români gr.-or., cari aparţin eparchiei 
Caransebeşului. Staţiune de cale ferată, postă şi 
telegraf. După Pesty Frigyes, F. a existat la

1597. A(ji are 200 de case, o şcoală regulată, o 
biserică frumoasă şi cor vocal rom.

Ferentar, numire veche a pedestrimei uşoare.
Fereetrău, maşină pentru tăierea şi transfor

marea lemnului în marfă de comerciu. Cele mai 
vechi F. sunt construite din lemn în mod pri
mitiv şi aranjate exclusiv pe putere de apă. 
Technica modernă a perfecţionat esenţial F. şi 
a potenţat producţiunea lor în mesură foarte 
mare, prin aplicarea mai multor lame în cadre 
de fier (Gatter). La aceste se folosesce în cea 
mai mare parte putere de vapor, sau unde este 
destulă apă, se pun în mişcare şi prin turbine 
de construcţiune mai perfectă. (Cf. Exner, Holz- 
bearbeitungs-Maschinen.)

Ferestrău, (Pristis antiquorum), pesce din 
fam. Pristi^ilor, ord. Chondropterygiilor, are 
botul prelungit ca o sabie, cu o mulţime de dinţi 
din amendoue părţile, având asfel înfăţişarea 
unui ferestrău. Lung. corpului Lfi—2 m. Tră- 
iesce în toate mările, mai ales în Oceanul Atlantic 
şi în Marea Mediterană.

Ferghană, provincie rusească în Turchestan, 
odinioară chanatul Chocand, 92,342 km2, şi 
716,133 loc. Sarţi, Chirgisi, Uzbeci.

Ferguson, James, voiajor şi archeolog englez, 
a scris şi despre architectură, n. 1808 la Ayr 
(Scoţia), şi-a făcut studiile superioare la Edin- 
burg. Călători mult în India, visifâ China, de 
unde îşi culese materialul pentru scrierile sale: 
«Descrierea templelor Indiei*, (1845) şi «Arclii- 
tectura veche a Industanului*, (1847). El mai 
scrise afară de aceasta «încercări asupra topo
grafiei Ierusalimului antic*, (1847), «încercări 
asupra unui nou sistem de fortificaţii*, «Cerce
tări istorice asupra principiilor frumosului în 
aidă şi în special în architectură*, «Manual do 
architectură*, cea mai respândită şi cunoscută 
din scrierile sale, etc.

Fergusonita, mineral, un tantal-niobat de itriii, 
erbiu şi ceriu; se presintă în cristale tetra- 
gonale. Rar, se găsesce în Gronlanda, Konig.shain 
(Silesia), etc.

Ferhat-Paşa, adversarul marelui vizir Sinan- 
Paşa, pus în locul acestuia de noul sultan Mo- 
hamed (încep. 1595), întrucât se credea că res- 
coala lui Mihaiu-Viteazul era îndreptată pei'sonal 
contra lui Sinan. Plecând însă cu armata spre 
Dunăre, în lipsă este lucrat de partisanii lui 
Sinan, acusat de moliciune, şi în fine revocat 
de afemeiatul sultan, care readuce pe Sinan la 
conducerea trebilor împărăţiei.

Feria, (franc., fhieruia, luerîia, hărăiea), aşe
zământ judiciar, cu putere în timpul legisla
ţiei obiceiului pământului, cu scop de a se îri- 
greuia reluarea judecăţilor odată făcute. Consta 
in depunerea la visterie a unei sume de bani, 
determinate de domn. La început era ca o pe
deapsă pentm cel ce ar fi vrut să reînceapă din 
nou judecata. Mai târziu fu ca o garanţie pentm 
cel ce câştigase, întrucât acesta depunea acea 
sumă ca să rescumpere siguranţa proce.sului 
câştigat. Avea putere negreşit, cât era iu scaun 
domnul ce primise banii. De altfel cu timpul 
decade şi acest mijloc pentru stăvilirea reluării 
lucrului judecat.

Feriae Latinae, (serbătorile latine), după mitol. 
romană serbătorile întru venerarea lui lupiter 
Latiaris, din ţeara Latium. Pe când lupiter Ca-
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pitolinus era căpetenia cea mai înaltă a statului 
roman, lupiter Latiaris (şi Latialis) era căpe
tenia cea mai înaltă a federaţiunii latine, adecă 
a cetăţilor şi oraşelor din Latium, şi serbătoarea 
purcede din timpul, când Roma era numai un 
membru al federaţiunii latine. Serbătoarea s’a 
ţinut pe muntele Albanus de lângă Alba Longa 
şi a fost comună tuturor popoarelor din Latium. 
După ce Roma a învins pe Latini, capul fede- 
raţiunii a fost regele din Roma şi serbătoarea 
s’a conservat şi lăţit preste patru (Jile. Atunci 
.se reînoiau contractele de pace şi se aduceau sa
crificii şi rugăciuni comune. [Atm.]

Ferica, v. Feriga.
Fericean; losif, fost profesor şi catichet al 

gimnasiului din Braşov, t 1890, a publicat la 
Braşov 1881 o Logică, poate cel mai strălucit 
exemplu de galimatias din Hmba română.

Fericire, starea sufletească, în care un om 
şi-ar găsi într’atât echilibrul dintre ceea ce do- 
resce şi între ceea ce posede, încât să nu mai 
aibă nici o urmă de părere de reu, nici o urmă 
de aspiraţie preste ceea ce scie că are şi preste 
ceea ce scie că este. Ori ce om aspiră cătră 
această stare ideală, şi se deschid doue căi pentru 
a o urmări: sau căutând să satisfaci toate tre
buinţele tale pe mesură ce nasc în suflet, şi 
atunci toate puterile trebue să-ţi fie încor
date ca să câştigi cât se poate mai multe averi, 
mijloace pentru satisfacerea acelor trebuinţe ; sau 
căutând să nimicesci şi să reduci cât se poate 
mai mult trebuinţele tale, şi atunci trebue să-ţi 
concentrezi toate puterile de cunoscinţă numai 
asupra unui obiect, uitând de restul lumii. Prima 
cale duce la activitatea socială, aceea la care 
contribuim mai toţi în societatea de astăzi. A 
doua duce la misticism, ascetism, la viaţa con
templativă, iar obiectul în care-şi concentrează 
puterile omul, pentru ca să ajungă la F., este 
de obiceiu Dumnezeu. Prin definiţie, F. este 
însă o stare sufletească de echilibru, şi de aceea 
îu mijlocul vieţii, care constă dintr’o perpetuă 
schimbare de echilibru, nu se poate întâlni decât 
ca clipe: clipa F. misticilor este extazul (v. ac.) 
a celorlalţi oameni mulţămirea.

Fericiri (cele noue), cele noue caşuri în cari, 
după cum a predicat Isus Christos, oamenii îşi pot 
găsi Fericirea. Ele formează fundamentul doc
trinei creştinismului. (Evang. Mateiu V, 3 sq. 
Buca VI, 20 sq.) [Dragomirescu.]

Feriga, numele vulgar al plantelor: Aspidium 
(v. ac.) aculeatum Sw., Polystichum Filix mas 
Roth., Polypodium vulgare, etc.

Ferii sau vacanţe, filele de recreaţiune, in 
cari înveţămentul în şcoalele publice este sistat. 
Se deosebesc F. sau vacanţe mici şi mari. Prin 
legea şcolară din România vacanţele mici sunt, 
dela 24 Dec. până la 7 Ian. inclusiv (vacanţele 
Crăciunului) şi dela Dumineca Floriilor până la 
Dumineca Tomii inel. a fiecărui an (vacanţele 
Paştilor). Vacanţele mari cuprind lunile Iulie şi 
August, pile de vacanţe mai sunt în afară de 
24 Ian. (unirea principatelor) şi 10 Maiu (pro- 
clamai'ea regatului), âncă Duminecile şi serbă- 
torile principale ale bisericei ortodoxe, precum 
şi Joile după ameaeji. In Ung. F. mari sunt lu
nile Iulie şi August, apoi F. Crăciunului 4 (jile, 
P. semestrale 5 (Jiie^ !’• Paştilor 10 (Jile, serbă- 
torile normate de lege (ca 11 Apr.), (jiua-nascerii

şi onomastica domnitorului. F. pentru serbăto- 
rile diferitelor confesiuni variază.

Ferlo, al patrulea mod valabil în figura I si
logistică. In acesta majora e univeisal negativă, 
minora particular afirmativă, conclusia paiiicular

M e Pnegativă, după schema | » m . Exemplu: Nici un
planet nu are lumina dela sine; Unele corpuri 
ceresci sunt planete; Ergo: Unele corpuri ce- 
resci nu au lumină dela sine. [PI.]

Ferlson, în figura III silogistica al şeselea 
mod valabil, în care majora e universal negativă, 
minora particular afirmativă, conclusia însă par

ii e p
ticular negativă, după schema m i s . Exemplu:

B O P«
Nici o plantă nu are simţiri; Unele organisme 
sunt plante; Ergo: Unele organisme nu au simţiri.

[PI.]
Ferm, (lat.firmus), tare, ţeapăn, solid, fix, stabil. 

In Psichologie înseamnă a ave un cai’acter 
hotărît şi neschimbător, a ave o energie de 
voinţă puternică, adecă a fi temperament vo
luntar, un temperament în care voinţa pre
domină asupra celorlalte doue mari facultăţi: 
inteligenţa şi sensibilitatea. F.-itatea dusă la ex
trem poate deveni adesea încăpăţinare.

[Nigrim.]
Ferma, (anglosaxon feorm, francez ferme), în 

latineasca evului mediu cuventul avea înţelesul 
de a plăti arenda unei moşii în bani în loc de 
»in natura*. Mai târ(]iu acest nume se dădea 
ori şi cărei moşii în arendă. Astăcji în Engli- 
tera se dă numele de F. fiecărei gospodării agri
cole aflate în exploatare, indiferent dacă e proprie 
ori cu arendă; farmer se numesce fiecare plugar. 
In limba rom. cuventul este recent întrodus şi 
se dă mai mult unei gospodării agricole model, 
subînţelegendu-se în general o gospodărie proprie, 
iar nu cu arendă. In România, oficial se dă nu
mele de ferme-model la doue gospodării rurale 
pendinte de ministeriul de domenii, şi anume una 
la Laza (jud. Văslui) şi cealaltă la Studina (jud. 
Romanaţi). Aceste F. servesc mai mult ca model 
de cultură pentru proprietăţile mari. In 1871 
marele agronom I. lonescu înfiinţa la moşioara 
sa Bradu (jud. Roman) o fermă model pentru 
micii cultivatori. Această instituţie a adus folos 
multor ţerani.

Ferman, v. Firman.
Fermata, (ital.J sau Coronă, semn (/^) în

trebuinţat în notaţiunea mus. pentru a prelungi 
durata unei note, sau a unei pause, mai mult 
decât e indicat prin valoarea acesteia. Această 
prelungire depinde de gustul interpretului. Se 
întrebuinţează câte odată şi deasupra liniei de 
despărţire a tactului, indicând o pausă mai mare 
sau mai mică. In fine întâlnim âncă acest semn 
uneori cătră sfîrşitul unor frase în composiţiuni 
vocale sau de virtuositate, urmat de expresiunea 
ad libitum, şi indicând executantului a intercala 
acolo facultativ o cadenţă (v. ac.). [T. C.]

Ferment (la plante), substanţe azotate, albu- 
minoide foarte respândite la vegetale în diferite 
părţi ale corpului lor: în protoplasma celulelor, 
în conţinutul laticiferelor, în anumite celule 
(jise idioblaste, ş. a. In toate aceste părţi F. se 
găsesc disolva^ şi se pot extrage prin felurite 
metode, mai ales cu glicerină şi apă. F. lucrează 
prin presenţa lor provocând dedublări, descom-

26*
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puneri şi disolvări de substanţe. După rolul lor 
fisioloşic se deosebesc; F. diastasid (pentm 
solubilisarea substanţelor amidonate, cum e dia- 
stasa [v. ac.]); F. peptonisanţi sau proteolitici 
(pentru solubilisarea albuminoi(Jilor, s. e. pa- 
payna din Carica Papaya şi F. dela plantele car
nivore : Drosera, Pinguicula, Dionaea, ş. a.); F. 
intervertitori (pentru intervertirea zahărului, cum 
e invertina, ş. a.). Afară de aceştia mai sunt 
alţii cari dedublează glycosi^ii (myrosina, etc.), 
sau grăsimile (staptina), sau oxidează anumite 
substanţe (oxidasa) ori lichiefac membranele, 
etc. Toţi aceşti F. sau emyme, se mai (]ic şi 
F. solubili, spre deosebire de alţii, F. -figuraţi. 
Aceştia sunt vegetale, ca Ciupercile (v. ac.) şi 
Bacteriile (v. ac.) sau Microbii, cari prin pre- 
senţa lor într’un mediu apropriat, dan nascere 
la tot atâtea variate modificări ca şi F. solubili. 
Cu toate acestea e dovedit că şi în caşul F. fi
guraţi, aceştia secretează substanţe solubile en- 
zyme, cărora se datoresce modificarea provocată 
de F. figurat. Aşa s’a reuşit a se extrage din 
drojdia de bere substanţa solubilă, care provoacă 
fermentarea mustului, a berei sau a panii. Sin
gură această substanţă solubilă lucrează întocmai 
ca în caşul când e presentă şi planta (Sacharo- 
myces cerevisiae) ce o produce. (Lit.: E. Bour- 
guelot, Les ferments solubles. Paris, 1896, cu 
numeroase indicaţiuni bibliografice; Schutzen- 
berger, Les formentations, 2 ed. Paris, ş. a.).

Fermentaţiune, descompunerea unor substanţe 
organice neazotate prin fermente organisate, 
adecă prin microbi. Dintre toate F.-ile cea mai 
cunoscută şi mai bine studiată este F. alcoolică 
sau a vinului şi berii, care nu este altceva decât 
o dedublare piin drojdii a zahărului in acid 
carbonic şi alcool. F. află vastă aplicare tech- 
nică în berării, fabrice de spirt şi în brutării. 
Prin lucrările lui Thenard (1803), Erxleben (1818), 
Cagniard de la Tour (1835), Schwann, Pasteur, 
etc. s’a constatat, că F. se produce prin microbi. 
Cf. art. Alcool şi Ferment.

Fernambuco, (lemn de), sau lemn roşu produs 
de Caesalpinia (v. ac.) echinata Lam. şi C. bra- 
siliensis. Duramenul acestui arbore e colorat 
roşu din causa brasilinei (v. ac.).

Fernando Po, una din insulele Guinea la lito
ralul Africei vest., în sinul Biafra; muntoasă 
(până la înălţime de 2850 m.); are întindere de 
1998 km*, şi 25,000 loc. Dela 1778 spân., Ca
pitala Clarencetown (Santa Isabel), port.

Ferney, (F.-Voltaire), sat în depart. franc. 
Ain, arond. Gex, aproape de Geneva, 1122 loc. 
(1896); domiciliul lui Voltaire 1758—78.

Fernezeu, magh. Also-Fernezely, corn. rur. 
în Ung., cot. Sătmar, cu 1626 loc. Români (1122) 
şi Maghiari; pe hotarul F.-ului se află mine de 
argint.

Ferocitate, (lat.) crucjime, selbătăcime. Un 
caracter feroce denotă în paife lipsa celui mai 
puternic sentiment moral, nula. F. se zugră- 
vesce adesea în trăsurile figurii omenesci din 
causa strinsei legături ce există între funcţiu
nile fisiologice ale corpului şi cele psichologice. 
Dacă F. e în firea cuiva, ori ce educaţie ex
ternă nu poate decât în unele împrejurări să o 
îndulcească, iar nicidecum să o înăbuşe. F. se 
inoştenesce ca ori ce trăsură fundamental-ca- 
facteristioă a unui temperament. Cât timp F.

e inconscientă, ea e expansivă şi temporară, 
putend duce adesea la cele mai oribile crime; 
de îndată ce individul devine conscient de F. 
sa, dacă nu-i lipsesce cu totul consciinţa morală, 
F. devine obiectul educaţiei sale proprii interne, 
care e singura eficace. In ori ce cas F. de
notă degenerare sau apropiere de animal.

[Nigrim.]
Feronia Corr., (botan.) gen din fam. Ruta- 

ceelor, tribul Aurantieae, ou o singură specie, 
F. elephantum Corr., care este un frumos ar
bore, totdeuna verde, spinos şi cu lemnul tare. 
Fructul este o bacă globuloasă, cu coaja lem
noasă, cam de mărimea unui mer. Pulpa acestui 
fruct este comestibilă. F. elephantum Coir. 
cresce în India tropicală şi în lava, unde se 
şi cultivă uneon din causa fmctelor sale. Frun
zele acestui arbore sunt aromatice şi carmiuative. 
Fructele ver(Ji au proprietăţi adstringente. Pulpa 
comestibilă a fructelor se întrebuinţează ca me
dicament extern, spre a combate muşcăturile 
de şerpi veninoşi. Goma extrasă din trunchiul 
acestui frumos arbore înlocuiesce în India goma- 
arabică. [Z. C. P.]

Ferrara, prov. ital. în ţinutul Emilia (v. ac.), 
avend o întindere de 2621 km*, şi 256,281 loc. 
(1896); odinioară ducat independent, dela 1597 
parte din statul papal, 1860 încorporată rega
tului Italiei. Capitala întărită de odinioară F., 
situată lângă un braţ al rîului Padu, numeiă 
30,695 loc.; catedrală din seci. XII, archiepiscopie, 
universitate, ospitalul sf. Anna cu car cerul lui 
Torquato Tasso; în apropiere Villa Belriguardo. 
Locul natal al lui Ariosto.

Ferrari, Gaudenzio, celebru pictor italian, 
n. 1481, t între 1545 şi 1547. Bisericele din 
nordul Italiei sunt pline de frescuri şi tablouri 
de el. Printre cele mai de frunte putem cita: 
Martiriul sf. Caterina din Museul Brera din 
Milan, Botezul lui Christos din biserica Santa 
Maria, etc. Lucrările lui au o năsuinţă cătni 
misticism; el e primul pictor piemontez ce se 
arată mai însemnat. (Cf. Bordiga, Notizie in- 
torno alle opere di G. Ferrari, Milan.)

Ferreira, Antonio, poet portughez, n. 1.528 la 
Lissabona, f 1569. Studia drepţi la univ. din 
Coimbra, unde deveni profesor. Pentru poosiile 
sale lirice, însemnate mai mult prin eleganţa 
formei, decât prin cuprinsul lor poetic, fu numit 
Horaţiu poifughez. S’a distins mai mult ca poet 
dramatic prin tragedia sa Inez de Castro, prima 
tragedie regulată modernă, cu cor după analogia 
teatrului ehn. Tot el a scris prima comedie ])or- 
tiigheză de caracter. Le Cioso (Gelosul), şi mai 
multe farse. Meritele pentru limba şi literatura 
portugheză îi câştigară titlul de poetul naţional 
al Portughezilor.

Ferrl, Enrico, criminalist şi socialist ital., n. 
1856, 1881—94 prof. în Bologna, Siena şi Pisa, 
apoi advocat şi deputat în Roma. împreuna ou 
Lombroso (v. ao.) întemeietorul nouei şcoale ori- 
minologice. Opere: Sociologia criminale, ed. 111 
1892, germ. 1897, SociaJismo e criminalitii, 1883 
şi 1897, Socialismo e scienza positiva, 1894, germ. 
1895, L’omicidio nell’ antropologia criminale, 
1895, etc.

Ferri —, compos. chim. ale fierului, v. Fier.
Ferrieres, localitate în Francia, dep. Seine et 

Marne, castel al bar. Rothschild, 19 Sept. până
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5 Oct. 1870 cartierul princ. al regelui prusian 
Willielin I, 19—20 Sept. petractări de paoe (fără 
resultat) între Bismarck şi Favre.

Ferro, (spân. Hierro), cea mai mica din insulele 
Canarice, la înălţime de 1415 m. deasupra ni
velului mării, are o întindere de 275 kma. şi 
5897 loc. (1887); în vechime trecea drept punctul 
extrem al apusului, de aceea 1634 s’a tras preste 
ea ântâiul meridian, locul căruia l-a luat în timpul 
mai nou meridianul dela Paris şi dela Greenwioh.

Ferromangan. In timpurile din urmă s’a con
statat că presenţa unei cantităţi mai mari sau 
mai mici de manganez în fier, îi dă acestuia 
calităţi extraordinare. De aceea introducerea 
manganului în fier se face prin metode speciale, 
cari s’au desvoltat mai ales în Francia în usi- 
nele dela Terrenoire, de unde s’a respândit apoi 
în alte ţeri. V. şi Fier. [V. C. B.]

Ferrum, (lat.) fier (v. ac.).
Ferry, Jules, bărbat de stat francez, n. 

5 Apr. 1832 în St. Die (Vosges); 1854 advocat 
în Paris şi colaborator la »Gazette des Tribu- 
naux«; 1865 redactor la »Temps«, în care a com
bătut administraţia comunală a Parisului. 1869 
representant al Parisului în parlament. 1870 
membru al guvernului pentru aperarea naţională 
şi primar al Parisului. 1872—73 ministru pleni
potenţiar în Atena. In parlament aparţinea par
tidului republican stâng. 1879 ministru al in
strucţiei în cabinetul Waddington, după retra
gerea acestuia şi în cabinetul Freycinet. 1880 
pană 1881 prim-ministru; 1882 iarăş ministru 
al instrucţiei în cabinetul Freycinet. 1883—85 
din nou prim-ministru; în acest timp cade şter
gerea tuturor prinţilor din lista armatei şi res- 
boiul cu China pentru Tonking. F. a combătut cu 
energie curentul pornit de generalid Boulanger. 
După retragerea lui Grevy dela presidenţie, F. 
era candidat serios, dar politica sa mai conci
liantă faţă de Germania şi resboiul din Tonking 
a făcut să nu reuşească; atâta i-a fost scă4ut 
popularitatea, cât la noue alegeri nu mai putu 
obţine mandat nici în vechiul seu cerc elec
toral. 1891 fu ales senator, f 7 Mai't. 1893.

Ferstel, Enric, baron, architect din Viena, n. 
1828,11883; principalele sale opere; Votivkirche 
din Viena, banca austro-ungară, biserica din 
Schonau lângă Teplitz, biserica protestantă din 
Viena, museul austriac pentru arte şi industrii, 
institutul chimic, palatul Liechtenstein, ş. a. Opul 
seu cel mai important după Votivkirche e însă 
universitatea din Viena în stilul renascerei ita
liene. In 1866 a fost numit profesor la şcoala 
politechnică din Viena.

Fertâ, La, mai multe oraşe în Francia; mai 
însemnate; 1) La F.~Bernard, oraş în depart. 
Sarthe, cu 5239 loc. (1891); 2) La F.-Mace, 
oraş în depart. Orne cu 8121 loc. (1891); 3) La 
F. sous Jouarre, oraş în depart. Seine-et-Marne, 
cu 4670 loc. (1891), cariere de pietri de moai'ă.

Fertil, (botan.) în oposiţiune cu steril se în
trebuinţează spre a deosebi florile ce fructifică, 
fiuctele ce produc seminţe, staminele ce au 
polen, bracteele cu flori la subţioara lor, etc., 
de aceleaşi organe când sunt lipsite de forma
ţiunile menţionate.

Fertilitate, rodirea pămentului. Ea se mai con
fundă şi cu productivitatea lui.

Fertfi, lac în partea vestică a Ungariei, în

privinţa mărimii al doilea lac în această ţeară; 
se întinde dela nord spre sud cam în formă de 
semilună, avend lungime de 36 km., lăţimea cea 
mai mare 15 km., cea mai mică (pe la mijloc) 
6'/î km., suprafaţa 355 km8., înălţimea deasupra 
nivelului mării 116 m.; afun(Jimea cea mai mare 
e de 6—7 m., afunejimea mijlocie 1—2 m. Acestui 
lac se ataşează la est mocirlele Hansăg. F. nu 
are scurgere, nu e navigabil, apa lui scade uneori, 
când dimensiunile lacului sunt cu mult mai mici.

Feruerii, (sau Ferverii), după mitol. persică 
fiinţe, pe cari Ormuzd cu cuventul seu le-a 
creat pentru imperiul luminii. Ele erau ideale 
spirituale pentru toate fiinţele, ce aveau să se 
creeze. Cugetele ce le avea Ormuzd, crea
torul lumii, au trecut în viaţă, aşa precum a 
dorit, şi ele au primit o existenţă nevisibîlă, 
servind de model pentru formarea fiinţelor pă- 
mentesci, dar cu corpuri visibile. Tot ce s’a 
născut şi creat a avut ferverul seu (un ânger 
păzitor). [Atm.]

Feruginos, ce conţine fier (v. ac.).
Ferula L., (botan.) gen de plante perenale, 

glabre, adese glauce, din fam. UmbeUiferelor, 
trib. Seselineae, foarte înrudit cu Peucedanum, 
de care se distinge numai prin fructe aproape 
plane şi de regulă plurinerviate. Cuprinde vr’o 
60 specii mai ales mediterane, dintre caii F. 
silvatica Bess., e cea mai frequentă în părţile 
noastre, F. Asa-foetida L. din Persia şi F. 
Narthex Boiss. ne dau »asa foetida«. Din specii 
se cultivă uneori unele ca plante decorative 
rustice. [A. Pr.]

Ferulago Koch., (botan.) — după unii autori 
gen propriu — după alţii numai subgen dela 
Ferula (v. ac.).

Fes, (Fez), una din cele doue capitale ale sul- 
tanatiflui Marocco, situată într’o vale fertilă, 
150,000 loc.; moschea Karubin, cea mai mare 
în Africa nord.; bibliotecă şi şcoală super.; in
dustrie înfloritoare de marochin şi fesuri tur- 
cesci, cornerciu. F. a fost fundat de Arabi la 793, 
din seci. XII—XVI capitala sultanatului inde
pendent F., numera pe atunci până la 400,000 loc. 
şi 785 moschee.

Fesapo, al patrulea’ mod valabil din flgura a 
IV-a silogistică. In acesta majora e universal 
negativă, minora e universal aflrmativă; con- 
clusia particular negativă. Acest mod, născut 
prin conversiune din modul Ferio al figurei I,

P e M
are schema mb_s_. Exemplu: Nici un om fericit

8 o p.
nu e pătimaş; Cei pătimaşi sunt despreţuiţi; 
Ergo: Unii cari sunt despreţuiţi nu sunt fericiţi.

[PI.]
Fescennine, dela Fescenium, cetate antică a 

Etruriei, se numiau versurile neregulate, în cari 
actorii primelor jocuri de scenă în Italia impro- 
visau dialogurile lor. Ele erau versuri ritmice, 
iar nu metrice, asemenea Saturninelor. Deose
birea între ele pare a fi fost numai, că versurile 
F. se întrebuinţau la serbători vesele, la nunţi, 
triumfuri, cules de vii, ş. a., şi erau adeseori 
licenţioase şi imorale; iar saturninele pentru 
subiecte mai serioase. (Cf. Horaţiu, Epistole, 
c. II, ep. I, V. 140 şi urm.; Magnin, Les ori- 
gines du theatre antique. Paris, 1838.)

Fesch, losif, archiep. de Lyon şi cardinal, 
unchiul lui Napoleon I, n. în Corsica, se dedică
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carierei preotesei şi ajunge canonic în Ajaccio, 
desfiinţând conventul din Paris capitulul din 
Ajaccio, F. a părăsit insula şi a primit un post 
la administraţie în armată. In 1796 a însoţit, ca 
comisar de resboiu, pe Napoleon în expedi^unea 
din Italia. După ce acesta ajunse prim consul 
în fruntea republioei, şi s’a încheiat concordatul 
din a. 1801, F. a fost numit în 1802 archiepiscop 
de Lyon, iar apoi cardinal. In acel an a fost 
trimis ca representant al repubHcei franceze în 
Roma, iar după ce s’a proclamat Napoleon îm- 
perat, F. a mijlocit ca papa Piu VII să meargă 
la Paris spre a încorona pe Nap. şi losefina 
Beauharnais, pe cari i-a cununat F. în noaptea 
ce a precedat încoronarea. F. petrecea mai mult 
în Paris, unde sprijinia cu autoritatea sa po
litica împeratului, până când a că4ut în disgratia 
acestuia. După căderea lui Napoleon F. s’a re
fugiat în Roma împreună cu soru-sa Letitia, 
mama lui Nap. Papa l-a primit bine şi l-a susţinut 
că archiepiscop de Lyon, deşi regimul francez 
s’a opus la aceasta. Diecesa şi-o administra prin 
vicari. F. f 1839. (Cf. D’Haussonville, L’eglise 
romaine et le premier empire, 5 voi., ed. 3. 
Paris, 1870.) [i—m.]

Fessan, (Fezzan), provincia cea mai sudică 
din Tripolis, în nordul Africei, între 24°—30° 
lăţime nordică, 29—36° lungime estică, cu ex
tensiune de 405,300 km2., cu 43,000 loc. Se îm
parte în 10 districte, cel mai nordic al mudi- 
lului Bondşem, cel mai sudic al mudirului Şergija. 
Provincia aceasta este deşert pietros, şi numai 
în puţine locuri cu apă este vegetaţiune. Cea 
mai fructiferă este partea nord-vestică Vadi-el- 
Garbi, cu păduri de curmale, cu câmpuri de oves 
şi orz, în nord de aceste sunt lacuri de natron. 
Cel mai adânc este de 7 m. şi în acesta se află 
vermele roşu de F. (But) de mărime 2 cm., care 
se mâncă cu curmale. Dintre animale se află 
capre, cămile, măgari, cai, oi, găini şi porumbi. 
Punctul culminant de comerciu este capitala 
Murzuk, unde se întrunesc caravane din Tunis, 
Gadanes, Tripolis, Cairo şi din Bomu. Aici se 
află case bine zidite, strade largi, cu residenţa 
paşei; locuitorii, cam 3500, sunt parte liberi, 
parte sclavi, parte arabi şi miliţie turcească. Ancă 
în seci. I a. Chr. dăm de locuitorii din F. sub 
numirea de Garamani, asupra cărora proconsulul 
roman L. Comelius Bulbus la 36 a. Chr. a ra
portat victorie strălucită. Aici dăm de multe 
urme romane. In seci. VI Garamanii au luat 
creştinismul. (Cf. Barth, Vogel, Nachtigal şi 
Rohlfs.)

¥e6t\er,Ignafiu Aurel, istoriograf ung., n. 1756, 
t 1839 în Petersburg. Călugăr capucin, trecu 
la confesiunea ev.-ref., 1784 profesor la uni
versitatea din Lemberg; 1809 prof. de filosofie 
şi limbile orientale în Petersburg; 1833 Super- 
intendent al tuturor Germanilor evangelici din 
Rusia. Opul seu istoric principal e: Die Ge- 
schichten der Ungarn und ihrer Landsassen. 
Lipsea, 1812—25, 10 tom. A scris frumos în 
spirit francmasonic şi a dat importanţa cuvenită 
şi stărilor culturale. El e aderent al părerii, că 
Maghiarii nu sunt de origine fin-ugorică, ci turco- 
tatarică.

Feştania, sfetania, binecuvântarea sau sfin
ţirea apei; binecuvântarea apei în biserica noastră 
se face la administrarea botezului, la Bobotează,

care se (Jice şi sfinţirea cea mare; la binecuvân
tarea bisericilor, clopotelor, caselor, agrilor, viilor 
şi altor lucruri, care se (jice sfinţirea mică a apei 
sau F. (V. Sacramentale.) [i—m.]

Festetich, Conţi de Tolna, familie nobilă magh., 
nobilitată sub Matia II. 1) F. Andor, conte, mi
nistru ung., p. 17 Ian. 1843. 1892 deputat al 
cercului Felso Eor; 1894 ministru de agricul
tură. 2) F. George, n. 1 Ian. 1755, t 2 April 
1819. Militar, ca subcolonel s’a retras la domi- 
niul din Keszthely şi a întemeiat aici o şcoală 
agronomică; Georgikon. A mai făcut diferite fun- 
daţiuni şi dela 1814 a început a ţine în Keszthely 
serbările culturale numite »Helikon« (Helikoni 
iinnepek), la cari invita pe toţi erudiţii, poeţii 
şi agronomii mai renumiţi ai timpului seu. 3) 
F: George, ministru, n. 1815, f 1879. 1860 co
mite suprem al corn. Vas, apoi al corn. Zala 
Mare agronom, de aceea fu ales preşedinte al 
reuniunii agricole regnicolare. 1867—71 ministru 
a latere.

Festino, al treilea mod valabil în figura II silo
gistică. In F. majora e universal-negativă, minora 
particular-afijmativă, conclusia particular-ne-

F e M
gativă: Are schema s i m. Exemplu: Nici un

S O P«
stat cult nu despreţuesce sciinţa; Unele state 
asiatico despreţuesc sciinţa; Ergo: Unele state 
asiatice nu sunt culte. [PI.]

Festuca L., (botan.) gen de plante de regulă 
perenale din fam. Gramineelor, trib. Festuceae, 
cu spicele pluriflore, cu glume 5—multinerviate, 
de comun acute sau aristate, dorsal rotundate 
subenervie, cu foi adese ângustate de tot şi fără 
vine transversale. Cuprinde vr’o 70, după autori 
recenţi mult mai miilte, specii respândite pre- 
tutindene, dar mai ales în regiunile temperate 
ale globului. In părţile noastre cresce în poeni 
şi prin păşuni F. ovina L., »păiuşul« sau »şo- 
varul«, importantă ca furajeră şi ca plantă de 
pajişte pentru grădini de lux. F. Myurus Ehrh., 
»coada guzanului» se află pe locuri năsipoase şi 
pietroase; F. silvatica Vili., prin păduri.

[A. Pr.j
Feszty, Arpad, pictor maghiar, n.25 Dec, 1856. 

A studiat la academia de pictură din Miinchen 
şi în Viena la Eduard Lichtenfels. Aici a pictat 
tablouri de valoare cu subiect religios. S’a distlu.s 
şi ca pictor de frescuri, cu cari a împodobit opera 
magh. din Pesta şi palatul justiţiei. Pentru ex- 
posiţia milenară a pictat «Descălecarea Maghia
rilor* un mare tablou-panoramă.

Făt, (lat. foetus), copil, plod. (v. şi Enibj'iun.j
Făt frumos, voinicul, viteazul din poveştile 

române. Mamele lor mai de multe ori sunt îni- 
perătese ori fete de împerat, şi devin grele gu
stând din o buruiană, din un mer, ori pesce, în
ghiţind grăunţe, amirosind floare, sau din la
crimă, etc. F. fr. âncă in pântecele maniei soiu 
vorbi; ei plâng şi numai atunci tac, când mamele 
le promit de soţie cutare fată de împerat sau 
fată frumoasă ori (Jina. Nascerea lor asemenea 
e miraculoasă, pentru că uneori se nasc cu semne 
de corpuri ceresci pe trupul lor, adeseori cu per 
de aur pe cap, sau cu vr’o armă în mână. Cres- 
cerea lor e de minune, pentru că unii în 9 (jile 
cresc atâta cât alţii în 9 ani. Fetele sau diuele 
de regulă sunt pe alt tărim, uneori în lumea de 
jos, şi atunci F. fr. pornesce să le caute, luând
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calul sau mânzul cel mai urît, care mânca jar, 
dar e cel mai sprinten şi adeseori vorbitor şi 
sfătuitor, sau aiujind că caii buni se află la babele 
cu iepele din ostrovul mărilor, ei, ca să capete 
câte un mânz, slujesc la babe câteva (Jile sau 
anij precum se pot tocmi, şi apoi pleacă pe alt 
tănm, ca să-şi afle fata promisă. In calea lor 
ajung pe la sfintele Luni, Marţi, etc., cari le 
dau sfaturi şi daruri, ca să ajungă la scop. Uneori 
întâlnesc uriaşi, pe cari îi iau de tovareşi, fraţi 
de cruce, şi când ajung să peţească fete de îm- 
perat, împăratul îi însărcinează ca să împli
nească vr’un lucru, pentru care mulţi viteji s’au 
repus, dar F. fr. le împlinesc toate sau singuri, 
sau prin tovarăşii lor. Faptele lor de frunte sunt 
deosebi a scăpa fetele expuse bălaurilor, ori răpite 
de smei, ca să le ia de neveste. In cele mai 
multe poveşti F. fr. represintă (jeităţile luminii, 
mai ales pe luceaferi, iar fetele ori (jinele, (Jei- 
tăţile lunii. [Atm.]

Feţele, munte în catena munţilor Siriu, Rom. 
j. Buzău, înalt de 1642 m., cu păşuni excelente, 
păduri seculare de brad, o căşierie importantă 
şi un lac.

Fetele (în pov, rom.) v. Fata.
FeteecI, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, si

tuată pe ţermul stâng al Borcii; are 1236 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), 1 biserică şi 2 şcoale. Loc. 
SG ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor, pes
cuitul şi cu comerciul. Teritorul com. e stră
bătut de calea ferată Bucuresci-F. cu staţie în 
F.; aici s’a construit grandiosul pod »Carol I« 
preste Dunăre la Cernavoda (v. ac.). Dela F. o 
linie ferată duce la Făurei.

Fetlales, după mitol. romană preoţii lui lu- 
piler numit Diespiter (v. ac.) sau cu predicatul 
Lucetius, adecă: ai 4eului lummate; în 
cultul acesta vechiu Diespiter era venerat ca o 
fiinţă spirituală şi existentă în tot locul. F. e o 
instituţiune de origine sabină şi în Roma s’a 
introdus de regele Numa ori de Ancus Martius. 
Solii Romei, trimişi la alte popoare, erau aleşi 
numai din F., şi chiemarea lor era de a susţine 
pacea, de a încheia alianţă, ori de a declara res- 
boiu în numele senatului şi poporului roman.

[Atm.]
Fetica, numele românesc al plantei Yaleria- 

uella olitoria Poli. (v. ac.).
Fetiş, Fr. Jos., compositor şi musicograf bel

gian, n. 1784 în Mons, ■]■ 1871, elev al lui Rey, 
Boieldieu şi Pradher în conservatorul din Paris, 
aborda toate genurile composiţiunii musicale. 
Renumele însă şi l-a făcut ca unul din cei mai 
savanţi musicografi. 1826 a fundat la Paris »Revue 
musicale*, pe care o redijâ timp de 5 ani. In 
1832 inaugura concerte istorice, precedate de 
conferinţe asupra musicei. 1833 numit director 
al conservatorului din Binixelles, post ce ocupă 
până la moartea sa. Scrieri: Histoire generale 
(le la musique, (5 voi., 1859—75) şi Biographie 
imiverselle des niusiciens et bibliographie ge
nerale de la musique, (8 voi., 1835—44). A avut 
doi fii,, ambii compositori şi profesori de musică.

[T. C.j
Fetişism sau păgânism, cult religios, care constă 

în a adora ca divinităţi deosebite obiecte ma
teriale ; lemne sculptate în formă de om, pietri, 
arbori, animale, etc. E religia popoarelor sel- 
batice, cari, inculte şi barbare, nu se pot ridica

la representarea unor puteri spirituale supra
naturale. Această neputinţă de representare, face 
ca şi deosebite popoare civilisate să cultive fără 
scirea lor fetişismul. Astfel adorarea icoa
nelor ca icoane, iar nu ca simbol al divi
nităţii ; a moaştelor, a statuelor (cu deosebire în 
Occident, statuele sfintei Marii), e un fel de fe
tişism, care nu se deosebesce de păgânism decât 
prin faptul, că această adoraţie de lucruxi ma
teriale nu este exclusivă, ci este însoţită de o 
concepţie mai mult sau mai puţin clară despre 
puterea spirituală a divinităţii. [M. D.]

Feţit, cioplirea dură a lemnului în doue sau 
patru feţe, se face în pădure pentru uşurarea 
exportării.

Fătu, Anastasie, distins medic şi naturalist 
român, n. 2 Ian. 1816 la Muşata, j. Fălciu, unde 
părintele seu Vasile F. a servit ca preot; a făcut 
studiile universitare la Paris unde în 1847 a 
fost promovat Dr. în medicină. După întoar
cere în ţeară F. a desvoltat o activitate însem
nată, cultivând atât sciinţele medicale precum 
şi cele naturale, mai ales botanica, a funcţionat 
ca medic primar la spitalele casei Sf. Spiridon, 
ca profesor de botanică la Universitatea din Iaşi, 
ca membru al Epitropiei generale a casei spita
lelor Sf. Spiridon din Iaşi, a fundat grădina bo
tanică din Iaşi. In 1870 a fost ales senator, în 
1872 membru al Academiei române. F. a con
tribuit cu parte din modesta sa avere la fun
darea unui spital de copiii în Iaşi, "j* 1886. Din 
numeroasele scrieri ale lui F. sunt mai impor
tante: învăţătură dietetică relativă la scrofule. 
Iaşi, 1850; Monografia despre friguri. Iaşi, 1850; 
Descrierea şi întrebuinţarea apei comune şi apelor 
minerale în România, 1851; Manual pentru în
văţătura moaşelor, 1852; Proiect de organisare 
a poliţiei sanitare în România, 1863; Enume
rarea specielor de plante cultivate în grădina 
botanică din Iaşi. Iaşi, 1871; Manual de medicină 
populară, 1871; Despre desvoltarea sciinţelor 
naturale în România, discurs de recepţiune în 
Academia Română. Bucuresci, 1872; Elemente 
de botanică (Histologia, Organografia, Fisiologia 
vegetală), 1877; Relaţiune despre starea spita
lelor, ospiţelor şi altor stabilimente ale casei 
Sf. Spiridon, 1879.

Feuchtersieben, Ernest baron, poet şi medic 
germ., n. 1806 la Viena, unde a trăit şi murit 
ca profesor 1849. Foarte lăţită e scrierea sa po
pulară: Zur Diătetik der Seele, retipărită de vr’o 
50 ori, în care arată că sănătatea corpului se 
poate întări şi recâştiga prin întărirea puterii 
sufletesci şi a voinţei. A scris »Poesii« bune, cu 
simţiment adânc, altele pline de umor (1830), o 
antologie despre literatură şi medicină. Afară de 
cele din urmă, operele lui umplu 7 voi. Viena, 
1851—53. [W. R.J

Feud, domeniu nobil cedat de un senior altui 
senior ou condiţiune ca ultimul să îndeplinească 
oarecare servicii şi să fie omul primului. Fiind-că 
era instituţia fundametală a societăţii medievale, 
aceasta se chiamă societatea feudală, feudalism.

Feudalitate, acea organisare socială în care 
societatea e împărţită in clase, a căror condi
ţiune e fixată prin moştenire, cari au drepturi 
neegale şi datorii diferite şi în care legătura 
ierarchică în loc de a ave un caracter de drept 
abstract are un caracter personal. Stratele de
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jos sunt alcătuite de numcitori iobagi, servi, etc. 
.cari trebue să lucreze pentru senior, să-i dea 
supunere, cari sunt adscripti glebae, adecă opriţi 
de a se muta de pe pămenhil unui senior pe 
acel al altuia. Justiţia e tot a seniorului, şi se 
pronunţă de un delegat al lui. In decursul evului 
mediu, pe mesură ce civilisaţia urbană, aşa de 
desvoltată în antichitate şi nimicită de barbari, 
se ridică din nou, se formează între acest strat 
de servi şi seniorii^ un strat de meseriaşi şi co
mercianţi, burghezii, cari fie pe bani, fie prin 
luptă obţin privilegii, adecă drepturi proprii 
cl^ei lor şi transmisibile prin ereditate. Seniorii 
sunt proprietari cu aîod sau cu feud. Alod în
semnează proprietate liberă, nesupusă nici unei 
restricţiuni. Nobilii cu alod erau în numer foarte 
mic, de aceea s’a şi dat organisaţiimii sociale, ce 
descriem aci, numele de feudală. Proprietarul 
unui feud era dator credinţă şi supunere unui 
alt senior mai puternic, care purta numele de 
suzeran, iar cel dintâiu, de vasal. Acest suzeran 
putea la rândul seu să fie vasal altui suzeran, 
s. e. ducele Normandiei era suzeranul tuturor no
bililor din ducatul seu, şi vasalul regelui Franciei. 
Împăraţii Germaniei, adecă ai «Sfântului Imperiu 
Roman al Naţiunii Germane* au avut câtva timp 
pretenţiunea de a fi recunoscuţi de suzerani uni
versali ai ţerilor creştine. In resumat caracterul 
sistemului feudal e că stăpânul pămentului e şi 
domnul politic, că legătura dintre ţinuturile, din 
cari se alcătuia un stet, era o legătură personală, 
ereditată, de credinţă şi supunere. De aceea 
situaţiunea Suveranilor e şubredă, ei întră de 
timpuriu în luptă cu clasa nobilă. Cei cari re- 
mâneau în afară de această scară ierarchică: 
fugari, leproşi. Ovrei, duceau o viaţă chinuită, 
de a(ji pe mâne. Călătorul şi străinul era la dis- 
creţiaoricărui nobil. A-i jefuinu era lucru necinstit 
sau ruşinos. Alcătuirea feudală a societăţii a în
tipărit tutui’or artelor şi întregei civilisaţiuni o 
caracteristică particulară. La finele secolului trecut 
şi la începutul acestuia se credea, că sistemul 
feudal a existat numai în Europa apuseană şi 
centrală dela căderea imperiului roman până 
la descoperirea Americei. Se scie acum că feu
dalitatea e o perioadă de evoluţiune, prin care au 
trecutmai toate popoarele. In Japonia, de exemplu, 
actualul împerat a desfiinţat feudalitatea şi a 
înlocuit-o cu sistemul parlamentar. Istoria pe
rioadei feudale a Românilor de ambele părţi ale 
Carpaţilor presintă âncă foarte mari obscurităţi. 
Se scie însă că în decursul năvălire! domina- 
ţiunii maghiai'e în Transilvania, Românii aveau 
o organisare feudală. [Biron.]

Feuerbaoh, 1) F., Paul loan Anselm, ca
valer, n. 1775, 1 1833, unul din cei mai celebri 
criminalişti germani; e considerat ca întemeie
torul unei teorii noui de drept penal («teoria 
coerciţiunii psichologice*), pe care a tratat-o 
sistematic în scrierile: «Revisiunea principiilor 
şi noţiunilor fundamentale ale dreptului penal*, 
(1799), «Manualul dreptului penal, comun, din 
Germania*. «Codul penal pentru regatul Ba- 
variei*, (lol3). Mai adăugăm o prelucrai’e a »Co- 
dulm Napoleon*. Fiul seu Ludovic publică: «Anselm 
v. F.-’s Leben u. Wirken*, (2 tom. Lipsea, 1852). 
2) F., Ludovic Andreiu, filosof german (1804 
până 1872), al patrulea fiu al criminalistului 
Anselm F., representant celebra al teoriei an

tropologice în filosofia religiei: Scrieri principale : 
«Esenţa creştinismului*. (Lipsea, 1841); «Esenţa 
religiei*. (Lipsea, 1845). A se consulta: Beyer, 
Leben u. Geist Ludovic F.-s«. (Lipsea, 1873).

Feulllants, (franc.) confraternitate de Cister- 
ciani; după mănăstirea lor din Paris s’a numit 
1790 un club politic de moderaţi, care îşi ţinea 
aici şedinţele.

Feuillet, Octave, scriitor francez, n. 1812 în 
Saint-L6. A cultivat romanul şi drama cu acelaş 
noroc şi mult timp s’a bucurat de favoarea pu
blicului. Caracteristicele lui F. sunt fineţa şi 
graţia stilului şi o tendinţă morală a subiectelor. 
Mai târejiu molipsindu-se de direcţiunea realistă, 
a produs opere mai puţin reuşite. A fost ales 
membru al Acad. franc. (1862). Din scrierile lui 
vom cita romanurile: «Le roman d’un jeune 
homme pauvre*; «L’histoire de Sybille*; «Mon- 
sieur de Camors*; «Un mariage dans le monde»; 
«Le journal d’une femme*, etc. Piesele de teatra: 
La tentation. Le Sphinx, DaJila, Iulie, etc.

Fez, Fezzan, v. Fes, Fessan.
F6val, Paul Henri Corentin, romancier franc., 

n. 1817 în Rennes. Trăsurile principale ale scrie
rilor lui F. sunt pasiunea şi fantasia. Stilul seu 
e vioiu, curgător, dar adesea neîngrijit. A scris: 
«Mysteres de Londres*; «Le fils du diable*; «Le 
bossu*; «Madame Gil-Blas«; «La fontaine aux 
perles*; «Le ChevaJier de Keramour*, etc.

Flacre, (franc., germ. Fiaker), trăsui’ă de piaţă, 
introdusă 1650 în Paris de Nic. Sauvage, şi 
numită după St. Fiacrius, al cărui chip se afla 
pe casa acestuia.

Fiala, în architecţura gotică turnuleţele as
cuţite în dreapta şi stânga frontoanelor, deasupra 
ferestrilor sau formând coronamentul stâlpilor 
architecturii exterioare.

Fiare, v. Carnivoare.
Fiasco, (ital.J sticlă, butelie, mesură do vin 

în Toscana; a face F. = nesucces, eşec (după fra
gilitatea sticlei).

Fibonacci, matematic ital., v. Leonard de Piza.
Fibre, (botan.) elemente anatomice subţiri, 

mult sau puţiil lungi, fusiforme, cu păreţii ce- 
lulosici, sau mai des, lemnoşi şi divers orna
mentaţi. F. întră în constituţia ţesăturii meca
nice; se mai găsesc amestecate cu vasele şi cu 
tuburile ciuruite, în ţesătura conducătoare. F. 
sunt foaiie resîstente la tragere şi la rupere; 
de aceea, isolate din plantele unde se găsesc mai 
abundente, sunt folosite de om. S. e. cum sunt 
F. de In, Cânepă, Teiu, Raphia, Boehmeria, Ur
zică, Agave, ş. a., întrebuinţate la confecţio
narea ţesăturilor, a fringhiUor, etc.

F. textile, fibre de plante, cu însuşirea de a 
se pute crepa şi înălbi, servind astfel la ţesutul 
stofelor. Ele se compun din carbon, oxigen şi 
hidrogen, C* H10 O6, şi se presentă sub forme 
foarte diferite. F. de plante se mai numesc şi 
celulosă. Tratate cu un amestec de acid sulfuric 
şi azotic dau materii explosive. F. text. ani
male sunt lâna de diferite animale şi mătaaa.

Fibrina, substanţă chimică aparţinătoare albu- 
minoaselor. F. se găsesce în sânge, în muscu
latură şi în grăunţele cerealelor. F. din sânge 
coagulează, când acesta vine în contact cu aerul 
sau e bătut cu o vărgea; dă o massâ albă, fi
broasă şi elastică, care uscându-se devine dură
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şi fragilă. F. din muşchi se numesce miosină, 
iar cea din plante F. vegetală.

Fibroid, ţesut fibros, varietate a ţesutului con
junctiv, în cai'e fasciculele fibrelor conjunctive 
sunt foarte dese; el are un aspect albioios, o 
ţesetură foarte strinsă şi e foarte resistent. Un 
astfel de ţesut se găsesce fisiologic în tendoane 
şi aponeurose, iar patologic în urma inflama- 
ţiunilor ţesutului conjunctiv. [V. I.]

Fibrom, (med.) tumori formate exclusiv din 
ţesut fibros (de legătură). Se deosebesc tumori 
fibroase moi şi tumori fibroase tari (fibroid). Cele 
dintâi se compun din fibre lungi şi încrucişate 
între ele; între fibre se află o cantitate oare
care de lichid, care le dă consistenţa moale. Cele 
din urm^ se compun din ţesut de legătură foarte 
des, ale oărui fibre de obiceiu sunt aşezate con
centric unele în jurul altora. Câte odată F.-ele 
nu se compun numai din ţesut fibros, ci şi din 
alte ţesuturi; în caşul acesta se deosebesc: Fi- 
brochondrom, Fibrolipom, Fibromyxom şi Fibro- 
sarkom. Se delătură prin operaţiune.

Fibros, (botan.) care e format din fibre, ca 
(esutul fibros, mai exact mechanic.

Flbrospongli, sau Ceratospongii, Geraspongii, 
spongii cu scheletul format din fibre cornoase 
(spongina). Acestui grup aparţin speciile între
buinţate în medicină: Euspongia, Spongia offi- 
cinalis. (v. Bureţi.)

Fibula, Cl><^t.) copcă de metal, cu care se în- 
copciau hainele, mai ales în vechime.

FIcaria Dill., (botan.) secţiune din genul Ra- 
nunculus L. (v. ac.).

Float, organ glandulos, destinat a secreta fierea, 
în partea dreaptă a pântecelui (abdomen), des- 
păr^t de coşul pieptului prin diafragm, greu până 
la doue kilograme; de el e lipită beşicuţa bilei. 
Femeile cari se încing prea strins îl curmă. Se 
alterează la cei ce duc o viaţă sedentară, la al- 
coholici, în regiuni cu friguri băltoase, la boala 
de zahăr, de oarece el formează zahăr din ele
mentele sângelui, la sifilis, etc. Ca tratament: re- 
gularea dietei, apă de Carlshad, Marienbad, Ems, 
\Tichy, purgative uşoare, la alcohoHci oprirea 
beuturilor spirtoase, la sifilitici tratament anti- 
sifilitic. Despre o boală a sa mai rară, cancerul, 
trătează Dr. Babeş în Analele institutului seu, 
1888/9, p. 178.

FIoedula, gen de pasere cântătoare din fam. 
Sylviidae, cu cioc şi picioare subţiri, slabe; co
loarea penelor, în genere, e verzie pe spate şi 
albicioasă pe foaie; coada bifurcată; mărimea 
abia de 13 cm.; petrece prin păduri dese şi se 
□utresce cu seminţe. Pe la noi se cunosc speciile: 
F. sibilatrix L., F. Bonelii Vieill., F. tro- 
chvlus Bp. şi F. rufa Lath. [V. B.]

Fichte, Johann Th., filosof german, n. 1762 
la Rammenau; fu instruit prin îngrijirea baro
nului Miltitz, care îi remarcase inteligenţa; a 
urmat mai ântâiu teologia, dar făcend în curând 
cunoscinţă cu operele lui Spinoza şi Eant, îşi 
îndreptă toate gândurile spre filosofie. Scrise: 
dncercare de critică asupra ori cărei revelaţiuni*, 
(1792) ceea ce contribui să fie numit profesor 
la universitatea din lena (1793), în oare calitate 
scrise opera sa principală: «Principiile fundamen
tale ale sciinţei şi cunoscinţei*, (1794), dar fiind 
acusatde ateism, fu nevoit să demisioneze (1799). 
După 4ece ani de viaţă neliniştită, în care avu

ocasia sa-şi dea pe faţă tendenţele sale de acti
vitate politică, mai cu samă prin celebrele dis
cursuri cătră naţiunea germană (1808), care 
redeştepta sentimentul naţional în contra cotro
pitorului geniu al lui Napoleon, F. fu numit pro
fesor la atunci înfiinţata universitate din Berlin, 
ale căreia statute el însuşi fusese însărcinat să le 
redigeze. Muri în Berlin 1814. A mai scris: Prin
cipiile fundamentale ale dreptului natural, (1796); 
Destinaţiunea omului, (1800); Caracterul esenţial 
al înve^tultti, (1806); Metoda ca să ajungem 
viaţă fericită, (1806), etc

F. procede în filosofia sa dela Kant, luând ca 
fundament idea Eului, care constitue întreaga 
realitate. Eul, punendu-se pe el însuşi, sub 
forma identităţii a = a, care este esen^al ori 
cărei cunoscinţe, se creează; în această crea- 
ţiune el se desăvîrşesce şi ia absolut cunoscinţă 
de el însuşi, punend şi creând ca ceva afară din 
el, dar produs tot de el, Non-eul, lumea cu 
tot ceea ce ni se pare că pune resistenţă expan
siunii Eului nostru. Din punerea non-eului, se 
creează o a treia existenţă, limitarea reciprocă 
a eului prin non-eu. Aceste toate resultă din 
puterea absolut liberă a Eului nostru: această 
libertate absolută este singura realitate din care 
decurg toate lucrurile. Executarea acestei liber
tăţi şi prin urmare activitatea practică, conform 
acelei libertăţi esenţiale Eului şi întregei rea
lităţi, este scopul suprem al ori cărui om în 
viaţă, suprema fericire. Această concepţie ar 
duce la îndreptăţirea tendenţelor anarchice in
dividuale, dacă F. nu ar fi făcut să reiasă cu 
claritate, că vorbind de Eu, nu vorbesce numai 
de un Eu individual, ci de totalitatea Eurilor. 
Şi precum fiecare Eu în pai'te pentru a ajunge 
la claritatea de sine, trebue să creeze un Non-eu, 
care să-1 b’miteze; tot aşa toate Eurile, pentru 
realisarea adeveratei unităţi a lor, trebue să-şi 
pună de bună voie o limită libertăţii lor, respec
tând libertatea celorlalţi. Acesta e fundamental 
statului. Sistemul lui Rchte se numesce: idea
lism subiectiv, (v. Eu.) [Dragomirescu.]^

Fichtel, CFichtelgebirgeJ, masiv muntos în 
colţul nord-estic al Bavariei, compus din granit, 
gneis, basalt, etc. şi formând un platou acoperit 
cu păduri şi atingend în Schneeberg înălţimea 
de 1055 m.; aceşti munţi formează o interesantă 
despărţitoare de ape.

Ficker, 1) F., Adolf, statistician austriac, n. 
1816 în Olmiitz, ţ 1^0; 1840 profesor gim- 
nasial; 1853 fu chiemat sub Czornig ca secretar 
la oficiul statistic austr., 1873 şef de secţie şi 
president al comisiunei statist. austr.; are parte 
însemnată în opera etnografică a lui Czornig; 
întemeia revista «Statistische Monatsschiift*. 2) 
F., luliu, istoric şi jurisconsult austr., n. 1826 
în Paderborn, studia în Bonn, Miinster şi Berlin, 
1852 profesor în Innsbmck, 1879 se retrase la 
pensie. A desvoltat o activitate extraordinară 
atât pe terenul istoric cât şi pe cel juridic. Opera 
principală: Foischungen zur Reichs- und Rechts- 
geschichte ItaJiens, 1868—73, 4 voi. In timpul 
din urmă s’a ocupat şi cu originea Saşilor ardeleni.

Ficoideae sau Aizoaceae, (botan.) familie de 
plante anuale sau perene, adese prostrate, di- 
cotyle polypetale calyciflore, Jiiedie între Garyo- 
phylleae, Portulaceae şi Paronychieae, de prima 
familie difere prin foi, ovarul 2-plurilocular adese
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infer, de a doua prin caliciul 4—5 sepal, iar de 
cea din urmă prin habit şi ovarul 2-plurilocular. 
Cuprinde plante tropicale sau subtropicale, ex
cepţional extratropicale, distribuite în trei tri
buri : I. Mesembryeae — caracterisat prin tubul 
caliciului concrescut cu ovariul — (genuri im
portante: Mesembryanthemum şi TetragoniaJ; 
II. Aizoideae — tubul caliciului elongat, necon
crescut cu ovariul — (genuri remarcabile: Ai- 
zoon şi Sesumum); IU. Moîlugineae — cu ca
liciul profund 5-partit — (ca genuri relevam: 
Telephium, Mollugo şi GisekiaJ. Pentru noi 
specule sunt mai importante ca plante deco
rative. [A. Pr.]

Ficţiune, 1) produsul fantasiei (v. ac.), închi
puire; 2) existenţa care n’are un fundament 
real, s. e. ficţiune legală, ficţiune de drept, adecă 
o lege sau un drept, care nu se poate găsi în 
dreptul natural, oi numai în dreptul positiv; 
fapt, care n’are existenţă, deşi legea îl declară 
existent.

Ficus L., (botan.) gen vast de plante lignoaso 
lactescente din fam. Urticaceelor, trib. Arto- 
carpeae, respândit în toate ţerile calde. El este 
caracterisat prin receptacol globos sau obovat, 
ce închide flori numeroase. Dintre cele vr’o 
6(X) specii, multe, precum F. elastica Roxb., 
F. macrophylla Desf., ş. a., se cultivă în florâ- 
riile noastre. Asemene şi F. scandens Lam., o 
plantă, în vestul Europei subrustică, din China 
şi laponia. F. elastica Roxb. produce cauciuc, 
F. religiosa L. lac. F. Carica L. «smochinul* 
— o plantă originară din mediterană — e cul- 
tivabilă la noi în liber; fructele lui formează 
un articol important de comerciu. [A. Pr.]

Fid, (fissus), (botan.) se numesce un organ 
divisat până la jumătatea suprafeţei lui, divi- 
.siunile numindu-se lacimii] s. e. la frunze de 
Ricin, Talpa gâştei, ş. a. Se întrebuinţează şi în 
compuse, ca bifid, trifid, palmatifid, penatifid, 
bi-tri-penatifid, etc.

FIdelcomis, îu dreptul roman o formă de libe- 
raUtate morţiş causa, pusă de defunct în sarcina 
unei persoane deja gratificate. F. era făcut în 
formă precativă. Fiditciar se numia persoana 
însărcinată să execute F.-ul, fideicomisar, acela 
care beneficia de liberalitate. înainte de August 
F. nu obliga pe fiduciar, adecă fiduciarul nu 
era ţinut decât de o obligaţiune morală ca să 
îndeplinească voinţa defunctului. August per
mise fideicoinisarului să se adreseze la consuli, 
dacă fiduciarul refusa să execute fideicomisul. 
Sub Claudiu fură creaţi 2 pretori speciali, prae- 
tores fideicommissarii, însărcinaţi cu judecarea 
acestor afaceri.

Fidejusiune, în dreptul roman, un contract 
verbal, sau mai bine cjis 0 formă de contract 
verbal, prin care se puteau obliga cauţiunile 
sau debitorii accesorii (chezaş). F. ca şi fide- 
promisiunea ^v. ac.) nu era reservată numai 
cetăţenilor romani, după cum era sponsio; ea 
era accesibilă şi peregrinilor, adecă străinilor. F. 
este posterioară fidepromisiunei. Ea a fost in
trodusă ca să înlăture inconvenientele ce pre- 
sintă această din urmă. Aşa prin fidepromisiune 
ca şi prin sponsio nu se putea cauţiona (adecă un 
chezaş nu se putea obliga) decât o datorie năs
cută dintr’o stipulaţiune, adecă dintr’uu contract 
verbai, şi apoi angajamentul ce contractau fide-

promisorii şi sponsorii (adecă acei ce se obligau 
prin fidepromisiune sau sponsio) se stingea prin 
moartea lor, şi nu ti’eoea la moştenitori (Gaiiis 
lust. 3, 120). Mai mult în virtutea unei legi 
Furia se acorda fidepromisorilor şi sponsorilor 
din Italia beneficiul de a fi complet liberaţi, dacă 
creditorul lăsa să treacă un interval de doi ani dela 
scadenţa datoriei. După expirarea acestui termen, 
creditorul nu mai putea urmări decât pe debitorul 
principal, sponsorii şi fidepromisorii erau liberaţi 
de obligaţiunea lor. Tot această lege decise că, 
în caşul când etau mai mulţi sponsori sau fide- 
promisori, creditorul când voia să urmărească 
pe debitorii accesori, trebuia să împartă creanţa 
sa între toţi debitorii accesori, cari se aflau în 
viaţă în momentul scadenţei, independent de 
faptul, că sunt solvabili sau nu. (Gaius, lust. 
III, 121). Pentru a evita aceste iuconvenienţe, 
pentru a da creditorilor o siguranţă mai mare, 
practica introduse o nouă formă de cauţionare 
verbală, F., unde cauţiunea îşi ia asupra-şi toate 
consequenţele actului. Fidejusorul putea să ga
ranteze ori ce fel de obligaţiune, fie ea născută 
dintr’un contract verbal, fie din ori ce alt con
tract, angajamentul luat trecea la moştenitori, 
legea Funa nu se aplica de loc în materie de F., 
aşa că cineva poate urmări un fidejusor după 
expirarea termenului de 2 ani şi poate să-l ur
mărească pentru întreaga creanţă, pe care a ga
rantat-o, deşi poate sunt mai mulţi fidejusori. 
(Cf. G. Danielopol, Diverse fragmente juridice.)

Fidel, credincios; acest neologism devine din 
ce în ce mai puţin întrebuinţat, poate din pri
cină că n’are energia cuvântului sinonim: cre
dincios. Se întrebuinţează cu deosebire pentru 
a da nuanţa de sincer, adeverat, întocmai, s. o. 
reproducere F.-ă. [M. D.]

Fidelitate, 1) credinţă, în sens de a fi credincios 
angajamentelor luate (bună credinţă); 2) adever, 
când este vorba de o reproducere într’un fel 
sau într’altul a unui lucru sau a unei întâmplări.

Fidelitatea, Ordinul, fundat în marele Ducat 
de Baden la 17 Iun. 1715 de margraful Carol- 
Wilhelm; modificat 1840. Cel dintâi ordin din 
Baden, reservat în număr restrins pentru su
verani şi înalţii demnitari. Badenzii spre a-1 puto 
poseda trebue să fie deja mari cruci ai ordinului 
de Zoehringen. Are o singură clasă; mare cruco. 
Panglica galbenă, cu dungi albe pe margini.

[O. L. |
Fidepromisiune, in dreptul roman o formă do 

contract verbal, prin care se obligau cauţiunile 
sau debitorii accesorii. La început nu exista 
decât o singură formă de contract verbal, prin 
care să se poată obliga cauţiunile, sponsio, spon- 
siune (v. ac.), dar această formă nu era acce
sibilă decât numai cetăţenilor; F. fu introdusă 
pentru raporturile dintre cetăţeni romani şi pe
regrini. (V. Fidejusiune.)

Fides, după mitologia romană 4ina credinţei, 
dar nu în vr’o religiune, ci în dreptul şi ca
racterul oamenilor de omenie. F. în sensul strins 
e cuvântul dat de un bărbat spre asigurarea 
fidelităţii sale şi întărit prin darea de mână, ce la 
Roma avea valoarea unui jurământ. Cultul (Jinei 
F. stă în legătură cu al lui Diespiter sau lu- 
piter Lucetius. (v. Fetiales.) [Atm.]

Fidius, Dius Fidius, venerat la Sabini, Umbri 
şi Romani, o fiinţă care a stat aproape de Dies-
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piter, ca (Jeul lumiaeî ceresci. Dius F. e un 
semizeu care pe pământ represintă pe Diespiter 
şi îngrijesce de drept, mai ales în oomerciul 
între oameni, anume de jurăminte, de căsătorie, 
de contracte de ospitalitate, ca dreptul şi omenia 
fiă se susţină în curăţenie şi în sfinţenie, (v. 
Fetiales.) [Atm.]

Fidşi, insule, v. Figi.
Fiduoia, în dreptul roman o convenţiune, prin 

care acela, care primia proprietatea unui lucru, 
se obliga să o înapoieze în anumite circumstanţe. 
In vechiul drept roman nu existau alte siguranţe 
reale pentru creditori, aşa nu exista nici gagiu, 
nici hipotecă. Atunci debitorul, pentru a asigura 
pe creditorul seu, îi transfera proprietatea lu
crului, iar creditorul se obliga printr’o conven- 
ţiune de F. să re transfere proprietatea lucrului, 
dacă va fi plătit. Tot prin acest mod se putea 
face o donaţiune unei persoane, care se obliga 
printr’un pact de F. să o transfere unei alte 
persoane. La început convenţiunea de F. nu era 
sancţionată prin nici o acţiune, în timpul pro- 
cedurei formulare, chiar imediat după legea Ae- 
butia, pretorul acorda ca sancţiune pentru acest 
pact de F. o acţiune infamantă în factum, iar 
mai târziu se acorda chiar o acţiune civilă, nu
mită actio fiduciae, şi care dacă era acordată 
acelui care dedese lucrul pentru a cere înapo- 
iarea lui, se numia cictio fiduciae directa, dacă 
era acordată acelui oare primise lucrul pentru 
a cere o indemnitate pentru prejudiţiul causatprin 
executarea convenţiunii, se numia actio fiduciae 
contraria. Convenţiunea de F. a dispărut, în
cetul cu încetul, în dreptul roman în epoca 
clasică, ea nu mai exista în dreptul lui lustinian. 
(Cf. Paul Negulescu, Manual de procedura drep
tului civil roman. Bucuresci, 1899.)

Flelding, Henry, romancier englez, n. 1707, 
neputend absolvi studiile juridice din lipsă de 
bani, începu să scrie pentru teatru. După ce 
risipi averea nevestei sale, trebui să studieze 
mai departe, se făcu unul dintre advocaţii cei 
mai căutaţi din Londra, dar fiind bolnăvicios se 
retrase, scriind pamfiete, iar dela 1741 încoace 
romane, t 1754. Primul seu roman »Josepb An
drews (ăndruz)« ieşi 1742, doi ani după »Cla- 
rissa« a lui Richardson (v. ac.), a cărui manieră 
şomatistică o înlocui cu un realism plin de vi
goare, cucerindu-şi astfel în timp scurt favorul 
publicului. Urmară »MisceUanies« (De toate), 
3 voi. 1743; Tom Jones (istoria unui copil aflat), 
1749, opul seu de căpetenie, şi Amelîa, 1752.

[W. R.]
Fier, unul din metalele cele mai respândite în 

natui’ă şi în acelaş timp unul din cele mai im
portante ])rin aplicaţiunile sale. In natură se gă- 
sesce sub formă de coinbinaţiuni cu oxigenul, 
care constitue principalele minerale de F. precum: 
F. magnetic, F. oligist; apoi combinat cu acidul 
carbonic formând mineralul numit Sideroză, care 
este iarăşi un mineral important de F.; în fine 
combinat cu sulfurele (Pirita), apoi sub formă 
de diverşi silicaţi, etc.

F. este un metal gri-albastriu, cu strălucire 
metalică; cel mai tenace din toate metalele, este 
ductil şi maleabil. F. pur, numit de ordinar F. 
moale, are o densitate variabilă între 7‘25 şi 7,9. 
Se topesce la 1500°, pe când combinat cu cai’- 
bouul sub formă de fontă se topesce la 1250®.

El posedă proprietatea foarte interesantă, că 
fiind încăl4it la roşu să se poată lucra cu cio
canul şi chiar a se lipi. F. e magnetic, adecă 
atras de magnet, dar sub formă de oţel devine 
el însuşi magnet. Când e încălzit la roşu, el 
lasă a trece prin el diverse gazuri şi mai ales 
oxidul de carbon, ceea ce e foarte necesar de 
sciut relativ la întrebuinţarea sobelor de F.

La temperatura ordinară şi în aer uscat F. nu 
se alterează; încălzit la roşu absoarbe oxigenul 
din aer şi se transformă în oxid de F. magnetic; 
când încălzirea se face în o atmosferă de oxigen 
curat, combinaţia e foarte energică şi se face 
cu desvoltare de lumină. In aer umed F. se oxi
dează cu încetul şi se şi hidratează ruginind. 
Rugina e un oxid de fier hidratat. Pentru a îm- 
pedeca ruginirea F.-lui se acopere de ordinar cu 
o materie grasă sau cu un lac, sau cu un alt 
metal neoxidabil, precum e staniul sau zincul 
(fier galvanisat).

F. se combină cu toate elementele, formând 
un mare numer de compuşi. In aceste combi- 
naţiuni el poate ave doue valenţe: poate fi di- 
valent (Fe'O şi atunci formează compuşi la mi
nimum, numiţi feroşi; sau trivalent (Fe"') şi 
atunci formează compuşi la maximum, sau ferici.

Din furnalele înalte, unde se extrage F. din 
mineralele sale, nu căpetăm F. curat, dar com
binat cu carbonul sub numele de fontă. Pentru 
a obţine F. moale, fonta este topită în o at
mosferă oxidantă, care arde cu încetul carbonul 
şi lasă F. mai mult sau mai puţin pur. Pentru 
a-1 ave chimicesce pur, se reduce sau oxidul de 
F. pur preparat anume, sau chlorura de F., prin 
un curent de hidrogen pur. Sub această formă, 
F. e întrebuinţat în medicină. Dintre compuşii 
F.-lui, cari sunt foarte numeroşi, cei mai im
portanţi prin aplicaţiunile lor, în afară de com
puşii naturali, sunt:

Chlorura ferică (Pe CI8) se poate obţine sau 
prin acţiunea unui exces de chior asupra F.-lui 
încălzit la roşu, şi atunci e anhidru şi sub formă 
de lamele sublimate; sau prin acţiunea apei re
gale asupra F.-lui, sau disolvând oxidul feric ori 
acid chlor-hidric, şi în aceste caşuri se obţine în 
soluţie, de unde se poate separa prin evaporare 
sub forma unei masse moi de coloare galbenă- 
brună. Se întrebuinţează în medicină ca he
mostatic.

Oxidul feric (Fe* O8), se obţine mai ales ca 
produs al calcinaţiei sulfatului feros, şi se nu- 
mesce Colcotar. Se mai poate obţine prin cal- 
cinarea hidratului feric, ce resultă din acţiunea 
unui hidrat alcalin (hidrat de sodiu, de potasiu, 
amoniac) asupra unei soluţii a unei sări ferice. 
Este o pulbere roşie, care se întrebuinţează la 
boitul acoperemintelor sub numele de Minium 
de fier.

Sulfatul fieros (SO* Fe) 7 H, O sau Galacanul 
este o sare cristalisată de o frumoasă coloare 
verde, şi se obţine sau prin acţiunea F.-lui asupra 
acidului sulfuric, dar mai ales prin oxidarea sul- 
furelor de F. Servesce la prepararea acidului 
sulfuric funiant sau al colcotarului; apoi în tioc- 
tură ca mordant, la fabricarea albăstruiul de 
Prusia, şi în fine ca desinfectant.

Metalurgia fierului. Principalele minerale din 
cari se extrage F. sunt: Oxidul de F. magnetic, 
Hematita roşie, Hematita brună şi Carbonat’ol



412 Fier-â-bras — Fife.

de F. Extragerea F.-lui din aceste minerale se 
face prin doue metode: metoda directă şi me
toda indirectă. In metoda directă F. se scoate 
ca F. maleabil, şi pentru aceasta se întrebuin
ţează sau metoda catalană sau metoda germană. 
Aceste sunt metode vechi şi se basează pe re
ducerea mineralului de F. cu ajutorul cărbu
nelui de lemn, încăl(Jit la un foc puternic ac
tivat de foiu. F. astfel obţinut nu e omogen şi 
nu poate servi pentru lucruri fine, dar mai mult 
pentru instrumente agricole. Metoda indirectă 
este astă4i aceea ce se întrebuinţează mai mult, 
şi se numesce metoda furnalelor înalte. Opera
ţiunea se face într’un furnal special construit 
(v. Furnal), care poate conţine cantităţi mari de 
amestec de mineral şi cărbune, şi în care ope
raţiunea poate dura multă vreme, deoarece ame
stecul se introduce pe la gura furnalului, iar la 
partea inferioară iasă zgura şi metalul topit. 
Amestecul de mineral şi cărbune se introduce 
în pături alternative, după ce s’a aprins în 
fund un foc intens, şi când încărcarea e ter
minată, se activează focul prin un foiu puternic, 
care suflă aer deja încălzit. Cărbunele ar(jend 
se transformă în acid carbonic, care ridicându-se 
în sus dă preste un exces de carbon şi se trans
formă în oxid de carbon, care reduce mineralul 
do F. F. pus în libertate se găsesce în contact 
cu un exces de carbon, se combină cu o parte 
din el, dând fonta, care fiind mult mai fusibilă 
ca F., se topesce, curge în jos şi se adună în 
un creuzet mare la basa cuptorului, de unde 
apoi se toarnă în diverse forme. Fonta astfel 
obţinută trebue transformată în F. ductil. Această 
operaţie se făcea mai nainte cu ajutorul căr
bunelui de lemn, în presenţa unui curent pu
ternic de aer, care oxidează carbonul din fontă 
precum şi siliciul, cari trec împreună în scovie. 
Astă(Ji se întrebuinţează mai ales metoda en
gleză de afinare cu huilă, în furnale cu rever
bere. Această metodă numită pudlagiu constă 
în supunerea fontei la acţiunea flacărei de huilă, 
fără contact direct cu combustibulul, aşa că fonta 
topită în presenţa oxigenului din aer, care e adus 
de curentul produs de ogeag, pierde carbonul 
sub formă de oxid de carbon şi se transformă 
în F., care e scos pe rând în blocuri de câte 
30 kilo, şi apoi încălzit în un alt furnal până 
la roşu-alb, de unde apoi e trecut între nisce 
cilindre, cari îl fac în stare de plăci, sau i-se 
dă altă formă. Dar metoda de afinare cea mai 
repede e a lui Bessemer şi a lui Martin, cari 
sunt în acelaş timp metode de preparare a oţe
lului. (v. Oţel.) [V. C. B.]

Fler-â-bras, (franc.) poemă epică din ciclul 
carlovingian, compusă probabil în limba d’oU în 
seci. XII şi tradusă apoi în provensală. Cuprinde 
o fabuloasă cruciadă a lui Car ol cel Mare în 
contra lui Fierabras, fiul regelui Balan, emirul 
Saracenilor din Spania, care răpise moaştele pa
timilor lui Isus, aduse de Carol cel Mare din 
Ierusalim. Prelucrată în verauri şi tradusă. în 
toate limbile literare ale Europei. Operă în 3 acte 
de Fr. Schubert, textul de loseph Kupelwieser, 
după menţionata tradiţiune medievală.

Fierasfer, pesce, anocanthian din familia Ophi- 
didelor, trăiesce părăsit în tubul digestiv al Ho- 
luturiilor.

Fierbere, v. Ebuliţiune.

Fiere, lichid secreţionat de ficat, de o reac- 
ţiune neutrală sau puţin alcalică, galben întu
necat sau verde, de un gust foarte amar. F. se 
produce pe cale chimîcă in celulele ficatului din 
sângele, ce trece prin acesta. F. se adună în uu 
reservoriu, beşica F.-ii, de unde se revarsă în 
duoden; aici se amestecă cu alimentele trans
formate deja de stomac. F. se compune din nisce 
acide speciale, mai multe colori, grăsimi, co- 
lesterină şi diverse săruri minerale. La f)i se 
produc ca. 5—600 gr. F. Funcţiunea ei fisiolo- 
gică se basează pe împrejurarea, că se poate 
amesteca foarte intim cu grăsimile.

Flerea-pămentului, numele popular al plan
telor : Erythraea Centaurium Pers. (v. ac.) şi Gen- 
tiana cruciata L. (v. ac.).

Fieri, arămânesce Fearică (feregă), comună 
arămânească în Muzachie în Albania, cu 200 case, 
aproape toate arămânesci, are comerciu însemnat. 
Locuitorii se trag din Muscopolie în Albania.

Fieschi, Giuseppe, (1790—1836) conspirator. 
Vagabund şi spion, luă parte la câteva din cam
paniile lui Napoleon; fu închis apoi pentru hoţie 
10 ani în Corsica, de unde era originar. Venit 
în Paris urzî complotul cu maşina infernală 
pentru a omori pe regele Ludovic-PhiUp in 183.5. 
Aceea »maşină infernală« se compune din 24 ţevi 
de puşcă încărcate cu mitralii, spre a ucide din- 
tr’odată pe rege şi suita sa. La 28 Iulie 1885, 
pe când regele trecea prin faţa locuinţei sale, 
maşina făcu explosie. Regele scăpă, dar 29 per
soane, între cari mareşalul Mortier, fură rănite 
de moarte şi ucise; alte 23 rănite, printre cari 
atentatorul. Arestat, arătă mult cinism, şi în 
afară de Morey şi Pepin, complicii sei direcţi, 
nu se putură găsi alţii. Toţi trei expiară crima 
lor pe eşafod în 1836, după o lungă instrucţie 
a afacerii. [O. L.]

Fîesco, una din cele 4 mari familii ale Ge
nevei. Origina lor se urcă la seci. X. In 1150 
ei zidiră un palat în Genua. Dela 1200 istoria 
lor e strins legată cu a Republicei. O mulţime 
de persoane celebre ieşiră din această familie. 
Intre alţii: Papii Inocenţiu IV şi Adrian IV. 
Gulielmo F., cardinal şi protector al Augustinilor 
(1244). Luca, cardinal 1300. Griovani, f 1384, 
cardinal, episcop de Verceil şi agent catolic al 
papei Urban. Luigi, ■)■ 1423, cardinal, legat papal 
în Romagna şi Sicilia. Giorgio, f 1461, cardinal 
şi archiepiscop de Genua. Bartolomeo F., pro- 
vocătorul revoluţiei din 1505, în urma căreia 
regele Franciei Ludovic XII ocupă Genua. Gio- 
vani-Luigi, (1523. f 1547) conte F., autorul 
faimoasei conspiraţiuni numită a lui F. Voind 
a reforma forma de guvemament a Genovei, 
întâlni în Doria adversari periculoşi. Aducend 
mereu ajutor străin contra patriei, acest viteaz 
tiner pieri în 1547 după doi ani de lupte con
tinue: Doria expuse timp de 2 luni corpul seu 
şi apoi îl aruncă în mare. [O. L.]

Fiesole, Fra Benedetto da, pictor ital., n. 
1387, t 1455. Specialitatea lui fu de miniaturist. 
Se ved şi astăzi la Florenţa în Museul San-Marco 
cărţi de cor inluminate de el. Frescurile vedici mă
năstiri San-Marco sunt făcute probabil în parte 
de dînsul, ajutând fratelui seu Giovanini.

Fife, (DuffJ, veche familie scoţiană. Pe la 
1400 trăia David Duff, în 1735 Baron Braco of 
Kildbryde în Irlanda. In 1759 căpetă titlul de
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conte F. »Earl F. et Viscount Macduff«, titlu sco
ţian. In 1889 duke of F. şi Marquess of Macdnff. 
Alexander Fuff, niarquis de Macduff, duce de 
F., n. 1849, e creat duce de P. la 1889, luând 
în căsătorie pe fica prinţului de Galles. Fost 
trimis pe lângă regele Saxei. [O. L.]

Figaro, tip de caracter comic în cunoscuta 
trilogie a lui Beaumarchais: Le Bărbier de Se- 
ville, Le Mariage du Figaro, în care F. e per
soana principală, şi la Mere coupable. In rolul 
seu de valet, inteligent, activ, capabil şi plin de 
spirit satiric faţă cu stăpânii sei, cari pretindeau 
(lela servitorii lor toate calităţile ce ei nu le aveau, 
F. represintă popoiul (le tiers etat) şi e privit ca 
un manifest în contra inegalităţilor sociale şi a 
privilegiilor aristocraţiei, manifest care a con
tribuit la pregătirea revoluţiunii dela 1792.

tFigaro*, numele unui jurnal francez, carac
teristic prin spiritul satiric al omonimului seu 
(lin comediile lui Beaumarchais; Ia început ne
politic, dela 1829, ocupându-se şi de politică, se 
făcu cunoscut prin nestatornicia principielor sale 
politice. Numele mai multor jurnale franceze.

Figl, (engl. Fejee) sau Viti, grupă de 225 insule în 
Polinesia, spre vest dela insulele Societăţii, avend 
în total suprafaţă de 20,807 km2, şi 124,919 loc. 
(1889), între cari 3513 Albi. Insule principale 
sunt Viti Levu (11,600 km*.) şi Vanua Levu 
(6406 km*.). Locuitorii sunt Papuani amestecaţi 
cu Polinezi, mai înainte canibali temuţi, acum 
preste jumetate creştini. Valoarea impoi-tului la 
1889 a fost de 189,393 lire steri., a exportului 
364,282 lire steri. Dela 30 Sept. 1874 aceste 
insule sunt ale Englezilor.

Figura, (lat.) forma exterioară, faţa, obrazul 
omului, expresiunea feţei, aerul, mina, înfăţi- 
şai’ea, modul de a fi, de a pare, personalitate re
marcabilă, simbol. In aritmetică: fiecare cifră 
(lin care e format un numer. In geometrie: 
spaţiul limitat de una sau mai multe suprafeţe 
şi linii; linia sau liniile trase pentru a face o 
(lemonstraţiune, a deslega o problemă, sau a 
facilita o explicare. In gramatică: întorsătura 
unei frase sau unui cuvent, pentru a produce 
un anumit efect. In artă: înfăţişarea corpului- 
omenesc în întregime. In limbagiul artistic, ac
cepţia cuvântului se întinde şi la înfăţişarea 
animalelor. In graiul obştesc, figura înseamnă 
numai înfăţişarea obrazului.

Figuri de cugetare, patetice sau de construc- 
ţiune, sunt forme de expresiuni cu întorsături 
şi intonări potrivite cu starea inimei şi cu sim- 
ţemintele ce voim a deştepta în alţii. Se între
buinţează mai ales în discursuri şi în poesia 
liiică şi dramatică. Cele mai însemnate sunt: 
\) Repetiţiunea, când un cuvent se repetă, singur 
sau cu un adaus de epitete, pentru a da mai 
multă tărie ideii ce exprimă; sau când se repetă 
aceeaşi idee cu alte cu-vinte. 2) Fxclamaţiunea 
(v. ac.). 3) Elipsa (v. ac.). 4) Apostrofa (v. ac.), 
f)) întrebarea, oare se face, nu pentru a întreba, 
ci pentru a da mai multă tărie simţemintelor şi 
a sili pe cetitor sau ascultător să afle însuşi 
respunsul. 6) Ironia, o batjocură fină, în care 
o idee rea se spune tocmai prin contrarul ei; 
ea devine sarcasm, când e prea pe faţă, când 
taie în came vie. 7) Hiperbola sau exagera- 
(iunea, trecerea preste posibilitate, pentm a da 
uu colorit mai viu inraginei şi simţementului.

8) Negaţiunea sau litota, neagă unele idei pentru 
a pune în relief contrarul lor. 9) Eufemismul 
e un fel de negaţiune, care înlocuiesce un defect 
prin o calitate corespun(jetoare. 10) Gradaţiunea, 
aşezarea treptată a ideilor, culminând cu cele mai 
însemnate. 11) Contrastul sau antitesa (v. ac.). 
12) Comparaţiunea făcută pentru a înfrumseţa 
sau a lămuri ideile, etc.

Figurile de cuvinte sau Tropii, stau în în
locuirea unui cuvent prin altul pentru sensibi
lizarea şi înfrumseţarea ideilor. Retoricii abu- 
sează în enumerarea lor. Cele mai însemnate 
sunt: Metonimia, întemeiată - pe asociaţiunea 
de causalitate, timp sau loc, între două idei. 
Binecdochea sau punerea părţii pentru întreg, 
sau vice-versa. De aci ^ne şi antonomasa. 
Metafora întemeiată pe asemănarea ideilor. 
Catachresa, o metaforă greşită. Tot F. metafo
rice sunt: prosopopeia sau personificai'ea ideilor 
abstracte şi a lucrurilor; alegoria, un fel de 
prosopopeie, în care prin ideile personificate se 
înţelege altceva asemenea; alusiunea, simbolul, 
emblema, sau simbolul sculptat ori zugrăvit. De 
aci ţin âncă mitul, proverbiul, fabula, parabola, 
cimilitura sau enigma, cu speciile sale; şarada, lo- 
gogriful, rebusul, anagramma, paUndromul (v. ac.).

Figurile gramaticale stau în schimbarea formei 
unui cuvent sau a unei frase. Figuri gr. de cu
vinte sunt: protesa sau adaugerea unui sunet la 
început. Epentesa, Paragoga, Aferesa, Dieresa, 
Sineresa sau contragerea a 2 silabe într’una. 
Sincopa, Apocopa, Metatesa. F. gr. sintactice: 
Silepsa, care sacrifică concordanţa gramaticală 
celei logice; atracţiunea, zeugma sau amestecul; 
anacolutul sau neconsequenţa, enalage, conjunc- 
ţiunea sau înmulţirea conjuncţiunilor; disjuncT 
ţiunea sau suprimarea lor; onomatopeia sau imi
tarea sunetului natural; paronomasa sau alătu
rarea vorbelor cu sunete asemeni, dar cu înţeles 
deosebit; parentesa, etc. [M. Strajan.]

Figuri de silogisme, cele 3 forme principale 
ale silogismului (v. ac.) In I m(terminul mediu) 
e subiect în o premisă şi pre(iicat în alta; în 
II m e predicat în amendoue premisele; în III 
m e subiect în amândouă.

Figuri electrice, F. lui Lichtenberg: Pe un 
disc de reşină se desemnează cu bombiţa unei 
butelie de Leyda o figură oarecare. Projectând 
prin mijlocul unei foaie mici pe acest disc o 
amestecare de minium şi pucioasă în prafuri 
subţiri, aceste ieşind din foală se electrisează 
prin frecare, pucioasa ce e electrisată negativ 
vine atrasă de liniile positive ale desemnului, 
iar miniumul care e electrisat positiv vine atras 
de liniile negative. Liniile galbene de pucioasă 
presintă ramificaţiuni pe când cele roşii ale mi- 
niumului se presintă cu conturul net şi unit. 
Prin această metodă Donlioh a produs unele de- 
semnuri foarte fine şi exacte pe plăci de sticlă 
şi ebonită. Figurile lui Gnebhard: Diagramele 
liniilor equipotenţiale obţinute pe plăci de metal 
prin metode electrochimice, plăcile fiind puse în 
contact cu electro(jii. Diagramele astfel obţinute 
sunt tocmai acele cari ar resulta din teoria lui 
Kirchhoff, şi pentru aceasta Gnebhard a propus 
aplicarea metodei sale la resolvirea grafică a 
problemelor de acest gen, cari n’au fost âncă 
resolvite prin caicul.
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Figurant, persoană secundai’ă în o tmpă de 
teatru, ai cărei rol e mărginit la gesturi şi ex- 
clamaţiuni, numit, în teatrul liric, corist. Fi
gurat, represintat prin semne sau prin figuri, 
simbolisat, represintat alegoric. Copte figurată, 
termen diplomatic; se (}ice despre o copie fidelă, 
absolut exactă. Numere figurate. Numerele caii 
compun triunghiul aritmetic al lui Pascal. Aceste 
numere represintă coeficenţii termenilor desvol- 
tării unui binom la o putere oarecare. In ana
tomie: element figurat, care nu e amorf.

Figurativa, Poesie, numită astfel dela aşe- 
zai'ea versurilor .dintr’o poesie, ca să înfăţişeze 
anumite obiecte. Inventatorul ei se crede a fi 
Simmias din Rhodos, în seci. IV a. Chr., dela care 
au remas 3 bucăţi: Aripele, Oul, Securea. P. Opta- 
tianus Porphyrius, poet latin din seci. IV d. Chr., 
a făcut un Altar, o Siringă, o Orgă; francezul 
Rabelais o Butelie şi un Păhar.

Flintă, în sens general designează tot ce are 
existenţă; în sens restrins, poate să aibă doue 
înţelesuri: a) unul comun, prin care se desig
nează animalele în genere (avend simţire şi miş
care de sine), şi care se poate aplica uneori şi 
la plante; b) unul filosofic, prin care se desig
nează partea esenţială şi statornică a existenţei. 
Nu tot ceea ce cade în cunoscinţa noastră are 
F.; ci numai ceea ce este esenţial, ceea ce are 
caracterul durabilităţii, în marea mişcătoare a 
fenomenelor trecătoare, (v. Existenţă). [M. D.]

Fllacterli, (fimbria, phylacteriumj, la Ovrei 
nescari şedule, pe cari se însemnau poruncile 
dumne4eesci (Deut. c. 6, 8, 9). Ovreii îşi legau 
F. la frunte şi în braţul stâng. Fariseii şi căr
turarii, ca mai învăţaţi şi mai versaţi în lege, 
purtau filacterii mai mari. (Mat. 23, 5.)

Filadelfia, oraş al Pensilvaniei, în Statele-Unite 
din America de nord, lângă confluenţa lui De- 
laware cu Shuylkill, cu 1.105,277 loc., cuprin- 
4end şi suburbia Camden. Majoritatea popula- 
ţiunii sunt Germanii şi Irlandezii. Este residenţa 
unui episcop catolic, a unuia protestant, a curţii 
supreme a Statelor-Unite şi a unui tribunal de 
arondisment. Posedă 2(30 de biserici creştine şi 
G temple ale quaker-ilor, o universitate fundată 
la 1755, o bibliotecă înfiinţată de Franklin, un 
port vast şi sigur, un arsenal, un şantier al 
Uniunii, etc. Mare centru comercial şi industrial. 
De câţiva ani, prin concurenţa New-Yorkului, 
expoitul său a scăzut. E construită elegant, cu 
multă marmură de Alleghany şi are strade foarte 
late. Fundatorul F.-ei e Williain Penn, 1681. 
Curând deveni de fapt capitala Statelor-Unite. 
La 1749 se încheie aici cu Indienii celor şese 
naţiuni tratatul de încetare a ostilităţilor între 
indigeni şi coloni. La 1777 ca(Ju în puterea En
glezilor şi fu jefuită şi arsă. Dar în 4ece 
ajunse şi mai înfloritoare decât înainte. La 1793 
primi mai multe mii de Francezi emigraţi după 
măcelurile dela St.-Domingo, iar la 1797 fu pu
stiită de friguri galbene. Quakerii, altă dată nu
meroşi, astăzi există în mic număr.

Filago Cass.,, (botan.) gen de plante erbacee 
tomentoase sau lanate din fam. Compositelor, 
trib. Inuloideae, foarie înrudit cu Gnaphalium 
(v. ac.), de care se distinge prin florile, femele 
cu bractee şi stilii florilor ermafrodite netrun- 
caţi. Speciile de F. cresc spontan în poieni pie
troase, păşuni părângenite, etc. în Europa, Asia

şi Africa boreală, o specie însă cresce în Ca
lifornia şi o varietate a ei în Chile. Mai res- 
pândite pe la noi sunt: F. germanica L. şi F. 
arvensis L., ambele plante anuale, cunoscute sub 
numirea de »muce(Jică«, »firicică« sau »cenuşie«.

[A. Pr.]
Filament, (botan.) acea parte a staminei care 

supoartă antera. De regulă e lung şi subţire; 
dar mai poate fi turtit (Ta Allium); petaloid (la 
Nufărul alb); umflat la basă, la mijloc sau la 
vîrf; cu nectare (la Căltunaşi, Brebenei), ş. a.

Filament în anatomie; F. axil: ciliu- 
drul-axă al tuburilor nervoase. F. spermatic: 
Spermatozoicji (v. ac.).

Filangieri, Carlo, principe de Satriano şi duce 
de Taormina, general neapolitan, n. 1784 în La 
Cava, 1814—15 adjutant M lui Murat, 1848—49 
supuse Sicilia din nou, 1859—60 prim-ministru. 
t 1867 în Porţiei.

Filantropia, (grec.) iubire de oameni. Intre 
principiile recomandate de morală, cel mai de 
samă şi unul din cele mai generale, este F.: 
cel mai de samă, pentru că nimic nu poate li 
mai presus de sentimentul iubirii deaproapelui; 
şi dintre cele mai generale, pentru că în acest 
sentiment se cuprind toate sentimentele morale 
rubricate sub denumirea de umanitarism (v. ac.). 
A fi filantrop în accepţiunea de a(Ji a cuvântului 
(prin conti’ast cu a fi misantrop, adecă a uri pe 
oameni) înseamnă nu numai a iubi pe oameni, 
ci a şi manifesta prin fapte reale această iubire, 
adecă a face după puteri, materiale mai ales, 
ceea ce e folositor oamenilor; a clădi şcoale, 
spitale; a dămi săracUor bani la nevoie şi iie- 
cesariile vieţii, etc. F. e una din basele morale 
ale tuturor filosofiilor şi religiunilor, în special 
a creştinismului. x [Nigrim.]

Filantropin, v. Basedow.
Filaret, numele a doi mitropohţi ai Ungro- 

Vlachiei; 1) F'ilaret I, originar grec din insulele 
ionice, a fost mitropolitul Ungro-Vlachiei dela 
1754 până la 1760, când avu de urmaş pe ve
stitul Grigorie. 2) Filaret II, probabil de origine 
greacă, şi-a însuşit de timpuriu limba şi senti
mentele naţiunii românesci şi este una din glo
riile clerului ţerii. Mai ântâi îl întimpinăm la 
Râmnicu-Vâlcea în calitate de archiereu pe lângă 
episcopul Chesarie, căruia îi va fi fost aju
tând la traducerea Mineelor. Meritele sale îi 
fuseseră resplătite deja atunci cu titlul de mi
tropolit al Myrei (in partibus), după moartea lui 
Chesarie însă, la 1780, fîi ales episcop de Râmnic. 
El urmă antecesorului său şi în continuarea 
operei monumentale, în traducerea Mineelor, îii- 
zestrându-le cu prefaţe originale, ca şi cele do 
mai nainte, fără însă a atinge istoria ţerii. După 
terminarea acestei lucrări il găsim neobosit in 
tipărirea unei mulţimi de cărţi, ca Cazania (1781), 
Molitvonicul (1752), Cuvintele sf. Teodor Stu- 
ditul (1784), Psaltirea, Evangelia, Penticostalul 
(1785), Triodul, o ediţie nouă a Mineelor (1786), 
Liturgia (1787) şi altele. Tot acolo se tipări îii 
acest din urmă an gramatica lui Văcârescu, pe 
care autorul o trimisese mai ântâi lui F. spre 
cercetare. Situaţiunea internaţională mult încur
cată de atuncî îndemnă şi pe F. de a juca un 
rol politic cu o abilitate foarte rafinată, deşi uu 
leală; cât pentru un caracter analog al vieţii sale 
private, unele acusări, ce i-se făcură în această
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privinţă, par a fi simple calumnii. După moartea 
mitropolitului Cosma, în 1792, se alese ca suc
cesor F. cu vot unanim al clerului şi al diva
nului ţerii. In această demnitate, în contra aştep
tării comune, n’a desfăşurat vechea sa activitate 
şi nu a săvîrşit vr’o faptă importantă şi deamnă 
de menţiune. Nici nu a avut timpul necesar la 
una ca aceea, căci deja după un an, la 1793, 
îşi dete demisia în mâna Domnitorului, moti- 
văndu-o pe desele sale boale. Atunci îşi făcu şi 
testamentul, prin care lăsa o avere colosală de 
mai multe moşii şi locuri în Bucuresci pentru 
educaţia copiilor orfani; deşi aceste bunuri au 
fost înstrăinate de nisce nemernici, după ce su- 
straseră chiar şi testamentul, totuşi meritul lui 
F. remâne mai pe sus de ori ce laudă. El muri 
după anul 1795, căci atunci el a retipărit la 
Râmnic cuvintele sf. Macarie Egipteanul. (Mel- 
ebisedec. Schiţe din viaţa mitrop. Filaret II. 
Buc., 1888; Gh. Enăceanu, Notiţe biogr. despre 
ep. şi mitrop. F., în revista Biser. ortod. rom. 
lunile Febr. şi Apr. Buc., 1881.)

Filariadae, (zool.) viermi, v. Nematodes.
Filarmonic, iubitor de musică. Astfel sunt so

cietăţi, academii, ş. a., cărora li-se dă acest epitet. 
In 1833 s’a înfiinţat în Bucuresci, de cătră 
1. Câmpineanu, ELiade Rădulescu şi C. Aristia 
o astfel de Societate filarmonică, în scopul des- 
voltării gustului artistic în poporul român. Din 
şcoala acestei societăţi, inaugurată la 20 Ian. 
1834, şcoală în care profesau C. Aristia pentru 
arta dramatică, im italian Bengianini musica şi 
Eliade literatura, ieşiră primele încercări ale unui 
teatru românesc, în piesa Mahomet de Voltaire 
(29 Aug, 1834). In Iaşi asemenea se înfiinţa o 
Societate filarmonică, în 183b, prin Gh. Asaki, 
cătră care se alipi un Conservator filarmonic 
dramatic, în care profesară între alţii tenorul 
F. Cervati şi D. Cuna. Promisiunile ce dădură 
chiar dela început aceste instituţiuni erau fru
moase. Deja în 23 Febr. 1837 se dădu o repre- 
sentaţie teatrală cu piesele Lapeirus după Ko- 
tzebue şi Veduva vicleană de Asaki; apoi în 
20 Febr. 1838 se represintă opera Norma, cu un 
text românesc prelucrat de Asaki. Cu toată stră
lucirea acestor promisiuni şi cu tot succesul ob
ţinut de alte câteva piese representate, prin in
trigi politice, în 1838 ambele aceste societăţi dis
părură şi cu ele şi şcoalele dependente. [T. C.]

Filatelia, (grec.) cunoascerea marcelor post^e.
Fildeş, os de elefant (v. ac.).
FIlep, Georgiu, filantrop rom., n. 11 Apr. 1823 

îu Cavaş (Selagiu) dintr’o familie nobilitată la 
1087 pentru merite câştigate în resboaiele contra 
'rurcilor. A studiat în Cărei şi Arad, sciinţele 
juridice în Caşovia. Censura advocaţială a depus-o 
la 27 Iun. 1848 în Pesta, când apoi răpit de 
valurile revoluţionare a întrat în tabera kos- 
suthiştilor. 1861 a condus la M. S. deputăţia Se- 
lăgenilor contra anexării «părţilor* cătră Ungaria. 
1801—63 protonotar comitatens. De atunci până 
la moarte, 3 Febr. 1895, advocat în Cavaş şi 
Taşnad, şi a luat parte activă la toate mişcările 
politice şi economice ale Românilor selăgieni. Ca 
tiner în 1847 a scris o broşui’ă contra semitis
mului, contra emancipării Jidovilor, Mare parte 
a averii sale a lăsat-o pentru scopuri culturale, 
între altele Asociaţiunii 20,000 fi. [A. Cosma.]

Filer, monetă austro-ungară, Vioo dintr’o co

roană. Aliagiul se compune din 96/ioo aramă, 
4/ioo cositor şi Vioo zinc. Dintr’un kgr. se bat 
600 bucăţi de câte 1 F. şi 300 buc. de câte 
2 F. Afară de aceştia se mai bat din nikel piese 
de 10 şi 20 F.

FilescI, corn. mr. în Rom., j. Covurluiu, în 
depărtare de 3 km. la 'Vest de Galaţi; se com
pune din 6 căt. cu 1857 loc. (Dicţ. geogr. 1892); 
are 4 biserici şi 3 şcoale. Pe teritorul corn, trece 
şoseaua naţională şi linia drumului de fier, apoi 
linia fortificaţiilor Galaţi-Nămoloasa-Focşani. Tot 
pe teritorul corn. se ved urmele vechei cetăţi 
rom. Gherghina (v. ac.).

Fileu, (frc. filet), ca termin de bucătărie, partea 
cărnoasă dela spinarea vitelor sau vânatului.

Filiala, sucursală (v. ac.) ori şi agenţie, casă 
mică de comerciu sau de bancă, dependentă de 
o casă centrală mai mare. F. numeroase au cu 
deosebire băncile naţionale. F. se numesce şi 
Comandită (v. ac.).

Filiaşi, corn. rur. în Rom., j. Dolj, situată pe 
ambele maluri ale Jiului; se compune din 5 căt. 
(Almăjelul, Balta, F., Racoviţa şi Schitu), avend 
în total 3383 loc. (Dicţ. geogr. 1896). Reşedinţa 
corn. e în sat. F., care singur numeră 2327 loc.; 
tot aici este şi reşedinţa plăsii Jiu de sus, o 
judecătorie de ocol, oficiu telegr.-postal, 2 şcoale 
prim. cu 3 puteri didactice, un spital întreţinut 
de judeţ şi o farmacie. Pe aici trece calea ferată 
şi calea naţională Craiova-T.-Severin. De aici.duce 
o linie ferată şi o cale naţională la Tîrgu-Jiului.

FIliaţiune, flat.J calitatea de fiu sau fică; în 
organismul ordinelor F. însemnează obligamentul 
de obedienţă al membrilor faţă cu superiorii or
dinului.

FIlioaja, Vincenzo, poet ital,, n. 1642 la Flo
renţa, t 1707. Pentru sciinţa sa ca jurisconsult 
fu numit senator al Toscanei şi guvernator al 
Vdlterrei. Patriotismul îi câştigă un renume su
perior talentului seu. Cristina, regina Svediei, îl 
considera, pentru sonetele sale, ca pe un emul 
al lui Petrarca.

Filicineae, (botan.) Filices sau Ferige, primă 
clasă de Cryptogame vasculare şi actualmente cea 
mai avută în representanţi. Cuprinde pe acelea 
cari au ui'mătoarele caractere generale: un aparat 
vegetativ representat prin o tulpină aeriană 
simplă, columnară, rar divisată, sau prin o tul
pină subterană; frunze mari, mai rar simple, 
mai des divisate de mai multe ori; celulele de 
raultiplicaţiune (sporii) formate în sporangi, ce 
sunt reuniţi în sori pe toată faţa inferioară a 
fnmzelor ordinare, sau pe o parte a lor numai, 
ori pe frunze speciale, modificate (sporophyllej. 
Sporii sunt de un singur fel (F. isosporee) şi 
se desvoaltă în sporangi, ce provin din o singură 
celulă (F. Leptosporangiate), sau din mai multe 
celule (F. Eusporangiate); sau sporii sunt de 
doue feluri (F. heterosporee). In cas când sporii 
sunt de un fel, prin germinare, dau prothale 
monoice, adecă pe cari se produc şi anteridii şi 
archegone; când sporii sunt de două feluri, cei 
mici (microsporii) dau protale mascule numai 
cu anteridii, cei mari (macrosporii) dau protale 
femele numai cu archegoane. Ori cum ar fi, după 
fecundarea oosferei, formată în archegon, de cătră 
anterezoid produs în anteridie, oul se desvoaltă pe 
protal într’un embrion, care apoi devine plantă 
adultă. După felul sporilor F. se divid în cele
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doue grupe amintite mai sus, iar cele cu spori 
de un singur fel se subdivid în Lepto- şi Eu- 
sporangiate. Cele Leptosporangiate cuprind fa
miliile (6) Polypodiacee, Cyatheacee, Osmun- 
dacee, Hymenophyllacee, ş. a.; cele Eusporaugiate 
cuprind familiile (2) Marattiacee şi Ophioglossee. 
F. heteresporee au 2 familii: Salviniacee şi Mar- 
siliacee. F. sunt respândite preste tot globul, 
cele mai numeroase însă sunt în regiunile tro
picale. Ca vechime, ele au apărut şi s’au des- 
voltatpână la maximum în era primară; în cele
lalte ere sunt mai puţin desvoltate. Multe resturi 
fosile sunt în depositele de antracit şi huilă.

Filiere! organele prin cari arachnidele trec firele 
de mătasă (aţa sau cămaşa de păingin) şi cu aju- 
toiTil cărora ţes mrejele lor. P. sunt patru sau 
şese gurguie mici, situate pe faţa inferioară şi 
posterioară a abdomenului, în apropiere de anus.

Filiform, (botan.) subţire şi fin ca un fir, s. e. 
ca stigmatul (stigma filiformej dela unele gra- 
minee (Anthoxanthum, etc.), ş. a.

Filigrane, obiecte preţioase lucrate din aur 
şi argint fin, din fire sub^ri împletite şi cu gău
rele, ca cercei, diferite ornamente, etc. Cele mai 
bine executate F. se găsesc în Turcia, Egipt, 
Caucas, India şi China. După cum arată desco
peririle archeologice, P. erau foarte preţuite şi 
in antichitate. P. se mai lucră acji cu deosebire 
în Italia, Spania, Norvegia şi Olanda.

Fllltnon, Nieolae, scriitor român, n. 1819 în 
Buouresci, f 1865. Şi-a dus viaţa fiind ântâiu 
psalt la o biserică, apoi corist la operă, după 
aceea flautist în orchestra teatrului, foiletonist 
musical la »Naţionalul«, gazeta lui Vasile Boe- 
i'escu, profesor de inusică, şi în sfîrşit func
ţionar la Archiva statului. Cariera literară şi-o 
începu în Dec. 1857 ca foiletonist la suspome- 
nitul (Jîar- 1858 face o călătorie în Germania 
şi Italia şi ca rod al acestei călătorii publică : 
Excursiuni în Germania meridională, memorii 
artistice, istorice şi critice, 1860; Oraşul Ber- 
gamo; novelele: Mateo Cipriani, Ascanio şi Eleo- 
nora (neterminată). Apoi lucrările de mult mai 
mare valoare decât cele de până acum: Slujni
carii, 1861, şi mai cu samă romanul Ciocoii vechi 
şi noui, 1863. Tot F. publică şi primul basm mun
tean în gazeta lui I. lonescu »Ţeranul român® 
la 1862. F. este primul nostru novelist şi ro
mancier mai talentat: la început aproape ex
clusiv romantic, se arată apoi, în ultimele sale 
doue opere, de multe ori exact observator al 
realităţii, om plin de spirit şi de humor, dibaciu 
doscriitor al fnimseţelor naturii şi superior în 
stil şi limbă mai tuturor contemporanilor sei. 
Cf. N. lorga. Schiţe din literatura română, I.

Fllloara, oom. rur. în Rom., j. Neamţu, for
mată din 6 căt. cu 3196 loc. (Dicţ. geogr. 1895) ; 
pe teritorul corn. se află mănăstirile Agapia şi 
Văraticul (v. ac.). Loc. se îndeletnicesc cu agri
cultura, prăsirea vitelor, dar mai cu samă cu in
dustria ţese tonei.

Flllp, fregi ai Macedoniei), 1) P. II, fiu al 
regelui Amyntas II şi tatăl lui Alexandru cel 
Mare, n. 382 a. Chr., cu el se începe mărirea 
Macedoniei. Ca tutor al nepotului seu minor 
Amyntas III ajunge domn al situaţiei şi 359 
ocupă tronul, 353—346 învinge pe Phokieni şi 
339 jpe Locrieni şi pune picior tare în Grecia, 
338 învinge la Chaeronea pe Grecii confederaţi,

cari 337 îl aleg în Corint comandant suprem în 
contra Perşilor, 336 este asasinat de Pausanias, 
un oficier al gardei sale personale. 2) P. III Ar- 
chidaeos, fiu ilegitim al lui F. II, este pro
clamat în Babilonia rege al Macedoniei după 
moartea lui Alexandru cel Mare (323) însă 317 
cade jertfă unui asasinat. 3) P. V, fiu al lui De- 
metrios II, începe a domni la 220 a. Chr., 215 
încheiă cu Cartagineniio confederaţiune în contra 
Romanilor, dar este bătut 197 do aceştia şi Ae- 
tolieni sub T. Quinctius Flamininus la Kynos- 
k^halae şi pierde domnia preste Grecia; f 179. 
(Germania). 4) F. de Şvabia, rege germ., 
fiul cel mai mic al împer. Priderio I, 1196 duce 
de Şvabia, 1198 e ales rege, se afirmă faţă cu 
anti-regele Otto IV, protegiat de papa Ino- 
cenţiu III, e ucis 1208 de Otto de ‘W’ittelsbach. 
(Burgundia). Duci: 5) F. II Indrăsneţul, 
n. 1342, fiu al regelui loan al Franciei, primesce 
1363 ducatul Burgundia, la care adauge prin că
sătoria sa 1384 Plandria. f 1404. 6) F. III cel 
Bun, fiu al lui loan Fără Frică şi nepot al 
celui precedent, n. 1396, 1419 duce, 1420 re- 
cunoasce pe Henric VI al Engliterei drept mo
ştenitor de tron al Franciei, câştigă 1433 Bra- 
bantul şi Olanda, încheia 1435 la Arras pace cu 
Carol VII. j- 1467. (Francia). Regi: 7) F. 1, 
fiu al regelui Henric I, n. 1052, domnesce dela 
1060 sub regenţă, dela 1067 independent, f 1108. 
8) F.II August, n. 1165, fiu al lui Ludovic VII, 
urmează tatălui seu 1180, participă 1190—92 la 
al 3-lea resboiu cruciat, răpesce regelui loan de 
Englitera Normandia, Anjou, Touraine, Mâine şi 
Poitou, bate 1214 pe împer. Otto IV la Bou- 
vines. f 1223. 9) F. HI, n. 1245, fiu al lui Lu
dovic cel Sfânt, urmează acestuia 1270. f 128f). 
10) F. IV cel Frumos, fiul celui precedent, 
n. 1268, urmează tatălui seu 1285, cuceresce 
1300 Flandria, din care este silit a restitui 1305 
partea dincolo de Lys, ajunge în ceartă cu papa 
Bonifaciu VIII, din causă că puse sarcini şi dări 
grele pe bisericile din Francia, ca să poată con
tinua resboiul cu Anglia, 1303 ameninţat cu 
interdict, prinde pe Bonifaciu în Anagni, si- 
lesce pe papa Clemente V să-şi mute reşedinţa în 
Avignon (Francia), făcendu-se astfel începutul 
aşa numitului »exil babilonic® al papilor; 1307 
cassează ord. Templierilor şi le confiscă bunurile, 
t 1314. 11) F. V, fiul celui precedent, n. 1293, 
urmează 1316 fratelui seu Ludovic X, mijlo- 
cesce recunoascerea legii salice din partea sta
turilor ţerii. t 1322. 12) F. VI, fiu al lui Carol 
de Valois, n. 1293, urmează 1328 lui Carol IV, 
ca ântâiul din dinastia Valois, împreună Cliam- 
pagne şi Brie cu coroana, bătut de rivalul son 
Eduard III 1346 la Crecy, trebue să cedeze Ga- 
lais Englezilor, câştigă 1349 Dauphine, Anjou şi 
Mâine, f 1350. (Hessa). 13) F. I Mărini
mosul, landgraf de Hessa, n. 1504, domnesce 
dela 1518 independent, 1526 introduce în ţeaia 
sa protestantismul, 1530 conducătorul alianţei 
schmalkaldice. f 1567. (Spania). Regi: 14) F. I 
celFrumos, archiduce de Austria, fiu al împer. 
Maximilian I, n. 1478, se căsătoresce 1490 cu 
Ioana, fica lui Ferdinand Catolicul şi a J.sabolei 
de Castilia, după moartea acestei din urmă, 1504 
ia titlul de rege al Castiliei, f 1506. 15). F. II, 
fiu al împer. Carol V şi al Isabelei de Poi tu- 
galia, n, 1527, 1555 primesce dela tatăl său Ţerile
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de jos şi provinciile italiene, 1556 Spania şi co- 
luiiiile spân., 1559 încheia cu Francia pacea dela 
Cateau-Oainbresis, stăruiesce pentru întemeierea 
unei monarchii absolutistice şi pentru restau
rarea predomnirii bisericii cat., caută să suprime 
în Ţerile de jos protestantismul şi libertăţile 
civice, ceea ce avu ca urmare 1581 ruperea unei 
părţi de cătră Spania, poartă resboiu norocos cu 
Turcii (învingerea lui Don Juan d’Âustria la Le- 
panto 1571), supune 1581 Portugalia, trimite 
1588 în contra Angliei vestita armada şi încearcă 
zadarnic să împiedece urcarea lui Henric IV pe 
tronul Franciei. f 1598, lăsând ţeara în mare 
disordine. A fost căsătorit de patru ori. 16) F. III, 
n. 1578, fiul celui precedent, căruia îi urmează 
în domnie 1598, stete cu totul sub influenţa 
(outelui Lerma, alungă 1609 pe Mauri din Gra
nada. t 1621. 17) F. IV, n. 1605, fiul lui F. III, 
căruia îi urmează în domnie 1621, om fără 
voinţă proprie, e folosit ca instrument de favo
ritul seu, ducele de Olivarez, care încurcă ţeara 
în resboaie nenorocoase; Portugalia 1640 se des
face de cătră Spania, tot sub el Ţerile de jos 
ajung în urma păcii vestfalice (1648) la inde
pendenţă definitivă, f 1665. 18) F. V, n. 1683, 
duce de Anjou, fiu al dauphinului Ludovic (Ţ1711) 
şi prin urmare nepot al lui Ludovic XIV al 
Franciei. Ajunge la tronul spaniol în urma testa
mentului lui Carol n, ultimul Habsburg spân., 
intră în Madrid 1701 şi se susţine cu ajutor 
francez, e aplecat spre melancolie şi stăpânit de 
favoriţi şi în deosebi de contesa Orsini, iar mai 
târ4iu lasă domnia pe mânUe soţiei sale a doua, 
Elisabeta Famese de Parma. Ţ 1746.

Filip, Alexandru, de Chicia, advocat român, 
u. 29 Ian. 1842 în B.-Szt-Miclăuş, studia în 
Beiuş, Blaj şi Sibiiu, până la 1874 a funcţionat 
ou notar şi asesor la sedria orfanală, apoi ca 
subjude reg. în Abrud, unde îşi deschise în anul 
amintit cancelarie advocaţială; a desvoltat o ac
tivitate binecuventată ca director al desp. Abrud 
al Asociaţiunii, pentru şcoala de fetiţe de acolo 
şi la iniţiativa lui s’a înfiinţat institutul »Au- 
raria«. A fost călduros sprijinitor al căuşelor pu
blice române. Ţ 24 Apr. 1899.

Filip Arabul, (244—249) împerat roman; se 
urcă pe tron prin asasinarea lui Gordian Dl; 
era fiul unui şef de bandă. Urcându-se pe tron 
se grăbesce a încheia cu Persia o pace ruşi
noasă, prin care se ceda Mesopotamia. In 247 
se face cunoscut prin splendidele serbări date 
în cinstea împlinire! a 1000 de ani dela fun
darea Romei. Pe neaşteptate panonianul Decius 
se revoltă şi este proclamat imperator de cătră 
legiunile din Moesia. F. merge contra lui Decius, 
dar este învins şi ucis în lupta de lângă Ve- 
runa (249). [Caion.]

Filipeni, corn. rur. în Rom., j. Bacău, formată 
din 3 căt. cu 2288 loc. (Dicţ. geogr. 1895); are 
2 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura şi prăsirea vitelor.

Fllipesci, 1) F. de tîrg, corn. urb. în Rom., j. 
Prahova, Situată pe malul drept al rîului Pra
hova. E reşedinţa sub-pref. plăşii F., la 20 km. 
spre nord de Ploeşti. Are 3 cătune cu vr’o 1800 loc., 
cari fac comerciu şi plugărie; o şcoală primară, 
oficiu telegrafo-postal şi reşedinţa unei comp. 
terit. de dorobanţi. Aci se face un tîrg septă- 
niânal. Dumineca. In împregiurimile comunei se
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află cărbuni, lignit. 2) F. de pădure, corn. rur. 
în Rom., jud. Prahova. Are 3 căt. cu 1330 loc. 
agricultori şi cultivatori de viie. In corn. se află 
o şcoală şi 2 biserici. Solul comunei e bogat în 
lignit (se exploatează), sare, pucioasă, chihlibar 
şi păcură.

FiKpesci, corn. rur. în Rom., j. Brăila, cu 
1012 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor. Corn. e străbătută 
de calea ferată Buzeu-Brăila.

Filipescu, familie boierească din Muntenia. Ori
gina din judeţul Prahovei, numele derivă dela 
moşia Fihpesci. După genealogia familiei, trun
chiul ei ar fi un oarecare Bugă, care trăia pe la 
1400. Acesta avu de fiu pe Drăghici, din care 
se trag şi Floreştii prin alt fiu al seu. Banul 
Udrişte (1544), fiul lui Drăghici, continuă la 
rândul seu familia printr’un fiu al seu Filip. Ur
maşul acestuia e Pană Filipescu, care la 1646 
repară mănăstirea din Mărgineni, împreună cu 
soţia sa, flcă a lui Constantin Cantacuzino. Ne
potul seu era marele Clucer Grigore Filipescu, 
al cărui fiu. Banul Pană, e tatăl lui Costache 
Filipescu, marele Ban (1751—1817), fost mare 
vistier, boier foarte însemnat pe la începutul 
secolului, pe care Blaremberg îl zugrăvesce ast
fel: »avu o viaţă strălucită şi fu un fervent ape- 
rător al patriei, sprijinul nemişcat al ţerii«, etc. 
El avu trei copii: marele Vornic Grigore Fili- 
pescu, marele Logofet George (lordache).

Filipescu, lordache, n. 1765, f 1855, om de 
stat. Mare Vornic şi mare Ban la 1830. La 1834 
F. fu candidat la tronul ţerii, dar neplăcut Ru
şilor. Sub Alexandru Ghica conduse trebile diu 
lăuntm. La 1843 Ian. fu caimacam de domu 
împreună cu Teodor Văcărescu şi Coruescu. La 
1847 din nou ministru de interne şi apoi iar 
dela 1849—54 sub domnia lui Ştirbey.

Filipescu, Alexandru, n. 1775 în Bucuresci, 
•f* 1856, porecht Vulpe din causa că, în calitate 
de delegat al boierimei pe lângă Tudor Vladimi- 
rescu în 1821, şi-a îndeplinit misiunea cu o de
osebită dibăcie. A fost logofet al dreptăţii, apoi 
ministru de externe; a participat la redactarea 
regulamentului organic şi a contribuit la alegerea 
principelm George Bibescu, care-1 numi Mare Ban.

Filipescu, Constantin, fiul lui lordache Fili
pescu, n. 1804 f 1842, fost colonel în oştirea 
românească, în care intrase dela 1828; apoi efor 
al şcoalelor, mare postelnic şi mare Logofet. 
Secretar particular al lui Kiseleff.

Filipescu, Constantin N., n. 1807, f 1854 în 
exil la Paris. La 1844 în obşteasca adunare de
nunţă îutr’un lung discurs afacerea Tranda- 
firoff cu minele. La 1848' ministru de finanţe, 
plecă apoi în exil. El a scris: »Memoires sur 
Ies conditions d’existence des Principautes da- 
nubiennes®. [L.]

Filipescu, Ion (A.), n. 1811, f 1863, fiul lui 
F. Vulpe, porecht Vulpache. A studiat dreptul 
în Francia, în timpul domniei lui Ştirbey este 
numit miuistiTi de externe, apoi logofet al drep
tăţii. La 1856 preş. al comisiei sfatului orăşenesc, 
iar după plecarea lui vodă Al. Ghica, caimacam. 
A stăruit pentru unirea principatelor şi a fost 
ministru al justiţiei sub Cuza. A fost deputat, 
la 1863 vice-pres. în Adunarea deputaţilor.

Filipescu, Gheorghe, supranumit Dădu F., 
u. 1811 în Bucuresci, f 1889, a urmat curau-
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rile şcoalei de cavalerie din Moscva şi a intrat 
în aimata rusească, unde a remas până la 18.59. 
A luat parte la resboiul din Crimea şi pentru 
vitejia sa a primit o sabie de onoare; apoi întră 
în armata română cu raugul de căpitan. La 1867 
colonel făcend parte din statul-major. Trecut la 
pensie, în 1877 întră iar în oştire, fiind ataşat 
ca adjutant pe lângă marele duce Nicolae.

Filipescu, Gheorghe C., n. 1840 în Bucu- 
resci, mare proprietar, a fost câtva timp adju
tant al Principelui Alexandru loan (Cuza), iar 
dela 1866 la 1874 mareşal al Curţii Domnito
rului Carol I, apoi până la 1877 agent diplomatic 
al României la St. Petersburg.

Filipescu, Nicolae, om politio român, n. 1861 
în Bucuresci dintr’o veche familie de boieri, 
şi-a făcut studiile universitare (juridice) la Paris. 
Reîntors în patrie, s’a aruncat cu avent în lup
tele politice ca unul din cei mai activi membri 
ai partidului conservator, a fundat 1884 (jiarul 
»Epoca«, pe care îl susţine şi astăzi, a fost 1887 
până 1895 deputat şi 1893—95 primar al ca
pitalei Bucuresci. La 1898 ucide în duel pe G. 
Em. Lahovari, redactorul (jiarului »Independance 
Roumaine». Dela el: Partidele politice, (1890); 
Chestiunea ţerănească, (1891); Cătră un nou 
ideal, (1897). [—]

Filipescu, Constantin Căpitanul, cronicar 
muntean, trăind în epoca ce a urmat lui Mateiu 
Basarab şi a preces pe Fanarioţi. Deşî duşman 
nu numai Grecilor dar şi Cantacuzineştilor, totuşi 
fu trimis de Şerban-Vodă Cantacuzen (1679—88) 
la prinţul Apafi al Ardealului să mijlocească 
împăcarea cu boierii nemulţămiţi şi mai ales 
cu familia Băleanu, cum şi căsătorirea lui Gri- 
goraş Băleanu cu fica lui Vodă. Este autorul 
celei de a 3-a cronică munteană: «Istoricul dom
nilor Ţerii-Românesci, dela descălecatul I până 
la 1688«, pe care a scris-o pe la jumătatea dom
niei lui Şerban-Vodă Cantac., şi care este pu
blicată în «Magazinul istoric p. Dacia®, (1845, 
1, II). In privinţa isvoarelor C. pare-se a fi cu
noscut şi scriitori străini, pe lângă isvoadele mai 
vechi şi spusele bătrânilor. Astfel pentm vre- 
mile mai vechi pomenesce şi din istoria bizan
tină, persană, etc., fără însă de a fi în legătură 
cu a Munteniei. El atinge şi istoria celorlalţi 
români, fără a se pute feri de ura munteană 
pentru aceştia. Cronica sa e destul de însem
nată, relatările ei deosebindu-se adesea de ale 
altor, şi fiind scrisă într’un stil limpede şi uşor.

[Aguletti.]
Filipica, discuraurile lui Demostene (v. ac.) 

în contra lui Filip, regele Macedoniei. Ele fă
cură pe Atenieni să lesiste cu glorie 14 ani lui 
Filip, care (Jicea, că se teme de un discurs al 
lui Demostene mai mult decât de toate arma
tele Greciei împreună. Discursurile lui Cicero 
(v. ac.) în contra lui Antoniu şi ori ce discur
suri asemeni acestora âncă se nnmesc F.

Filipine, archipelag în Malesia (Oceania), între 
5° şi 20° lat. nord. şi între 115° şi 125° long. 
est. (merid. Paris). Suprafaţa 296,182 km*., pop. 
7Vi milioane loc. aproximativ. Mai mult de trei 
sferturi din locuitori nu sunt supuşi autorităţii. 
Principalele insule sunt Luzon, Mindanao, Pa- 
lauan, Mindoro, Panay, Negros, Zebu, Leyte, 
Samar, Masbate şi Bobol. Teren vulcanic, cu
tremure dese, climă plăcută, munţi înalţi până

la 4000 m., multe rîuri şi torente, sol productiv 
de tot felul de arbori, plante şi fructe tropicale. 
Capitala: Manilla, în Luzon, 154,000 loc.; por
turi : Sual, Hoile, Zamboarga. Rassa albă e în 
număr relativ mic; rassele indigene sunt Papu, 
creştini şi negri, cu tribul Igarote, Tagalii şi 
Bisaya, independenţi. In sud locuiesc Mauri .şi 
indigeni mohamedani. Există şi un important 
număr de Chinezi.

Istorie. F. au fost descoperite la 1521 de Ma- 
gellan. La 1564 Spania trimise pe Legaspi gu
vernator general, care fundă Manilla. Piraţii 
Chinezi şi Japonezi atacau des aceste iusulc. 
In seci. XVIII Chinezii din Luzon se revoltară, 
iar la 1762 Englezii cuprinseră Manilla. Sub con
ducerea călugărului Andra, Spaniolii şi Indigenii 
goniră pe Englezi. De atunci le-a posedat Spania 
până la 1898, când, în urma resboiului pentru 
Cuba, Statele-Unite au pus mâna pe F.

Filippopole, (grc. Filippopli, turc. Filihe, bulg. 
Plovdiv), capitala Rumeliei orientale, lângă Ma- 
riţaşi calea ferată Sofia-Adrianopole, cu 33,032 loc. 
(1888) Bulgari în majoritate, apoi Turci, Greci, 
Ovrei şi Armeni. Centrul unui însemnat co- 
merciu de cereale; residenţă archiepiscopească; 
13 biserici ort., 26 moschee; bibhoteca statului, 
caravanserai; gimnasiu real, mai multe şcoale 
primare, spital, orfanotrofiu. Industrie de mă- 
tasă, bumbac şi manufactură de pielării; telof(ni 
până la Sofia. F. a fost fundat de regele Ma
cedoniei Filip II. Pe timpul Romanilor era ca
pitala prov. Tracia şi se numia şi Trimontiuin. 
Dela 1878 capitala Rumeliei orientale; aci se 
născu revolta din 17 Sept. 1885 pentru an co
tarea Rumeliei orientale la Bulgaria.

Filisteni, (Philisthaei), vechiu popor în Pa
lestina (v. ac.) de origine hamitică (Gen. K), 
14); cu Israeliţii au avut multe certe, iinpinşi 
de cătră aceştia spre vest au înfiinţat pe malul 
estic al Mării Mediterane mai multe cetăţi în
floritoare, cum au fost Gaza, Ascalou, Azot, 
Geth, Acearon. F. se ocupau cu agricultura şi 
comerciul. Religiunea le era politeistă idolatră; 
(Jeul principal le era Dagon, al cărui tip se jire- 
sentă cu cap de om şi cu mâni; iară trupul îi 
semăna cu al pescilor (1 Sam. 5, 4); soţia lui 
Dagon era Derketo (Diodor. 2, 4). Regele israelit 
David a ocupat o parte din ţeai'a F. şi a pus 
pe timp mai îndehmgat capăt invasiunii lor în 
Palestina (1 Par. 18, 1; 2 Sam. 8, 1). Soloinon 
i-a făcut tributari, după moartea lui împăr- 
ţindu-i-se împărăţia, F. s’au eliberat. Mai târejiu 
au ajuns F. sub Asirieni (Is. 20, 1, 4, 5) apoi 
sub Egipteni. Venind F. în atingere cu Greoii 
şi-au însuşit limba acestora. Alexandru Maoedon 
a supus pe F. şi prin aceasta ei au încetat do 
a exista ca popor deosebit. [Dr. Is. Marcu.j

Filite, roce, şisturi argiloase mai mult sau 
mai puţin metamorfosate, bogate în mice; simt 
F. clivabile şi lucioase.

Filiu, (BudisteancaJ, corn. rur. în Rom., j, 
Brăila, situată pe malul stâng al Călmăţuiului, cu 
1108 loc. (Dicţ. geogr. 1894) cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor. Are 1 biserică 
şi o şcoală de băieţi şi alta de fete.

Filma, după mitol. daco-romană o (jioă rea. 
Se crede, că locuinţa finelor e în Ţeara Ro
mânească în locul cu apele albe, unde ele so 
scaldă şi unde cresce floarea cu care se scot
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tesaurcle din păment. Dacă o muiere a vătemat 
(jinele, sufletul ei e purtat de (Jine spre chi- 
niiiro. ţtinele pleacă de acasă şi în călătoriile 
lor trec preste munţii Orşovei, fac escursiuni 
prin tot Banatul şi apoi se reîntorc la apele 
albe. Ele poartă cu sine cete de suflete pecă- 
toase, ca să le pedepsească. Intre 4ine, cea mai 
mică, dar cea mai rea e F., care mai tare chi- 
iiuiesce sufletele celor bolnavi, (căci sufletele 
le poartă cu sine, iar trupul stă amorţit acasă 
în pat) şi celelalte (Jine nu strică voia ei. Despre 
aceasta (Jină cei bolnavi, venind la fire, murmură: 
»Filnio! dar nu me chinui aşa de tare, ci iartă-me!« 
(Familia 1874, pag. 574, după Simeon Mangiuca; 
B. P. Hasdeu în Românii Bănăţeni, pag. 63, nu
mele Filma îl derivă din goticul fihn, spaimă.)

[Atm.]
Fillmore, Miliard, president al Statelor-Unite 

din America de nord, n. 7 Ian. 1800 în Summer 
llill, statul New-York, 1833 membru al con
gresului, Nov. 1848 vicepresident, 9 Iulie 1850 
până 4 Mart. 1853 president, îngăduitor faţă do 
ţiuetorii de sclavi, f 8 Martie 1874 în Buffalo.

Filmogen, soluţiune de fulmicoton în aceton, 
se folosesce ca şi colodiul.

Filo —, V. şi Philo —.
Filogenia, v. Biologia.
Filologia, studiul limbei şi literaturii unui popor 

sau a unui grup de popoare. Aplicat la Greci şi 
Komaui (F. clasică), cuventul ia de obiceiu un 
înţeles mult mai larg, îmbrăţişând, pe lângă 
limbă şi literatură, şi toate celelalte manifesta- 
ţiuni ale vieţii psichice a acestor popoare, ca aria, 
religiunea, politica, viaţa socială şi privată. F. 
comparată v. Linguistica.

Filologia română. Dintre toate ramurile 
acestei sciinţe, gramatica, etimologia şi lexico- 
graQa sunt acele, în cari s’a desfăşurat activi
tatea cea mai mare şi fructuoasă. Până în a 
doua parte a seci. XVIII, această activitate se 
reduce la emiterea nnor teorii puţin sciinţifice 
despre originea şi istoria limbii române. In ul
timele decenii ale numitului seclu apar, datorite 
unor înveţaţi pământeni, primele începuturi de 
gramatică română, a cărei evoluţiune se efec
tuează apoi în doue direcţiuni opuse, direcţiunea 
ardeleană, erudită, dar subiectivă, dominată de 
o tendenţă latinistă din ce în ce mai pronunţată 
(Klein, Şincai, Petru Maior, Cipariu, Laurian), 
şi direcţiunea munteană, croită de pe firea însăşi 
a limbii şi prin aceasta de un caracter mai sciin- 
ţific (Văcărescu, Golescu, Eliad). De aceste slabe 
începuturi se folosesce Diez în a sa gramatică 
comparativă a limbilor romanice (1836 urm.). 
Abia în a doua jumătate a seci. XIX F. rom. 
apucă calea cercetării critice serioase. După ce 
Miklosich (1862) adună elementele slave din limba 
română şi Mussafia (1868) tratează unele feno
mene ale gramaticei române, Cihac, în partea I 
a Dicţionarului de Etimologie daco-română (1870) 
dă prima lucrare mai întinsă de trainică valoare. 
Studiile filologice ale lui Haşdeu, publicate în 
revista sa »Columna lui Traian®, (1870 urm.), 
precum şi textele manuscrise din seci. XVI şi 
XVII reproduse de acelaşi în »Cuvente den be- 
trăni», (1878 ui-m.) şi însoţite de preţioase ob
servări, deşteaptă interesul pentru studiul isto- 
rico-critic al limbii române în cercuri tot mai 
întinse. La 1881, Miklosich, în »Beitrăge zur

Lautlehre der mm. Dialekte®, dă prima sintesă 
fonetică a celor trei dialecte române. Tot fone
tica e obiectul cercetărilor riguros metodice ale 
lui Lambrior, Gaster şi Tiktin. Pe lângă aceştia, 
Quintescu, Gruber, ş. a., contribue la elucidarea 
unor chestiuni interesante de ordine morfologică 
şi sintactică. Schiţa de gramatică română a lui 
Tiktin (în Grober, Grandriss der romanischen 
Philologie, 1888) resumă cunoscinţele adunate 
până acum. In domeniul etimologiei se disting, 
consolidând temelia pusă de Cihac şi îndreptând 
defectele ei, Haşdeu, Burlă, Şăineann, ş. a. Acestui 
din urmă i-se datoresce şi prima încercare de 
semasiologie română (1887). Câmpul dialecto
logiei, inaugurată de loan Maiorescu cu »Itine- 
raml în Istria®, (1874), e cultivat cu un zel deosebit 
de Miklosich şi Weigand.- Despre lexicografia 
română v. Dicţionar; despre celelalte discipline 
filologice netratate aici v. articolele respective. 
F. rom. se predă în seminariul român din Leipzig, 
condus de Weigand, precum şi de mare parte 
din romaniştii universităţilor apusene. Cf. Şăi- 
neanu. Istoria filologiei române, (1892), unde evo- 
luţiunea acestei sciinţe e expusă pe larg. [Ti.]

Fllomela, privighetoarea, Luscinia philomela 
Bp., V. Berbiliu.

Filon, crepăturile în coaja pământului umplute 
fie prin o rocă eruptivă, fie prin minereuri di
ferite. Cele dintâi se numesc F. eruptive; cele 
din urmă F. metalifere. F. metalifere pot ocupa 
întinderi foarte mari, formând o reţea mai mult 
sau mai puţin complicată, cum s. e. la Freiberg 
(Saxonia), Przibram, Schemnitz, etc.

Filon eruptiv, crepături în cari s’a injectat 
o rocă eruptivă. In unele caşuri F. e. sunt apo- 
fisele unui masiv eruptiv^ alte ori sunt canalul 
de suire al pânzelor de lave. Adesea structura 
rocelor eruptive în F. diferă de cea a celor in- 
masive, ceea ce a făcut pe unii petrografi să 
facă o clasă anumită pentru roce erupt. în filoane.

Filosof, în înţeles larg şi impropriu se aplică 
tuturor celor ce se ocupă cu filosofia. In sens 
restrins şi propriu designează pe acela care, ocu- 
pându-se cu filosofia, dă pe faţă o gândire ori
ginală. F.-ul este un creator, care caută să sta
bilească o legătură sistematică şi esenţială între 
deosebitele chestiuni de ordin superior, cari con- 
stitue obiectul filosofici. [M. D.]

Piatra -filosofală, o piatră, pe care o căutau 
alchimiştii şi cu care ei credeau că pot transforma 
în aur sau în argint ori ce metal. A remas astăzi 
în vorbire ca simbol al unui lucru cu neputinţă 
de găsit (cf. mişcarea perpetuă).

Filosofem, puţin întrebuinţat în românesce, 
principiu filosofic, proposiţiune cu caracter filosofic.

Filosofism, nume cu care se despreţuiesce de 
cei ce nu o cunosc şi nu apreciază filosofia. Puţin 
întrebuinţat.

Filosofia, în general este îndeletnicirea minţii 
omenesci de a împreuna într’o unitate mai ge
nerală deosebitele cunoscinţe particulare, pe cari 
le avem despre om, natură şi Dumnezeu. Gân
direa omenească în desvoltarea ei completă are 
trei stadii: 1) mai ântâiu din experienţa, pe care 
o facem în lumea din afară sau în lumea din 
năuntm, dobândim cunoscinţe despre calităţile lu
crurilor şi despre legăturile statornice dintre ele. 
Această experienţă, care de cele mai multe ori e 
nesistematică, e sistematisată de cercetători spe-
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ciali în corpuri separate de sciinta, cari cuprind 
proprietăţile deosebitelor feluri de lucruri 
din natură, precum şi legile de relaţiune dintre 
aceste proprietăţi. In acest stadiu mintea noastră 
dă la iveală doue procese: unul pur sciinţific şi 
care constă în analisa fenomenelor şi relaţiunilor 
dintre ele, şi altul filosofic, care constă în sintesa 
sau reducerea la legi mai puţine şi mai generale 
a deosebitelor legi particulare găsite prin analisă. 
Acest din urmă proces din acest prim stadiu ne 
revelează primul începută! spiritului filosofic.
2) In al doilea stadiu mintea noastră năzuesce 
să găsească o lege superioară, sub care să se 
subsume toate legile particulare cuprinse în fie
care corp de sciinţă. In acest stadiu, sciinţa care 
era fragmentată în deosebite sciinţe: matematică, 
astronomie, fisică, chimie, biologie, etc., avend 
fiecare legile ei superioare, devine un corp unitar, 
întrucât toate aceste legi pot fi deductibile dinţi’’o 
singură lege, care le înglobează pe toate. Această 
unificare nu se poate realisa decât cu constituirea 
completă a deosebitelor sciinţe, constituire, care 
a(}i e departe de a fi ajunsă. Cel ce a aretat acest 
drum de unificare al cunoscinţelor noastre sciin- 
ţifice este Auguste Comte (v. ac.), iar resul- 
tatul gândirii in acest stadiu se poate numi F. 
positivă sau seiinţifică. Şi în stadiul acesta se 
vedesc aceleaşi doue procese ca şi în primul, dar 
procesul sintetic, filosofic este precumpănitor.
3) In amendoue stadiile de până acum mintea 
noastră nu se aventă dincolo de ceea ce expe
rienţa directă a lumii ne dă. Ea primesce de reale 
şi bune datele experienţei şi nu se întreabă 
asupra naturii şi originii lor. Astfel ea 
stabilesce relaţiunile cari derivă din timp şi 
spaţiu, dar nu se întreabă ce sunt şi de unde 
vin; formulează legile mişcării, legile fenome
nelor de căldură, electricitate, lumină, etc., dar 
nu vrea să scie ce este mişcarea, căldura, electri
citatea, lumina, etc. Determină legile de afinitate 
şi cohesiune între atomi, în virtutea cărora se 
produc fenomenele chimice; legile de asimilaţie 
şi disimilaţie, cari presidează la întreţinerea fe
nomenelor vitale, dar se abţine de a-şi pune 
chestiunile: ce este atomul? ce este materia? 
ce este viaţa? Se ocupă cu omul, cu organele 
şi funcţiunile organelor lui, cu legile fenome
nelor sufletesci, ce se petrec în consciinţa lui, 
cu fenomenele sociale, la cari viaţa lui în so
cietate dă nascere, dar nu vrea să-şi piar(}ă 
vrejnea cu cercetări despre natura şi originea 
omului, despre soartea omului în mijlocul na
turii, despre adevărata ţintă a vieţii lui. Caută 
dar mintea în aceste două stadii ale ei, să re- 
soalve toate chestiunile privitoare la om şi la 
natură, întrucât presintă fenomene ce cad direct 
sub simţurile noastre, dar chestiunile privitoare 
la natura şi originea lor, întrucât pot fi deduc
tibile la o putere supranaturală, din care toate 
isvoresc, anume la Dumneejeu, le lasă la o 
parte, deoarece asemenea chestiuni sunt relative 
la lucruri ce nu cad suh simţurile noastre. Şi sunt 
mulţi oameni de sciinţă, cari caută să înfrâneze 
ori ce avent al minţii care şi-ai’ pune astfel de în
trebări, — aaume positiviftii. E cu neputinţă însă 
s’o facă. E în firea minţii umane de a se ridica 
în desvoltarea ei la un al treilea stadiu, în care, 
ea, depăşind marginile experienţei directe, caută 
să resoalve toate întrebările privitoare la natura

şi originea tuturor elementelor, cari într’un mod 
sau într’altul întră în cunoscinţele noastre despre 
lume, dar a căror explicare sciinţa nu vrea s’o 
dea. Natura şi originea spaţiului, timpului; cau- 
salităţii, a mişcării şi materiei; a schimbărilor 
fisice şi chimice; originea şi natura fenomeneloi' 
vieţii şi a femenomenelor sociale; originea şi 
natura consciinţei umane şi a deosebitelor ei ele
mente : adevăr, bine, frumos; a omului şi soartei 
lui în lume; problema existenţei şi a lui Dum- 
ne(}eu, de care ea depinde, şi alte multe pro
bleme, lăsate neresolvate de sciinţa şi de filosofia 
seiinţifică, formează un câmp imens de cercetări, 
cu care mintea se îndeletnicesce în acest ultim 
stadiu. Respunsul la aceste întrebări constitue 
F., în sensul strict al cuventului, iar năzuinţa 
fundamentală a minţii noastre în acest stadiu e 
de a reduce toată diversitatea lumii la un siugui' 
fundament de explicare, care de astădată sei vă 
la unificarea, sintetisarea tuturor cuno- 
scinţelor noastre. Procesul de sintesă al minţii 
pe acest teren îşi găsesce cea mai deplină apli
care, de aceea sub numele de F., în sensul 
propriu al cuventului, se înţeleg acele constriic- 
ţiuni sistematice, create de mintea filosofilor, 
pentru explicarea lumii. S. e. P. lui Descartes, 
Spinozza, Leibniz, Kant; la cei vechi P. lui Plato, 
Aristoteles, etc. In sens larg însă se aplică numele 
de P. la ori ce speculaţiuni privitoare la vr’uuu 
din chestiunile privitoare la natura şi originea 
lucrarilor. [Dragomirescu.]

F. naturii, cercetările prin cari se caută a 
se unifica cunoscinţele noastre privitoare la na
tură, la lumea din afară.

Filosofia dreptului studiază fundamentul ra
ţional al diferitelor principii ale dreptului şi al 
diverselor instituţiuni juridice şi politice. Astfel 
ea cercetează: care e fundamentul dreptului de 
a testa (de a lăsa cuiva averea prin testament), 
pe ce se întemeiază dreptul societăţii de a pe
depsi pe criminal, cum se justifică proprietatea 
individuală, cum se justifică regimul represeu- 
tativ (parlamentar), etc. Aşa înţeleasă, disciplina 
aceasta e o adevărată metafisică a dreptului şi, 
în realitate, tot ce s’a scris până astăzi în această 
ramură nu este decât metafisică. Punctul de 
plecare şi idea cai’dinală a acestei metafisici este 
credinţa în existenţa unui aşa (jis drept natural, 
revelat de raţiune. Principiile universale şi ne
strămutate ale acestui drept natural, fiind o re- 
velaţiune a raţiunii însăşi, nu mai au nevoie 
de nici o justificare şi, pentra a justifica şi explica 
principiile unei legislaţiuni positive, e suficient 
a constata că ele derivă din unele principii de 
drept natural. (De aceea de multe ori o simplă 
expunere a principiilor dreptului natural a fost 
presentată ca o »filosofie a dreptului.») Pe de 
altă parte însă dreptul natural, fiind revelat de 
raţiune, este expresiunea cea mai înaltă a justi
ţiei, este un fel de tip ideal al dreptului, cătră 
care trebue să tindă ori ce legislaţiune positivă. 
De aceea filosofia dreptului mai ai’e sarcina de 
a căuta cum e posibil a apropia cât mai mult 
dreptul positiv de dreptul natural. Această dublă 
misiune a avut şi are încă P. dreptului. Dar, în 
timpurile din lU’mă, credinţa în existenţa unui 
drept natural a încetat de a mai ave partisani 
cu vază printre specialişti şi a început a se 
părăsi idea, că legislaţiunile positive ar trebui
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să se modeleze după un oarecare tip ideal al 
dreptului. Cercetănle etnografice şi sociologice 
au făcut să se constate, că dreptul este un produs 
natural şi necesar al condiţiunilor sociale şi va
riază totdeuua paralel cu aceste condiţiuni. Prin 
urmare pentru a explica ori a justifica un prin
cipiu juridic, pentru a întrevede evoluţia viitoare 
a unei instituţiuni juridice sau politice, etc., 
trebuesc studiate condiţiunile sociale, în mijlocul 
cărora a luat nascere principiul juridic respectiv, 
sau a funcţionat şi funcţionează instituţiunea de 
care e vorba. Numai studiul acestor condiţiuni 
sociale ne va pute conduce la deslegarea pro
blemei, ce ne preocupă. Această nouă formă 
trebue deci să învestească F. dreptului, dacă nu 
voiesce să remână un anachronism. Sub această 
nouă formă însă, disciplina noastră nu va mai 
păstra probabil vechiul seu nume, ci va lua pe 
acela de Sociologie juridică. Cf. dintre operele 
fundamentale asupra materiei; Kant, Principiile 
metafisice ale Dreptului, (trad. frc. Principes me- 
taphisiques du droit); Montesquieu, De l’Esprit 
des lois; Ch. Comte, Trăite de legislation, (4 voi. 
l’aris, 1826—1827); Jouffroy, Cours de droit 
naturel, (2 voi. Paris). Alte lucrări: Ahrens,Cours 
de droit naturel ou de Philosophie du Droit, (1 voi. 
Bruxelles, 1860, 1868); Beaussire, Les principes 
du droit. (Paris, 1888, 1 voi.); Belime, Phîloso- 
pliie du Droit, (2 voi. Paris, 1881); Boistel, Cours 
de philosophie du droit, (2 voi. Paris, 1898); 
Stahl, Hiatoire de la philosophie du droit. — In 
literatura română, două articole de fond, de G. 
Mironescu, în «Revista de Drept şi Sociologie®, 
Bucuresci, nr. 1 şi 2. — v. şi Metafisica, So
ciologia.

Filotimia, (grec.) ambiţie, amor propriu, or
goliu, mândrie, vanitate. In accepţiunea (Jilnică 
a cuvântului, F. înseamnă pe alocurea dărnicie.

Filoxera, v. Phylloxera.
Fllstich, loan, de, istoriograf săsesc, n. 1684 

în Braşov. A studiat teologia în HaUe, apoi în 
L:psca şi lena. 1712 prof., iar 1720 rector la 
liceul săsesc din Braşov. F. a adus în ordine 
înveţămentul şcolar desorganisat prin ciuma ce 
a bântuit între 1718 şi 1720. i* 1743. Dela F. 
au remas mai multe manuscripte, ce se păstrează 
în biblioteca liceului ev. din Braşov; cele mai 
multe se refer la istoria Trs.-ei, Moldovei şi 
Munteniei.

Filtru, aparat pentru Hmpe4irea lichidelor tul
bure, pentru depărtarea substanţelor solide sus
pendate, cari strică transparenţa acelui lichid. 
Lichidele, cari couţin materii sohde în suspen- 
siune, se limpezesc atât prin repaus, la care se 
precipită (cad pe fund) prin greutatea lor pro
prie corpusculele mai grele, precum şi prun fil
trare, la care se depărtează părticelele solide mai 
uşoare. F. sunt alcătuite din diferite materii po- 
roa.se după natura lichidului şi după gradul de pu
rificare pe care îl avem în vedere: Farmacistul 
filtrează lichidele tulbure prin pânză, flanelă, 
hârtie sugătoare; apa se filtrează prin năsip şi 
pietriş, prin tuburi de poi’ţelan, prin alte pă- 
menturi arse cu pori fini, prin plăci de piatră 
.silicoasă artificială, cari opresc trecerea prin ele a 
unei mari părţi a bacteriilor din apă; în industrie, 
unde nu se tinde la purificarea mai perfectă, se 
filtrează şi prin filtre cu pori mai mari, prin 
cărbuni pulverisaţi sau comprimaţi, prin coks.

prin negru animal (cărbuni de oase), prin asbest 
(amiant), bureţi, lână spălată, vată, celulosă pre
parată (pastă de hârtie), năsip fin, coaje de stejar 
măcinată, etc.

Filtrarea de apă. Nu găsim totdeuna în apro
pierea locuinţelor apă curată, nu dispunem tot
deauna de mijloace ca să aducem apă suterană 
din depărtare, şi suntem adeseori siliţi a ne servi 
de apă curgătoare, do apă tulburată prin materii 
suspendate, după ce am curăţit-o. întrebuinţăm 
pentru purificarea apei diferite metode: depu
nerea materiilor suspendate prin repaus şi de
cantare, curăţirea chimică (baterea cu piatră acră 
şi cu alte săruri), fierberea apei pentru omorîrea 
microorganismelor, destilare, filtrare. Din aceste 
metode ne servim mai adeseori de filtrare, de 
trecerea apei prin substanţe poroase, cari opresc 
pe suprafaţa lor şi în porii lor corpusculele sus
pendate în apă. Nici un metod de filtrare arti
ficială nu ne dă garanţiile unei purificări perfecte 
a apei, în general filtrarea este cu atât mai efi
cace, cu cât porii filtrului sunt mai fini, cu cât 
apa nefiltrată a fost mai puţin contaminată. Pe 
lângă constituţia filtrului efectul depinde şi de 
iuţeala filtraţiunii, dacă supunem apa la presiune 
mare pentru ca să se filtreze într’un timp mai 
scurt purificarea ei va fi imperfectă. Prin fil
trarea artificială depărtăm din apă parte din 
materiile suspendate, nu însă cele solute în apă. 
Pământul constitue filtrul de apă cel mai mare 
şi cel mai perfect. Apa de ploaie, care a spălat 
suprafaţa solului, apa devenită murdară după 
ce a servit pentru diferite scopuri casnice şi 
industriale se strecoară prin păment, lasă în 
porii lui materiile suspendate şi multe din cele 
solute; deja stratul cel mai superficial, huma (pă
mântul negru, pământul arabil) posedă o atrac- 
ţiune specială pentru imele materii solute, ne
cesare plantelor, şi le reţine, microorganismii 
aflaţi în stratele superficiale ale solului înlesnesc 
reducerea şi oxidarea materiilor organice sus
pendate şi solute în apă şi într’o adâncime va
riabilă de 3 până la 10 metri se găsesce apa cu 
desăvîrşire purificată. La filtrarea artificială ne 
servim de alte mijloace pentru alimentarea unui 
oraş întreg şi de altele pentru aprovisionarea 
cu apă a unei singure familii. Oraşele se pot 
alimenta cu apă filti’ată numai în caşul extrem, 
când se găsesc în imposibilitate de a-şi procura 
apa suterană (de isvor sau de fântână) de bună 
calitate şi în cantitate suficientă. In primele de
cenii ale secolului curent unii ingineri francezi 
au făcut primele încercări cu filtrarea de can
tităţi mari de apă în galerii filtrătoare, aşezate 
paralel cu cursul unui rîu în depărtare de cel 
mult 15 m. dela mal; ace.ste galerii n’au dat 
resultate satisfăcetoare. Apoi au înveţat Englezii 
dela Americani filtrarea apei prin filtre de năsip; 
în 1839 s’a construit la Londra prunul filtru 
mare pentru alimentarea oraşului cu apă de Ta- 
misa; acest sistem a trecut la continent pe la 
1850 şi a fost treptat perfecţionat în Germania 
şi în alte ţeri. înainte de a trece pe filtru apa 
este adusă în basine de decantare, în cari se 
depune pe fund prin propria greutate parte din 
corpusculele mai grele suspendate în apă. Filtrul 
este constituit din basine betonate, în cari se 
află suprapuse strate de bolovani, de pietriş gros, 
de pietriş mărunt, de năsip gros şi de năsip fin.
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toate bine spălate, toate aceste strate împreună 
au o grosime de i‘20 m. până la l-60 m.; apa 
trecend prin năsip depune pe suprafaţa lui un 
strat subţire de nomol compus din plante acua- 
tice microscopice şi din materii teroase, acest 
strat de nomol joacă rolul principal la filtra- 
ţiune, el opresce trecerea substanţelor suspen
date ; filtrarea este imperfectă atât înaintea for
mării acestui strat de nomol precum şi după ce 
acest strat s’a îngroşat, de aceea se impune de
părtarea lui regulată după ce a ajuns la gro
simea de câţiva centimetri. Filtraţiunea devine 
asemenea incompletă dacă se operează prea iute, 
dacă presiunea este prea mare, din causă că 
stratul de apă aflat deasupra filtrului este mai 
înalt decât de 1 metru (după unii igienişti şi 
ingineri idraulici de O'fiO m.), ea este cu totul 
ilusorie dacă năsipul filtrului capetă ruptură, cre- 
pături prin cari trece apa nefiltrată. Pentru ca 
să se înlăture neajunsurile filtrelor de năsip, ele 
se înlocuiesc astăcji prin filtre de plăci de piatră 
artificială după sistemul Fischer din "Worms, 
fabricate prin topirea la temperatură înaltă a unui 
amestec de năsip silicos şi de sticlă pisată, plăci 
cari se aşează vertical, puţin depărtate una de 
alta într’un basin betonat, cari prin urmare ocupă 
im spaţiu mic şi se pot lesne spăla printr’un curent 
de apă în direcţiune opusă curentului filtrător. 
Acest sistem se pune acum în practică la fil
trele construite de guvernul român în portul 
Sulina. Cantităţi mici de apă se filtrează în casă 
prin filtrele de Chamberlaud şi Berkefeld, con
stituite primul din tuburi de porcelan cu pori 
fini, cel al doilea din tuburi de năsip silicos ars 
(Kieselgurfilter), aceste filtre trebue să se spele 
şi să se desinfecte din când în când, pentni 
ca să nu se astupe şi să nu se aşeze în porii 
lor microrganisjni capabili a infecta apa filtrată. 
Celelalte filtre cu pori mai mari decât porcelanul 
şi piatra silicoasă artificială nu opresc trecerea 
bacteriilor în acelaşi grad ca filti-ele de Cham- 
beriand şi Berkefeld, nu se poate dar recomanda 
filtrarea apei prin bureţi, prin lână spălată, prin 
pulvere de cărbuni vegetali, prin cărbuni ani
mali (spodiu, cărbuni de oase), prin cărbuni 
comprimaţi, prin pastă de asbest (de amiant), 
prin celulosă preparată (pasta de hârtie), prin 
piatra filtrătoare naturală, ş. a. Toate filtrele opresc 
trecerea aerului, a acidului carbonic şi a gazelor 
în general, apa filtrată este din această causă 
lipsită de gustul picant, pe care-1 posedă apa 
proaspetă de isvor. [I. Felix.]

Filtsch, 1) F., Daniel, n. 1730 în Sibim, unde 
a funcţionat mai târcjiu ca preot luteran; j* 1793. 
Teolog însemnat. 2) F., loan, istoriograf săsesc 
remarcabil, n. 1753 în Sibiiu, unde a fost mai 
târziu preot luteran; f 1836. 3) F., losif Wil- 
helm, scriitor şi om politic Sas, n. 1844 în Braşov. 
S’a distins ca (Jiarist şi ca deputat dietal, ^nd 
aperător hotărît al principiului naţional, f 1895. 
Opere: Kronstadt und Umgebung, 1886. 4) F., 
Eugen Dr., scriitor săsesc, n. 1856 în Sibiiu; 
a studiat teologia şi filosofia în Lipsea. Reîntors 
în Trans., a funcţionat ântâi ca rector al şcoalei 
poporale săsesci din Mercurea, apoi ca prof. la 
şcoala reală din Sibiiu; 1883 predicator orăşe
nesc şi 1892 preot luterau în Bucuresci, unde 
s’a dovedit ca im iscusit organisator pe terenul 
instrucţiunii. A desvoltat şi activitate literară,

în deosebi pe terenul artei, istoriei literaturii şi 
pedagogiei. Opere: Geschichte des deutschen 
Theaters in Siebenbiirgen; Gothes religiose Ent- 
wicklung.

Fin, cel botezat sau cununat, în raport cu 
naşii sei.

Fin, V. Fen.
Final, ce e la sfîişit. In mu si că nume dat 

unei bucăţi de ansamblu compusă din mai multe 
scene, presentând un interes din ce în ce mai 
mare şi încheiând un act de operă. Imaginat şi 
introdus în opera bufă de un compositor napo- 
Utan fără renume, Logroscino (1700—1763), F. de
veni una din cele mai principale părţi ale operei, 
menţinendu-se până prin mijlocul seci. XIX. Cu 
drama musicală modernă, F. propriu (jis, ia 
sensul vechiu, dispare. Tot numele de F. se dă 
ultimei părţi a unei composiţiuni ciclice: sonată, 
quariet, concert, sinfonie, ş. a., mai cu samă 
când această parte nu afectează forma de Rondo, 
ci pe aceea de Allegro ca şi partea ântâi. [T! C.]

Finalitate, natura causei sau a scopului final. 
In f i 1 o s o f i e: Armonia fenomenelor din natură 
a făcut pe mulţi filosofi să presupună în acelaşi 
timp şi o F., în vederea căreia aceste fenomene 
conlucrează. Această F. necunoscută e supe
rioară ori cărei F.-i concepute de mintea ome
nească ; ea dovedesce existenţa lui D-(jeu, caro a 
orânduit fenomenele naturii după un plan şi scop 
final, pe care l-a avut în vedere la crearea lumii. 
Kant distinge doue feluri de F.: interioară, cea 
care există s. e. în armonia părţilor unui organism, 
cari presupun o legătură între ele şi un singur 
scop vizat de întregul organism; şi F. relativă, 
care nu presupune aceeaşi legătură între lu
cruri. Principiul teleologic (v. ac.) adecă al F.-ii, 
e, după Kant, subiectiv; el ajută minţii ome
nesc! în a motiva existenţa şi acţiunea fenoino- 
nelor naturii, dându-le o raţiune de a fi, prin 
admiterea unor cause şi scopuri finale. Mate
rialismul buchnerian şi idealismul criticist trans
cendent contestă existenţa F.-ii în uatui'ă. Au 
mai studiat F. idealistul Hegel, naturalistul 
Darwin şi spiritualistul P. Janet. [Nigrim.J

Finanţe. Odinioară, sub vechia mouarcliie franc., 
era suma de bani care se plătia regelui ca dare, 
ca imposit. La plural (finanţele) însemnează banii 
şi veniturile statului: administraţiunea F.-lor. 
Astăcji F. fac obiectul unei sciinţe: sciinţa F.-lor 
sau economia financiară, care tratează despre 
modul cum trebue să facem faţă cheltuelilor 
publice, examinează mijloacele cele mai nimerite, 
ce trebuesc întrebuinţate spre a echilibra veni
turile şi cheltuelile unui stat. In viaţa naţiuniloi' 
sciinţa F.-lor are o importanţă considei'abilă, iar 
cunoscinţa cât mai aprofundată a principiilor şi 
a înveţămintelor ei, teoretice şi practico, sunt 
indispensabile, deoarece garanţiile financiare .siint 
încoronarea garanţiilor politice stabilite prin con- 
stituţiune. Istoria arată, că revoluţiunea franceza 
a avut ca principală causă o spăinientătoare de
lapidare a tesaurului public. Falimentul a silit 
pe Ludovic XVI să convoace statele generale şi 
a precipitat căderea vechiului regim. Asta(|i un 
control minuţios, regulat, anual, se exorcitoaza 
în sinul celei mai largi publicităţi asupra fluati- 
ţelor publice.

Finanţi, nume dat în Ungaria corpului înarmat 
subordonat admînistraţiei financiare, care are mi-
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siunea de a împedeca şi descoperi contrabanda 
de tutun şi vamă, precum şi contravenţiunile în 
contra legilor financiare. Organele administra- 
ţiiinii publice, precum şi gendarmeria, au să dea 
iiiiltiă de ajutor F.-lor, când aceştia sunt în ser
viciu. Corpul F.-lor consistă din funcţionari şi 
ficiori. Eang de funcţionar au inspectorii şi co
misarii de finanţe. Respicienţi, supravigili şi vigili 
sunt ficiori. F. sunt împăi’ţiţi prin ţeară în des- 
l)ârţeminte de câte 4—8 ficiori. Conducătorul unui 
do,spărţement e un respicient, ori un supravigil.

Fin de siecle, ffranc.J «coada veacului«, termen 
modern, sub care se înţeleg exagerările în cul
tura apuseană de a.stă(ţi.

Fineţa, Titlu, (franc. Titre), la metalele nobile 
amestecate se înţelege raportul, ce există între 
metalul nobil şi cel nenobil. A(ji F. se exprimă 
în păliţi dintr’o miie, şi este însemnată pe obiecte 
prin diferite semne caracteristice. Mai de mult 
auml curat marca 24 carate, iar argintul curat 
16 loţi. (v. şi art. Aliagiu.)

Finez, v. Fini.
Fingal, (FindMac CumaillJ, un rege alMorven- 

ului (Scoţia), cum spune tradiţiunea, respinse 
iiivasiunea lui Septimiu Sever şi repurta victorie 
asupra lui Caracala, fiul acestuia. Ossian, fiul lui 
F., facil o expediţiune în Irlanda, unde muri. 
Vitejiile acestor doi eroi formează subiectul unor 
cântece populare, pe cari culegendu-le Mac- 
pherson şi publicându-le la 1760 în Edinburgh, 
aviimare succes. Tradusă rom. de Eliade, 6 cânturi.

Caverna lui Fingal, în insula Staffa, una din 
llebride, în nordul Scoţiei. Această cavernă e pro
dusă de recirea stâncilor basaltice în fusiune, 
avend o regularitate aproape perfectă. Lărgimea 
sa o de vr’o 11 m., lungimea de preste 60 m., 
în.ălţimea de 14 m., iar adâncimea apei într’însa 
de 2—5 m. Aspectul singular şi impunător al 
acestei galerii şi asurcjitorul sgomot al valurilor, 
cari se rostogolesc într’însa, au făcut pe Scoţieni 
să o lege de numele eroului lor naţional F.

Fingu, (Fingo), o seminţie de Cafri în Africa 
sudică, sub protectoratul Engliterei, în jurul sta
ţiunilor de misiuni, dela cari capătă ocupaţiune.

Fini, popor care locuiesce în Finlanda şi în 
puivernamentele Oloneţ, Arhanghel şi St. Pe- 
lcr.sburg, în Rusia, şi cari se mai numesc şi 
Finlandezi. Intr’un sens mai larg Finii sunt una 
din cele patru ramuri uralo-altaice, cupiinijend 
popoarele (Jise finice, şi anume: 1) Tigrii (Ostiacii, 
Vogulii şi Maghiarii). 2) Bulgarii (nu cei dela 
Balcani, ci Ceremişii, Mordvinii şi Ciuvahii). 3) 
Permienii (Permienii, Syrionii [Syrjok] şi Vo- 
tiocii [Votjok]). 4) Finii (Finlandezii, Eştii, Livii, 
Laponii, Ingrii, Vessii şi Ciucjii). Ei locuiesc în 
nord. Scandinaviei, Rusiei şi Siberiei, unii pe la 
Volga, şi Maghiarii la Dunăre. Unii sunt uomacji, 
alţii stabili. Sunt cunoscuţi din vechime. Sunt 
de statură mijlocie, viguroşi, faţa turtită, bra- 
chicefali, pielea gălbie, perul blond, ochii cenuşii- 
inchişi. Dintre toţi. Maghiarii şi Finlandezii sunt 
popoare civilisate. Limba lor e aglutinantâ. Cea 
finlandeză e tipul limbilor finice dela Baltica, cum 
sunt laponeza, estica, livica şi finlandeza; relativ 
la coinbinaţiunile gramaticale maghiara e mai 
desvoltată. Literatura Finlandezilor arată multă 
desvoltare intelectuală. Din poesiile epice, cari 
trăiesc în gura poporului, s’a cules poema Ka- 
lewala. [A. S.]

FInic, (germ. Pfennig), cea mai mică monetă 
în valuta germană. 100 F. fac 1 marcă. Semnul 
lui comercial e c). Aliagiul este identic cu filerul 
austriac, însă dintr’un kgr. se bat numai 500 buc. 
Din nikel se bat piesele de 10 şi 20 liniei.

Finic, curmal, numele vulgar al plantei Phoenix 
dactylifera L., (v. ac.).

Finiş, (magh. FenesJ, corn. mică în Ung. cott. 
Bihor. Apare în actele publice la 1332. Are 
293 case, 1497 loc.. Români gr.-cat. 500, ceilalţi 
aparţin conf. ev.-ref. Teritorul e de 11,492 jug. 
cat., muntos, puţin fructifer. In apropierea co
munei se înalţă ruinele imposante ale cetăţii 
>BMavărt. In actele publice din evul vechi u 
apare suh numirea «Cetatea dela Beiuş«; Cetatea 
dela F.; Belavâr s’a numit la 1548. Această ce
tate fu zidită probabil de Băla II, după părerea 
altora de Băla IV, sau de Vinoenţiu episc. rom.- 
cat. de Oradea mare, la 1244 pentru asigurarea 
înflorirei minelor, ce se cultivaseră pe acele tim
puri în jurul Beiuşului. Staţiune a căii ferate.

Finis sanctificat media, (lat.) scopul stoţesce 
mijloacele, un principiu aplicat cu valoare în etica 
casuistică, în virtutea căruia este permis, ca pentru 
ajungerea unui scop bun şi salutar, să se poată 
folosi şi mijloace neiertate. (V. şi Casuistica.)

[PI.]
Finistere, departamentul cel mai vestic al Frau

dei, făcând parte din Bretagne infăr., 7070 kma. 
cu 727,012 loc. (1891); are 5 arondismente. Ca
pitala Quimper.

Finisterre, Gap F. (vechiul Promontorium Ne- 
rium), promontoriu la colţul nord-vestic al Spa
niei ; aci au învins Englezii pe Francezi în lupta 
navală dela 3 Maiu 1747.

Finlanda, (lat. Finningia, finez Suomenmaa, 
ţeara beţilor), divisiune politică şi administrativă 
a Rusiei de nord, între 59°, 48' şi 70°, 6' lat. 
nordică şi între 18°, 50' şi 50°, 2' long. estică 
(Paris), mărginită cu Norvegia (Finmark şi munţii 
Kjolen), Svedia (rîurile Muonio şi Torneâ) şi 
golful Botnic la nord şi vest, cu golful Finlandio 
şi lacul Ladogala sud, iar la est e separată printr’o 
linie convenţională, urmând înălţimile, până la 
lacul Enare. Suprafaţa 378,000 kma., populaţiunea 
2,500.000 loc., capitala Helsingfors. Linia de se
paraţi une a apelor sunt muncelele Maan Selka, 
care formează limita spre est şi se prelungesc 
în munţii Kjolen. Cel mai înalt punct dintr’în- 
sele ajunge la 300 m. Canalul Saima, terminat 
la 1853, leagă apele direct cu golful finlandic. 
Rîuri sunt; Tana, Torneâ, Ijo, Uleâ, Kyrojoki, 
Kuumo, care primesce apele a 130 lacuri. Aura, 
AVanda, Kymraene, Yrănko, Rajaioki, Vuoksen; 
lacuri: Enare-sjo, Ulea-tră.sk, Etseri, Keuvan- 
selkă, Ruovesi, Nisijărvi, Pyhăjârvi, Vanaja, Lan- 
gelmăvesi, Roine, Mallavesi, marele Rautunselkâ, 
Saima, cu nenumerate insule, şi Ladoga. O mul
ţime de canale unesc lacurile. Aspectul regiunii 
e foarte singular, plin de ape şi de insule aco
perite de braeji, pini şi alţi arbori. Coastele sunt 
de granit şi calcar, foarte sinuoase şi apărate de 
insule, între cari principalele sunt: Aland şi Abo 
în golful Botnic, apoi altele multe mai mici, 
precum Karlo. Insulele din golful Finlandic ţin 
mai ales de prov. Baltice.

Clima e sănătoasă pe coaste, aspră şi incon
stantă în interior. Iarna durează 8—9 luni, mai 
ales în nord, spre Laponia. Cultui’a solului a
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mai îndulcit clima în ultimul timp. La Uleâborg 
grâul se coace în 6—7 septemâui. Ploile din 
Sept. şi desghetul din Maiu îngreuiază mult că- 
călătoriile. Cerul e adeseori senin de tot.

Minerale există puţine, precum e fieml, care 
se găsesce în doue varietăţa: magnetic (8000 tone 
pe an) şi turbos, scos din lacuri (6000 tone). 
Vr’o 25 fabrici lucrează acest fier şi-l expor- 
tează în Rusia, iar pentru usul seu Finlanda 
importă şi din Svedia şi din Germania. Mai po
sedă cupru, sulfure, arsenic, nitru, nitrat de po
tasiu, marmoră de bună calitate şi granit asemenea.

Flora. Există mai mult teren fertil ca în 
Svedia. Se ară 1.440,000 hectare, iar 16.608,000 
sunt acoperite de păduri. Ovesul dela "Wasa, la 
63° lat. e foarte bun. Se mai cultivă gi’âu şi orz. 
Producţiunea e de 4^9 mii. hectol. şi se mai 
importă 1.400,000 hoctol. Legumele, tutunul, 
inul, cânepa, hemeiul se seamenă pe alocurea. 
Gerurile uneori subite şi un verme, numit turila, 
vatemă grâul. Din timpuri străvechi Finlandezii 
au semănat în locul pădurilor arse, făcendu-se 
asta în trei feluri, dintre cari cel mai cunoscut 
e kieskama, când pădurea e mică. Astăzi ad- 
ministraţiunea veghează mult la îngrijirea pă
durilor, cari acoper mai mult de jumătatea ţinu
tului. Se află bradi, pini, fagi, aluni, plopi, inipiri 
şi rari stejari şi frasini. Se exportă multe lemne. 
Cireşele şi merele se coc la Wasa şi la lacobstad, 
pe, când nucii cresc numai în sudul regiunii.

Agricultura pe unele locuri e făcută siste
matic. Vitele sunt numeroase, de talie mică. 
Reni sunt preste 21,000; dar caii sunt mai în
trebuinţaţi şi se află 265,000. Pădurile sunt pline 
de venat: elani (alea), cerbi, reni, vulpi, paseri, 
lupi şi urşi. Prin rîuri sunt multe vidre şi pesci, 
mai ales salmon. Dela 1840 nu mai există castori 
aici. Pe coaste se pescuiesc câni de mare, iar fo- 
cele se află şi în lacul Saima şi în Ladoga.

Comunicaţiune, industrie, comerciu. Rîurile 
sunt puţin navigabile, cu multe cascade şi inun
dând adeseori. Canalele nu ajung şi şepte luni 
sunt îngheţate, ceea ce împedecă cultura în in
terior. Căile ferate sunt oarecum întinse, până 
la Uleâborg, iar actualmente se lucrează linia 
spre Torneâ. Tarifele sunt ieftine. Principala 
şosea, care pleacă dela St. Petersburg, e bună 
şi din punct de vedere comercial şi strategic. 
Industria e mică, dar face progrese, mai ales 
constnioţiunea navelor.

Marina comercială e activă şi are multe basti
mente. Se importă cereale, zahăr, ţesături şi di
ferite alte mărfuri coloniale; expoihul consistă 
din lemne de construcţiune, fier, fontă, catran, 
unt, pesci, animale vii, etc.

Populaţiune, guvern, administraţiune, ar
mată. Populaţiunea se compune din Finlandezi 
2.(XX),000, Svedezi 450,000, Ruşi 10,000, Ger
mani vt’o 2000. Finlandezii sunt serioşi, sobri, 
perseverenţi, foarte patrioţi, ospitalieri şi res- 
bunători. Ţeranii locuiau înainte în colibe nu
mite pertti, ca şi a(ji pe unele locuri; însă admi- 
nistraţiunea bună le-a înlocuit cu case sănătoase. 
Finlanda formează o divisiune a Rusiei şi e con
siderată ca mare principat, cu constituţiune, or- 
ganisaţiune şi administraţiune deosebită. Con- 
stituţiunea datează dela 1772, dată de Gustav III. 
Cu toate confirmările rusesci, ucazurile ţarilor 
au violat-o de câteva ori. Landtagul (parlamentul)

n’a mai fost chiemat dela 1809 până la 1863. Din 
acest an a fost convocat la fiecare trei ani, legal. 
Trupele finlandeze nu pot fi duse preste hotare; 
dar la 1831 ele au fost întrebuinţate contra Poloniei, 
la 1849 contra Ungariei şi la 1877 contra Turciei 
în Bulgaria. Şefii ţerii sunt senatul şi guverna
torul general. Acesta locuesce în Helsingfoi's, e 
comandantul armatei şi represintă voinţa ţarului, 
care nu se poate împlini fără deliberarea senatului. 
La Petersburg Finlanda e represintată printr’un 
ministru-secretar de stat. Senatul se compune 
din oameni de ori ce clasă, are 2 viue-presidenţi, 
plus 14 membri, numiţi de ţar pe trei ani.

Legile sunt cele svedeze, traduse. Limba ofi
cială e fiueza, tipul limbilor finice. Sunt trei 
curţi de justiţie, sub cari sunt tribunalele de di
stricte, iar sub acestea trib. rurale. Religiunea 
ţerii e luterană; sunt trei eparchii; archiopis-î 
copat la Abo şi episc. la Borga şi Kuopio. In
strucţiunea e tot aşa de respândită ca în Svedia, 
prin numeroase şcoale primare. Există o uni-| 
versitate fundată la Abo la 1640 şi mutată la 
Helsingfors la 1827. Cursurile sunt urmate dej 
vr’o 2000 de studenţi, între cari 300 femei.! 
Clerul e plătit de comune. |

Dela 1865 se întrebuinţează monetă proprie. 
Banca finlandeză datează dela 1811. Sistema mo
netară e cea latină: francul (numit marka) cu 
100 bani (penni).

După 1809 armata finlandeză fu licenţiată do, 
Alexandru I. După resboiul Crimeii Nicolae li 
a reconstiluit-o. A(ji există 8 batal, de infanterie,1 
1 reg. de dragoni şi 1 reg. de gardă, preste toti 
vro 8000 de oameni. Tendenţa Ru.siei esto de' 
a mări această armată. Artilerie nu posedă. Cu| 
reserva se ajunge la 30,000. La 1877 flota a foşti 
desfiinţată. j

E împărţită în opt provincii: Uleâborg, Wasa,! 
Abo, Tavastehus, Nyland, Kuopio, St. Michol 
şi Viborg. j

Istorie. Nu se scie când primii Tavaşti s’au 
aşezat aici. Din seci. X se scie că existau j)o-| 
pulaţiunile: Tavaster, Karelare, Vestpinnare şi 
Kvener, şi printre aceştia Laponii nonia4i. Do 
prin seci. XII Novgorodul şi Svedia căutau să 
pună stăpânire. La 1293 Svedia cuceri Finlanda. 
Petru cel Mare cuprinse provincia Viborg, iar 
Elisabeta întinse domnia Rusiei până în jurul 
lacului Saima. La 1809 Alexandri; I, folosiudu-se 
de resboiul nesocotit al lui Gustav IV contra 
Franciei, o cuprinse în întregime şi şi-o a.sigui'ă 
la 1814, dând Svediei Norvegia. De atunci până 
astăcji ţine de Rusia. Poporul sub o administra
ţiune bună, superioară Rusiei, faţă de aerele 
despotice ale guvernului imperial, privesce cu 
simpatie spre Stokholm. [A. S.]

Finlandic, (golful), numit de Finlandezi Suomen 
Lahti, de Svedezi Finska Viken, de Rirşi Finskii 
Zaliv, e format de Marea Baltică şi udă Estonia, 
Ingria, Carelia şi Ihnlanda. E lung de 400 km., 
lat dela 20 până la 130 km.; sudul e mai adânc 
decât nordul; n’are flux; primesce apele Nnvei 
şiNarvei; insulele sale sunt Retusaari (Kotliu), 
Lavesaari şi Suursaari (Hochland); e plin do 
stânci prin multe locuri. Apa sa e mai săiata 
ca a golfului Botnic şi îngheaţă adeseori.

Finta, corn. rirr. în Rom., j. Dâmboviţa, si
tuată pe malul stâng al lalomiţei, se compuuG
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din 4 căt. cu 1209 loc. (Dicţ. geogr. 1890), are 
1 biserică şi 1 şcoală; com. e însemnată prin 
lupta, care a avut loc în raionul ei între 
Mateiu Basarab şi Vasile Lupu la 1653. Ose
mintele soldaţilor că4uţi în această luptă zac 
.sub movila dela F.

Finţesci, com. rur. în Rom., j. Buzeu, cu 
1240 loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 1 biserică şi 
1 şcoală. Teritorul com, e bogat în substanţe 
minerale: fier, sare şi maieu samă gipsfibros; 
asemenea se găsesce şi o puternică sursă de apă 
minerală, conţinend mai cu samă sulf.

Fiori, (froces = fri.sson), sensaţie de frig mai 
mult sau mai puţin intensă, însoţită de un tremur, 
începend dela şale şi care determină sensaţia 
«pielei de găină* (chaire de poule, horripilatio), 
apoi urmează convulsiuni intbomice, începend 
cu extremităţile şi în fine clănţănitul dinţilor. 
In timpul fiorilor temperatura periferică scade, 
iar cea centrală cresce. F. se observă la înce
putul diferitelor maladii febrile ca malaria, pneu- 

■monia, infecţiunea purulentă, etc., iar fisiologic 
■în urma unei emoţiuni morale, la expunere la 
, frig, etc. [V. L]
f Florin, originar o monetă de aur, care mai târziu 
\spre deosebire de F. de argint se numi F. de 
' aur. F. bătuţi la 1252 în Florenţa purtau in- 
I scripţiunea de »Florentia« şi chipul unei flori.
■ Cuventul floren (fiorin) se derivă sau dela Flo- 
' renţia sau dela flos (floare). Din Italia s’a lăţit 
; baterea acestei monete şi în Germania. In ţi- 
I nutul Rinului se băteau din o marcă 64 fi. în 
taur^ mai târziu 72 fi., şi numai în seci. XVII 
5 se înlocui F. de aur cu Galbinul. F. de argint 
[, a avut în diferite timpuri valoare diferită, aşa 
r s. e. la 1748 s’a introdus F. convenţional, care 
i s’a luat de basă şi în Bavaria (1 fi. C. = 1D5 fi. v. a.). 
; F. V. a. s’a introdus la 1857 şi se împarte în 
1100 cruceri; din un % argint curat se bat 45 
M)ucăţi ă 1 fi. Se bat bucăţi k 2 şi 1 fi,
I Floriture, (itaX.) ornamente melodice, mai cu 
j riamă în arta cântului.
I Fir, părticica cea mai subţire şi lungă, des
părţită sau resucitâ din in, bumbac, mătasă, etc. 

f Sub numirea de F. se înţelege şi finii sucit cu 
\ aur întrebuinţat la broderiile, cari se (Jic că sunt 
: cusute cu fir.
% FIrdusi, Ferdouey sau Firdaucy, celebru poet 
I persan, (916—1020 d. Chr.); n. la Rizva, în 
\ Khoragan; petrecu o mare parte a vieţii la Gazna, 
\ lângă sultanul Mahmud, care îl însărcina să com- 
I pună o epopee despre vechii regi ai Persiei. 
ţ Această operă, întitulată Schah-Nameh, o cro- 
|.nică în versuri, cu fnimoase creaţiuni poetice, 
r jiimetate istorică, juinetate fabuloasă, cuprinde 
f în 60,000 de versuri evenimentele Persiei şi ţe
pilor vecine până la căderea Sassani(j[ilor. Reu 
^ resplătit pentru opera sa, la care a lucrat 30 de 

ani, poetul se întoarse în Khorapan, scriind o 
''satiră în contra lui Mahmud. Schah-Nameh e 

tradusă şi în rom. de G. Sion, în Revista Car- 
>i paţilor, după traducerea franceză de Mohl. Afară 
’;rle Schah-Nameh (Cartea regilor), F. a lăsat şi 
"un divan sau colecţiune de poesii, întitulată 
, Kbanisa. F. e până a(Ji cel mai popular poet al 
= Persiei. Soldaţii persiani merg la resboiu cân-
■ tund versuri şi fragmente întregi din epopea sa, 
• precum cântăreţii le cântă la mese şi în serbători. 
I Fire, caracter esenţial, natura proprie a unui

lucru. Modul particular, în care se presintă per
sonalitatea unui om. (v. şi Caracter, care totuş 
are în sensul cel mai restrins o accepţiune, pe 
care nu o are F.). [M. D.]

Firenze, numele italian al Florenţei.
Firida, (nişă, apsidă), un spaţiu în semicerc, 

boltit de obiceiu cu o semicupolă. Aplicate cu 
deosebire de Romani în temple, basilice, pala- 
turi şi terme. Adoptate mai târziu la bisericile 
creştine, originare din vechia basilică.

Firiza, magh. FelsS-Fernezely, com. rur. în 
Ung., cott. Sătmar, cu 1046 loc. Români; pe ho
tarul F.-ei se află mine de argint.

Firma, numele sub care se poartă o afacere 
şi oare de regulă se înregistrează la tribunalul 
comercial. Se deosebesc: F.în nume singular, 
în care obvine numele unei singure persoane, şi 
F. în nume colectiv ori societare, cu numele a 
doue sau mai multe persoane. După modul de 
asociare de persoane ori de capital, firmele socie
tare se împart în F. personale sau în nume, s. e. 
I. Lăzărescu & C. Popescu, şi în F. anonime 
ori nepersonale, s. e. »Furnica«, etc.

Firmament, (lat.) cerul; bolta cerească ce ne 
acopere avend de basă orizontul. Cei vechi îşi 
închipuiau că bolta cerească e materială, formând 
tăria cerului sau razimul lui.

Firman, (pers.) decret dela sultan trimis prin 
marele vizir, prove4ut cu numele sultanului şi 
pe care primitorul înainte de a-1 ceti îl sărută 
sau îl apasă pe frunte cu mult respect.

Firmicus Maternus, lulius, scriitor lat. din Si- 
cilia, scrise ca păgân pe la 350 d. Chr. opt cărţi 
despre astrologie, »Astronomicorum libri VIII«, 
edit. 1897 de Kroll şi Skutsch; ca creştin scrise: 
»De errore profanarum religionum*, edit. la 1867 
de Halm, în care provoacă pe împer. Constantius 
şi Constans să stîrpească ultimele remăşiţe ale 
păgânismului.

Firuşor sau Hiruşor, numiri vulgare ale plantei 
Poa annua L. (v. ac.).

Fisc, (lat. Fiscus), tesaurul statului (v. ac. şi 
art. Erar), administraţiunea finanţelor publice 
(V. Finanţe.) Fiscal, ce privesce Kscul; func
ţionar care represintă interesele F.-lui, mai de 
mult şi titlul acusatorului public (procuror, ad
vocat); Fiscalat, oficiul fiscalului. Fiscalitate, 
totalitatea legilor privitoare la F. Drepturi fis
cale, (lat. jura fisei) privilegiile statului referi
toare s. e. la încasarea dărilor, la falimente, etc.

Fischart, loan, poet satiric germ.,, n. pe la 
1545 la Strassburg, dela 1581 încoace trăi ca 
advocat la Speier, 1583 la Forbach, unde f 1589. 
Patriot înfocat, poet talentat cu o puternică vînă 
satirică şi, după Luther, reformatorul limbei, i-a 
ajutat acestuia mult în lupta sa cu papa. Ser. 
princip.: Flohhatz, Weibertratz, 1573, proce.sul 
muierilor şi al purecilor, de o comică din cele 
mai drastice; Bienenkorb des heil. rom. Reiches 
Immenschwarms, 1579 şi altele în contra lesui- 
ţilor, dar mai ales: Gargantuaşi Pantagruel, 1575, 
o prelucrare foarte îmbogăţită după Rabelais 
in care sbiciuesce, ca »Don Quixote*, idealismul 
exagerat şi romanele cavaleresc!. Scrierile lui 
arată, ici colo chiar rusticitate necioplitâ, dar 
totdeuna luptă cu prostia şi alte slăbiciuni ale 
timpului. Din cele serioase sunt a se aminti po
vestirea: Das gliickhaft Schiff von Ziirich, 1576, 
şi poesii lirice, religioase şi patriotice. [W. R.J
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Fisoher, 1) F., Andreiu, reformator originar 
din Vittenberga, unde a fost profesor, 1521 veni 
în Ung., fiind primul reformator în părţile nor
dice ale ţerii, în deosebi între Saşii din Zips. Co
rniţele suprem al cottului Gomor îl prinse şi 1540 
îl aruncă de pe zidul unei fortăreţe. [—]

2) Fiacher, Kuno, filosof germ. din şcoala idea- 
listică a lui Hegel, n. 1824, a făcut studii în filo
sofic, filologie şi in teologie la universităţile din 
Leipzig şi Halle. Activitatea şi-a desvoltat-o ca 
profesor de filosofic la univemtăţile din lena 
şi Heidelberg. Pe lângă multe monografii, ce a 
scris, operele mai însemnate ale sale sunt; Ge- 
schichte der neueren Philosophie în 6 tom., 1855 
până 1877 şi System der Logik und Metaphysik 
oder Wissenschaftslehre, 1865. Cf. Diberweg III.

fPl.]
3) Fiseher, Ludovic, Vincenţiu, poet german, 

n. 10 Ian. 1845 la Oraviţa (Banat), traducetor 
de balade şi poesii românesci în limba germană, 
prin a căror publicare în revistele literare cele 
mai respândite germane a contribuit mult la lă
ţirea ereaţiunilor poetice române între Germani, 
1868—90 »Die oester. Gartenlaube» »Die Dios- 
curen*, »Das Ausland«, »l)ie iUustrirte Welt», 
»Nord und Siid«, »Die Gegenwart», »Die deutsche 
Revue», »Acta CJomparationis Literarum Univer- 
sarum«, «Deutsche Warte», «Bildersaal der Welt- 
litteratur«, etc., toate au reprodus, în decurs de 
aproape 22 ani, traduceri excelente de poesii şi 
balade românesci din peana lui F. La 1883 a 
apărut la Wilhelm Friedrich în Lipsea: »Grui 
Sânger» de V. Alexandri, tradus de F., şi apoi 
declamat în preseara anului nou 1884 în Lessing- 
Verein din Lipsea, cea mai însemnată reuniune 
literară germană, secerând acolo aplause fur
tunoase. Cu editarea revistei germane: »Romă- 
nische Revue» F. deveni colaborator permanent 
şi foarte activ al acestei reviste. Din numeroasele 
traduceri mai amintim: Deşteaptă-te Române... 
după Andr. Mureşian, «Mărioara-Florioara», Ma- 
nole. Dumbrava roşie (»Der rothe "Wald»), Peneş, 
lOMaiu 1881, toate de Vas. Alexandri; «DieWelt- 
beherrscherin», (Const. Andreeviciu-Morariu); 
«Andronim und Filana», (Ath. Marienescu); Ar- 
ghir şi Elena, (loan Barac); Luceaferul, (Emi- 
nescu), etc. Traducerile lui F. excelează prin 
reproducere fidelă, un limbagiu dulce şi fluid 
şi prin o versificare îngrijită şi plăcută. A mai 
scris un studiu: »Die Romăuen in der fremden 
Litteratur». A fost decorat cu «Bene merenti 
CI. I«. t 15 Dec. 1890 la Halle a. d. Saale, unde 
funcţiona ca director la fabricile de hârtie din 
Crollwitz. F. a lăsat un mare volum, traduceri 
în manuscript, care se va publica în curând 
prin Dr. C. Diaconovich. [P. Broştean.]

Fischhof, Adolf, om. politic austr., n. 8 Dec. 
1816 la Buda veche din părinţi ovrei, studia 
1836—1844 medicina în Viena şi fu ales 1848 
comandant al corpului mediciniştilor din legiunea 
academică. Prin aceasta deveni membin al co
mitetului politic central şi president al comite
tului de siguranţă. Apoi fu ales deputat în ca
mera de Kremsier, unde jucă un rol însemnat. 
Cabinetul Doblhof îl numi consilier ministerial 
în ministeriul de interne. După disolvarea ca
merei diu Kremsier fu însă acusat de înaltă 
trădare, dar achitat. De atunci s’a ocupat cu 
praxa medicală. Reînviind viaţa constituţională

în 1861, F. dimpreună cu Unger publica o bro
şură, «Zur Losung der ungarischen Frage», în 
care recomandă dualismul. In 1869 însă aperâ 
el în broşura «Oesterreich und die Biirgschafteu 
seines Bestandes» federalismul, -f* 23 Martie 1893.

Fisetru, Cachalot v. ac.
Fisica, sciinţă naturală, ce se ocupă ou pro

prietăţile generale ale corpurilor sau ale mateiioi 
şi cu fenomenele generale, întrucât acestea nu 
alterează într’un mod permanent natura cor
purilor. Pentru ajungerea acestui scop ea se fo- 
losesce de metodul observaţiunii şi expe
rimentării. începuturile F.-ei sunt a se căuta 
la vechii filosofi greci. In antichitate însă nu a 
putut face mari progrese; vechii filosofi emanau 
totdeuna dela un principiu general, ei nu cu- 
nosceau metodul de a observa şi experimenta, 
îndată ce principiul general a fost combinat cu 
experimentul, ca s. e. la cercetările lui Archi- 
mede asupra pârghiei, F. a dat înainte. Dar nici 
evul mediu nu a prea promovat desvoltarea F.-ei. 
Lipsa de cunoscinţe matematice, credinţa în viă- 
jitorie, care vedea în ori ce fenomen extraor
dinar al naturei o manifestare a diavolului, şi 
filosofia scholastică, nu erau proprii a înainta 
sciinţele naturale. Dar nici Arabii, cari au păstrat 
cu îngrijire doctrinele antichităţii, nu aveau forţă 
intelectuală suficientă pentru a pute desvolta 
numitele sciinţe. Secolului XVI i-a fost reservat 
a da un puternic impuls F.-ei. Primul pas im
portant este stabilirea noului sistem solar prin 
Copernicus (1554). Adevărata valoare a experi
mentului a dovedit-o Galilei (1602) prin desco
peririle sale referitoare la mişcarea corpurilor şi 
la lumină, şi englezul GUbert prin cercetările 
sale asupra forţei magnetice. 1618 descoperi 
Kepler legile mişcării planeţilor în jurul soarelui; 
Snell (1615) şi Descartes (1637) stabiliră legile 
refracţiunii luminei, iar Huyghens (1690) creii 
în optică basa teoriei undulaţiunii, care şi astăcji 
e valabilă. O nouă epocă s’a început pentru F., 
când Newton (1682) a stabilit legea gravitaţiunii. 
In seci. XVIII au luat avent cercetările asupra 
electricităţii; se remarchează lucrările lui Gray, 
Dufay, Franklin, Coulomb. Dar un câmp de tot 
nou s’a deschis prin descoperirea lui Galvaui 
(1791), care ajută pe Volta a descoperi electri
citatea de contact şi a construi colona sa. Orsted 
inventă 1820 electromagnetismul, care în curând 
fu urmată de alte invenţiuni ale lui Seebeck, 
Ampere şi Faraday, precum şi invenţiunea te
legrafiei electromagnetice prin Gauss şi AVebei'. 
Niepee (1827) şi Daguerre (1839) inventară fo- 
tografiarea, Kirchhoff şi Bunsen analisa spectrala. 
Prin R. Mayer, Hehnholtz, Carnot, Regnault şi 
Clausius s’a stabilit teoria mechanică a căldurii, 
conform căreia lucrul mechanic produce căldu'a, 
care din partea sa ancă poate produce lucru me- 
chanic; s’a constatat o echivalenţă completă întru 
lucru şi căldură. Magnetismul pămentului a fost 
studiat în seci. XIX cu deosebire de Humboldt, 
Hansteen, Gauss şi "Weber. Deceniile din urmă 
au adus mari şi preţioase descoperiri, în deosebi 
în domeniul electricităţii, a căror aplicare în 
viaţa practică devine din (ji în (Ji mai extinsa. 
(Cf. Mousson, F. pe basa experienţei, 1879—Bti; 
I. Miiller, Manual de F. cosmică, 1894; Violle, 
Manual de F.; Kirchhoff, Prelegeri asupra F.- ei 
matematice, 1883—91; Pogendorff, Istoria F.-ei,
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1879; Dagiiin, Trăite de physique; Billet, L’op- 
tiqiie physique; Roscoe, On spectrum anaiysis; 
Bacaloglu, Elemente de P.; Peni, Elemente de 
F.; apoi o mulţime de dicţionare şi reviste pe
riodice.)

Fisical, ce aparţine fisicei.
Fisician, cel ce se ocupă sau instruează fisica.
Fisicoteleologic, în metatisică şi în sciinţa 

filosofică a religiunii acel argument, care pe cale 
raţională caută a deduce existenţa şi însuşi
rile lui D4eu din scopurile naturei, întrucât 
Io putem cunoasce în mod empiric. In mod 
.sciinţific acest argument a fost formulat de cătră 
Ohr. Wolf. [PI.]

Fisiocratism, (grec.) sistemul preconisat de 
cătră economiştii din seci. XVIII, discipoli ai 
şcoalei lui Quesnay (1694—1774), medicul lui 
Jjudovic XV. Quesnay a fost fundatorul siste
mului fisiocratic sau fisiocratismului şi cel dintâi, 
(;are s’a presentat sub un aspect sciinţific. El 
şi-a publicat ideile la 1756 în Enciclopedie. Mai 
târziu Dupont de Nemours a adunat la un loc 
aceste idei sub numele de Fisiocraţie. S’a format 
astfel o şcoală de publicişti, cari erau desemnaţi 
in 1760 sub numele de secta economiştilor. Si 
mai tar (Jiu ei fură cunoscuţi sub numirea de 
economiştii francezi ai seci. XVIII, iar de vr’o 
60 ani încoace ei sunt numiţi Fisiocraţi, spre 
a-i deosebi de ceilalţi economişti, adecă de toţi 
cei ce s’au ocupat ori se ocuţă cu economia 
politică.

Desnodămentul atât de trist al sistemului sco
ţianului Law lăsase Francia nu numai ruinată, 
dar în cea mai stranie nedumerire; lumea din 
Francia mai cu samă, nu mai scia care să fie 
principiul, pe care îl mai poate adopta cu în
credere. Până atunci se crezuse orbesce, că 
banul este avuţia prin excelenţă şi că înmulţind 
emisiunile hârtiei-monete se sporesce avuţia. Din 
toate valorile industriale nu mai remânea acum 
nimic decât proprietatea fonciară, şi activitatea 
spiritelor desamăgite se dirija cu frenesie cătră 
cultura solului; pământul şi numai el începe 
deodată a fi considerat ca singura bogăţie ade- 
verată. Din această reacţiune a ieşit sistemul 
agricol fisiocratic. Pământul fiind considerat ca 
sorgintea imică a bogăţiei, agricultorii singuri 
formau clasa productivă, iar ceilalţi muncitori 
erau clasa improductivă. Fisiocraţii însă au emis 
un principiu de o mare fecunditate, proclamând 
libertatea comerciului şi a muncii; de visa lor a 
fost: Laissez faire, laissez passer. Ei au com
bătut neegalitatea şi privilegiile, ei semnalau şi 
atacau abusurile. Cu privire la doctrinele de gu- 
vernament, adecă regimul politic, fisiocraţii cre
deau că starea normală în materie de economie 
socială este absoluta libertate şi căutau să în
lăture ori ce intervenţiune a autorităţii ca ne
cesarmente dăunătoare. Principalii fisiocraţi, dis
cipoli ai lui Quesnay, au fost: Turgot, Dupont 
de Nemours, Morellet, Malesberbes, marchisul 
de Mirabeau, abatele Baudeau, Mercier de La 
Riviere, Gournay, Trudaine, markgraful de Baden 
(Carol Frederic), Le Trosne, etc.

Flsiognomlca, sciiuţa care ne învaţă cum să 
eunoascem firea sufletească a omului după tră
surile feţei. Deşi observaţiuni fisiognomice s’au 
făcut ancă de Aristotel, totuşi această sciinţă e 
întemeiată de .Lavater în 1772 prin opera sa

Despre fisiognomonică. Multe din observ aţiunile 
F. sunt interesante, multe sunt juste, dar nici 
una nu are caracterul sciinţific, pe care funda
torul acestei sciinţe a vrut să li-1 dea. Expre- 
siunea, fisionomia desveluesce mult din carac
terul cuiva; e în joc o asociaţie de mişcări, de 
expresiuni, cari fiecare traduc o specială iner
vase şi dinamică cerebrală, şi a căror sinergie 
trebue să dea pe faţă ceva, dacă nu tot, din 
felul de activitate intelectuală şi organică a in
dividului. Danvin şi înaintea lui Ch. Bell şi 
Duchenne de Boulogne (Physiologie des mou- 
vements, etc.) au pus fundamentele adevăratelor 
studii sciinţifice ale F. F., ca şi frenologia şi gra
fologia, sunt ancă în fasa metafisică, transcen
dentală ; studiul lor sciinţific remâne âncă afi făcut.

Fisiologla, una din ramurile Biologiei (v. ac.), 
adecă a sciinţei care se ocupă cu fenomenele şi 
formele vieţii, şi anume în ea se studiază func
ţiunile deosebitelor organe ce compun un animal 
sau un vegetal. De aci divisiunea F.-ei, în F. ve
getală şi F. animală. Sub numele de F. şcoala 
lui August Comte vrea să cuprindă şi Psicho- 
logia, care atunci poartă numele de F. a func
ţiunilor intelectuale şi morale. Preocupaţia prin
cipală a F.-ei este studiul şi cunoascerea do 
aproape a funcţiunii şi inervaţiei organelor. Prin 
natura fenomenelor ce studiază, F. împrumută 
multe din metodele fisicei şi în special chimiei; 
o ramură de mare importanţă a F.-ei este chimia- 
fisiologică. Raportul F. cu celelalte ramuri alo 
Biologiei nu este âncă bine definit şi o clasi- 
ficaţie a sciinţelor e aşteptată de mult a pune 
ordine în grămădirea din ce în ce mai mare a 
materialurilor numeroaselor ramuri ale Biologiei.

F. animală, creată sub impulsiunea doctri
nelor şi cercetărilor lui Galien (131—200), îşi 
găsise deja con.sacraţia definitivă a metodelor 
şi scopul ei în mâna genialilor fisiologişti ai 
şcoalei alexandrine Herophyl, şi Erasistrat, 
dela cari F. începe a fi socotită ca sciinţa funda
mentală a vieţei. O metodă sciinţifică fisiologică 
datează dela aceşti şefi ai şcoalei din Alexandria. 
Herophyl şi Erasistrat sunt cei dintâi cari au făcut 
disecţii asupra fiinţelor vieţuitoare, ca ţapi, capre 
şi chiar oameni condamnaţi la moarie (Preyer). Cea 
mai veche şi mai sciinţifică descriere a creerului 
ne-o dă Erasistrat într’o pagină citată de Galien 
(Kiihn, VII, III, 600). Cel mai vechiu fisiolog 
cunoscut de altfel este Alcmeon din Crotono 
(cătră 500 a. Chr.), primul care la Greci a loca- 
lisat sensaţiunile şi gândirea în creer. Trebue 
să ajungem la Harvey (1578—1658) pentni ca 
să înregistrăm progrese de samă în F. In seci. 
nostm Flourens şi mai ales Schiff, Ludwig şi 
Claude Bernard au dat avântul sciinţific, de caro 
se bucură F. astăcji. Graţie cercetărilor lui Ma- 
gende, Bell, Joh. Miiller, Louget, Helmholtz, 
Vulpian, Heidenhain, etc., F. represintă astăfji 
o sciinţă în adevăratul înţeles al cuvântului. 
Metodele i-se precisează pe (Ji ce merge şi fe
nomenele ce studiază sunt prinse şi studiate cât 
mai de aproape, metoda grafică a adus între al
tele foloase imense F.-ei şi graţie ei s’au putut 
înregistra preţioase curbe, ce au desvelit atâtea 
fapte relevate mai târejiu şi de clinică, devenite 
de mult clasice şi cari din causa delicateţei lor 
scăpau investigaţiunilor ochiului liber. Numai 
experienţelor de laborator se datoresc în maro
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parte ctmosciDţel^ precise, ce avem despre iner- 
vaţia şi funcţiunea atâtor organe şi mai ales pu
tinţa de a preveni şi cunoasce mersul şi me- 
dicamentaţia unei boale sau remediu. F. aduce 
foloase imediate şi precise nu numai sciinţei, 
dar şi omenirei. Tratatele de F. cele mai re
comandabile sunt acelea ale lui Londois, Waller, 
Beaunes, Jolyet, eto., şi cel mai recent al lui 
Morat et Doyon. [Vaschide.]

Fisiologia vegetală, v. Biologia şi Botanica.
Fişpan, v. Comite suprem.
Fissidens Hedw., (botan.) gen de Muşchi Ste- 

gocarpi-acrocarpi, familia Fissidentacee. Speciile 
sale trăiesc pe păment argilos sau silicios umed, 
pe putregaiu în păduri, pe stânci umede în 
munţi, unele chiar în apă (F. rivularis Spr.). 
Toate au caracterele comune următoare: Tulpini 
cu doue serii laterale de frunze; frunze cu o 
lamă dosală foarte desvoltată; dinţii peristo- 
mului împărţiţi până la mijloc în doue jumetăţi. 
Cele mai multe specii sunt în regiunile tropicale, 
iar prin Europa mai comune sunt: F. bryoides, 
taxifoUus, osmundoides, adiantoides, ş. a.

Fissil, ce se poate despica. Fissipede, animale 
cu copita despicată.

Flssilingula, subord în grupa Saurienilor cu 
limbă lungă, subţire, eiectibilă şi bifurcată la 
vîrf; coadă lungă; pielea acoperită cu solzi; 
sunt pleurodonte. Se divide în 1) Lacertidae, 
şopârle. 2) Varanidae, cu speciile cele mai mari 
între şopârlele sobroase (Egipt, Olanda nouă). 
3) Ameividae (America). 4) Helodermidae.

[V.B.]
FIssiparitate, generaţiune asexuală prin di- 

visiunea părintelui în doue părţi, cari devin din 
nou indivizi.

FIssirostres, o mică grupă de paseri cu cioc 
scurt, lat, triunghiular şi despicat până sub ochi; 
se nutresc cu insectele ce le prind în sbor. 
Acestei grupe aparţin: Rândunicele, Drepneaua 
şi Mulgecapra. [V. B.]

Fissura, F. mamelei, crepătura sfîrcului ţi- 
ţelor, dureroasă şi primejdioasă pentru copil, 
neputend suporta mama durerile alăptării. F. 
ani, în pielea şedutului (anus), foarte dureroasă 
la ieşire afară cu scaunul. F. osului, se pro
duce de o putere din afară şi se vindecă încet.

Fissurella, gen de molusc gasteropod-prosa- 
branhiu, familia Fissurellidelor. Cu cochila ase
menea cu acea a Patellelor (v. ac.), dar presintă 
la vîrful .seu o deschidere, prin care vine apa la 
bronhii. F. graeca L., trăiesce în Mediterana.

Fistic, numele vulgar al fructului comestibil 
de Pistacia vera (v. ac.).

Fistula, traecte supurate, remase în urma în
chiderii absceselor, de obiceiu de natură tuber
culoasă, mai frecuente la scrofule. Pot fi de ori
gine osoasă, la dinţi, în canalul riasolacrimal, etc.

F. rectală sau anală, la şecjut, rectovesicală, 
când trece şi în beşica udului. Se vindecă numai 
prin operaţiuni chirurgicale şi prin caustice fisico- 
chimice, excepţional, la persoane tinere, se vin
decă de sine.

F. urinară, consecinţa absceselor ui'inoase, 
dă scurgere în continuu urinei. Poate fi şi 
accidentală prin plăci penetrante în beşică. Se 
vindecă numai prin operaţie.

Flstullna Fr., (botan.) gen de Ciuperci Basi- 
diomycete-autobasidiomycete, familia Polyporee.

Speciile sale au un hymenofor, cu o stipă sau deşii, 
de coloare roşie închisă; pe faţa inferioară a 
hymenofonilui sunt tuburi egal de lungi şi di
stincte unele de altele, pe cari se formează sporii. 
Specia mai comună, F, hepatica, trăiesce prin 
pădurile de stejari.

Flstulos, (botan.) arată pe acele părţi din plante, 
cari se presintă cu interiorul |;ăunos, adecă ca 
nisce tuburi cu interiorul gol in tot lungul lor, 
sau e întrerupt din distanţă în distanţă prin 
lame de ţesătură mai resistentă sau mai slabă. 
Astfel e paiul de grâu, orz; tulpina de Bambus, 
Cucuta, Equisetum; fuştii (scapurile fiorifere) 
de Ceapă, Usturoiu, frunzele de Ceapă, ş. a. Se 
întrebuinţează şi ca termen specific, s. o. Allimn 
fistulosum.

Fit, fengl.J se 4ice despre cai; gata pentru 
alergări.

Fitil, o ţesătură specială făcută din o sub
stanţă uşor absorbantă de lichide, care se între
buinţează în diversele lampe. Aşa; în lampele 
cu alcool se întrebuinţează ca fitil un cilindru 
făcut de fire de bumbac foarte slab resucit, care 
fiind poros, se îmbibă uşor de substanţa com
bustibilă, care prin capilaritate se ridică în sus 
până la capătul exterior, unde arde când e aprins. 
La lampele cu petrol se întrebuinţează o ţesă
tură anumită, care e sau cilindrică pentru lam
pele cu foc central, sau lată pentru lampele cu 
flacără lată. De asemenea la luminări F. e compus 
tot din o substanţă poroasă, în general bumbac 
ţesut anume, însă, care înainte de a se între
buinţa la fabricarea luminărilor, este supus la 
operaţiunea numită a horacizării, adecă este 
îmbibat cu o soluţie de borax şi apoi uscat. 
Prin aceasta se face că luminarea ai’4end, F. 
nu remâne în totalitate în flacără, ceea ce ar 
faoe-o fuliginoasă, dar continuu vîrful său su 
îndoiesce şi ieşind afară arde, iar boraxul ce 
conţine se topesce şi formează o mică globulă 
care cade cu timpul, întreţinând astfel flacăra 
luminoasă, şi luminarea arejend curat. Tot F. se 
numesce partea accesorie din ori ce aparat do 
explosie, care servesce a da foc după un timp 
hotărît pentru ca să aibă timp cel ce l-a aprins 
să se îndepărteze. Cel mai usitat dintre aceste 
este F. lui Bickford. Astfel sunt fitilurile la 
cartuşele, ce fac să sară stâncile; astfel erau 
fitilurile la tunurile primitive. [V. C. B.)

Flţionesci, com. rur. în Rom., j. Putna, si
tuată în valea Zăbrăuţului; se compune din căi. 
F. şi Holbănesci cu 1272 loc. (Dicţ. geogr. 1897); 
are 2 biserici şi 1 şcoală. Loc. se indeletnico.se 
cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Fitzmaurice, Lord Edmond George Petiy, di
plomat şi om de stat engl., al doilea fiu al mar- 
chisului de Lansdowne, u. 1846 în Londra. Şi-a 
făcut studile la Eton şi în Trinity College din 
Cambrige, unde a fost notat ca unul din cei mai 
buni cunoscători ai limbilor clasice. La 22 ani 
(1868) a fost ales deputat şi s’a înrolat în rân
durile partidului liberal. La 1881 a fost numit co
misar al Engliterei pentru reorganisarea provin
ciilor europene ale imperiului otoman (art. XXII I 
al trat. din Berlin). A fost al doilea plenipo- 
tenţiat al Angliei la conferenţa convocată la 
1883 la Londra pentru regularea navigaţiunii pe 
Dunăre. La 1882 a fost numit de Gladstone sub
secretar de stat la afacerile străine, post pe care
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l-a ocupat până la 1885, când că4eud greu bolnav 
s’a retras şi din parlament. Este unul din ad
ministratorii galeriei naţionale de pictură (o secţie 
a vestitului British museum). F. a publicat 
t.Viaţa lordului Shelburne*, cunoscutul om de 
stat englez, şi este un activ colaborator al prin
cipalelor (}iai'e şi reviste engleze, în cari tra
tează mai cu samă chestiuni privitoare la po
litica externă. Cunoasce bine chestiunea noastră 
naţională, căreia i-a dat totdeuna o atenţiune 
deosebită în scrierile sale, condamnând asuprirea 
politică a Românilor şi pledând pentru îmbună
tăţirea soi’ţii lor.

Fitzroya Hook. f., (botan.) gen de plante lig- 
noase din fam. Coniferelor, trib. Cupressineae, 
ce cuprinde numai doue specii, una din Chile, 
alta din Australia. Ambele, mai ales F. pata- 
gonica Hook. f., se cultivă la noi ca plante or
namentale de florărie temperată. [A. Pr.]

Fiu, urmaşul cuiva, născut din el. F. este le
gitim (sau legiuit) când e născut din doue per
soane căsătorite împreună după lege. F. născut 
in timpul căsătoriei mamei sale e considerat de 
legiuitor (în toate ţerile civilisate, art. 312 cod. 
civ. francez) ca F. legitim, până la proba con
trarie, care nu este admisă decât în anume con- 
diţiuni. F. este natural sau bastard când e născut 
din peisoane necăsătorite împreună legalmente. 
F. natural se chiamă adulterin, dacă mama lui 
e o persoană căsătorită. (Unii numesc »adulterin« 
şi copilul, al cărui tată singur este căsătorit le- 
galminte cu cineva, mama copilului fiind liberă). 
F. natural se numesce incestuos, dacă tatăl şi 
mama lui sunt rude de aproape (într’un aşa grad 
de rudenie, încât căsătoria între ei este pro
hibită de lege). F. natural poate fi, în principiu, 
legitimat sau recunoscut. In toate ţerile civi
lisate el poate chiar sili pe mamă să-l recu
noască (cercetarea maternităţii este admisă); 
imţiue legislaţiuni îi dau acest drept faţă de tată. 
V. şi Legitim, Legitimare, Maternitate, Pater
nitate, Succesiune.

Fîume, (Rieka, Reka, Sanct-Veit (am Pflaum), 
Flumen, Sta-Viti), oraş cu port lângă sinul Quar-

nero al Adriaticei, făcend parte din ţerile co
roanei ungare. F. e zidit la poalele Caratului 
liburnic pe malul mării, lângă rîul Recina şi 
canalul Fiumara, avend un teritoriu de 1338, dim
preună cu comunele aparţinătoare 3401 jug. ca- 
tastrale, şi 29,494 loc. (1890) Italieni (13,012), 
lUiri (6995), Croaţi (3766) şi Vencji (2750), Ger
mani, Maghiari, etc. Şantier, fabrică de hârtie, 
de tutun, de torpile, de desghiocarea orezului, 
rafinerie de petroleu, fabrică de gaz aerian, de 
mătasă, mori, pielării, industrie de mobile, etc. 
Academie de marină, şcoală technică, academie 
de comerciu, 2 gimnasii, numeroase alte şcoale ; 
bibliotecă, museu, museu maritim; multe insti
tute umanitare, reuniuni şi cluburi, etc. Pentru 
lărgirea şi ridicarea portului F. a jertfit Ungaria 
(jeci de milioane florini; în portul de 52 hec
tare întindere şi apărat de moluii de 2085 metri, 
pot încăpe numeroase năi mari şi mici; portul 
are şi un far. F. e singuml port mare al Un
gariei pentru comerciul exterior.

Import Export

Cantitatea Valoarea Cantitatea Valoai-ea

mâjî
metnce bucăţi în florini măji

metnce bucăţi în florini

4.482,728 9768 44.989,728 5.166,644 2097 48.680,962

Articole de import au fost cu deosebire: viu, 
petroleu, orez, cărbuni de piatră, jută (cânepă 
de Calcutta), etc. Articole de export: doage, 
făină, fasole, zahăr. etc. F. a fost întemeiat din 
timpuri străvechi; 28 a. Chr. ajunse la Romani 
cu provincia Liburnia. In evul de mijloc a apar
ţinut imperiului francon, apoi a fost dat ca feud 
episcopului din Pola apoi conţilor Duino; la finea 
seci. XIV trece la Habsburgi. 1409 oraşul fu 
ars de Veneţieni, 1723 devine port liber, 1779 
fu încorporat Ungariei; 1809 ajunse sub Fran
cezi, 1813 fu ocupat de Englezi, 1814 sub Au- 
striaci, 1822 redat Ungariei. Art. de lege XXX 
din 1868 a declarat, că F. formează »un corp

jfiişearea portului fiume în 1897.
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Ungare ... 7596 133 664,116 78 61 44,294 7612 126 671,279 69 59 29,321 16,276 267
Austriaco . . 264 806 200,133 68 160 80,710 269 684 223,476 44 376 68,689 1913 638
Italiene ... 166 696 99,002 16 230 20,933 180 649 108,117 3 273 12,677 1489 622
Engleze ... 118 2 169,683 28 — 37,611 122 — 164,203 26 1 44,236 242 66
Germane . . 9 — 9433 2 — 1128 8 — 6084 3 — 4477 17 5
Franceze . . 1 — 2110 — — — 1 — 2110 — — — 2 —
Spaniole... 2 — 3863 — — — — — — 2 — 3853 2 2
Norvegiene . . 4 — 3407 2 — 1376 4 — 2324 2 — 2459 8 4
Svedeze ... 1 — 989 — — — 1 — 989 — — — 2 —
Române ... — — — 1 — 636 — — — 1 — 636 — 2
Montenegr. . . — 1 169 — — — — 1 169 — — — 2 —
Qrecesci ... 1 19 8117 6 18 10,122 6 31 14,979 1 3 2286 67 28
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separat adnox al sfintei coroane® şi l-a pus sub 
un guvernator.

Fix, ce nu-şi schimbă locul, invariabil, per
manent, fără reducere sau adaus, inalterabil. 
Stele fixe: Stelele în oposiţie cu planetele.

Idee fixă, în genere ori care concepţiune, 
care în suflet a ajuns a fi habituală. In înţeles 
strict însă se (jic şi sunt idei f. acele concep- 
ţiuni vane ale imaginaţiunii, cari devenind habi- 
tuale, predomneso întreagă organisaţiunea noastră 
sufletească, precum şi modul de gândire şi vrere, 
aşa că sufletul mi poate ajunge la gândiri şi 
voinţe clare şi neconturbate. In acest înţeles 
ideile f. sunt maladii sufletesci, cari pot să 
devină atât de înrădăcinate, încât să nu se poată 
modifica ori vindeca. Ideile fixe .sunt diferite, 
după cum sunt atinse de dînsele direcţiile de lu
crare ale sufletului sau facultăţile lui. [PI.]

Fixa vincta, (lat.) lucru ce este solid inerent 
şi nu se poate desface sau deslipi dela olaltă. 
La moşie tot ce este inerent solului, construcţii, 
clădiri, plantaţiuni, amelioraţiuni, etc.

Fizeau, (pron. Pizo), Hippolyte Louis, fisician 
franc., n. 23 Sept. 1819, f 18 Sept. 1897 în 
Paris. La 1800 a ajuns membru al academiei 
de sciinţe. Lucrările sale sunt însemnate în mai 
mulţi râmi ai fisicei, cu deosebire însă sunt ve
stite experimentele sale relative la celeritatea 
propagării lumiuoi.

Fjeid, (norveg.J platourile sterile din Scandi- 
navia, acoperite de immţi singuratici (Tinde).

Fjord, (danez.) sin August cu ţermuri înalţi 
şi prăpăstioşi; se găsesc în nordul Europei şi 
Americei, cu deosebire la coastele vestice.

FI., prescurtare pentru fiorin.
Flabelat, flabeliform, (botan.) care e sau se 

presintă în formă de ovantaliu, ori ca o coadă 
resfirată de pasere, cum sunt frunzele unor Pal
mieri (Latauia, Chamaerops, ş. a.).

Flabeilum, evantaliu făcut din pene de păun, 
diu piele fină sau postav. Se întrebuinţa la li- 
turgie dela consacrare până la cuminecare, pentru 
a alunga muştele şi alte insecte din jurul po- 
timlui, precum şi la procesiunea ce se face în 
serbătoarea numită Corpus Domini. In bis. la
tină a ieşit din us. Acum se mai întrebuinţează 
douo flabelle mari şi frumoase făcute din pene de 
păun şi de struţ, numai când Papa merge în bise
rică sau la solemnităţi, puiint în sellagestatoria 
sau când ia parte la procesiuni. F. le duc doi came
rieri secreţi. In liturgia greacă se numesc ripide, 
sunt instrumente liturgice şi se dau diaconului 
când e hirotonit. Ripidele au forma unui cap 
de ânger cu şese aripi şi sunt simbolul serafi
milor cu şese aripi, cari în timpul consecra- 
ţiunii îndeamnă pe cei de faţă să se lapede de 
cugetele lumesci şi să-şi înalţo mintea la D(ţeu.

[Dr. I. Radu.]
Flacăra, fenomen de lumină, ce se observă 

la arderea vaporilor şi a gazurilor. Formării F.-ei 
totdeuna îi premerge producţiuiiea de vapori şi 
gazuri combustibile; nu lemnul însuşi? nici oleul, 
uici stearina nu arde cu F., ci gazunle sau va
porii, ce se produc la arderea substanţelor com
bustibile. Forma F.-ei este condiţionată de cursul 
ce-1 i-au vaporii sau gazurile. F. liniştită a unei 
luminări arată trei zone deosebite. Cea mai in
ternă nu luminează, are o temperatură relativ 
mică şi se compune din vapori .sau gaaui’i; cea

mai externă luminează slab, în ea se întâmplă 
arderea completă a gaziu’ilor, cari aici vin în 
atingere directă cu oxigenul din atmosferă; zona 
din mijloc este zona de trecere a gazurilor dela 
cea internă în cea externă. Lumina F.-ei este 
o urmare a arderii carbonului; gazuri, în cari 
nu se află carbon, nu pot arde cu lumină. Ar
derea în F. numai atunci este perfectă, când 
se află oxigen suficient; când oxigenul lipsesco, 
arderea este incompletă şi se produce funingine, 
care constă din părticele de carbon nears.

Flacon, o sticlă închisă cu dop. JFlacon flo
rentin, o formă specială de F. de ordinar de 
sticlă întrebuinţată în fabricarea parfumurilor. 
El e compus din un F. de o formă oarecare, pre- 
sentând la partea inferioară un tub de sticlă 
subţire, care se ridică în sus paralel cu F. şi 
până la s/4 din înălţimea lui, unde apoi e curbat 
în afară. Când în un asemenea F. cade lichidul 
distilat de pe diverse substanţe parfumate, oare 
e de ordinar tulbure, cu încetul se separă ma
teria cleioasă, care fiind mai uşoară se ridică 
în sus pe când apa remâne la fund şi se ridică 
şi în tubul lateral. Când apa a ajuns până ia 
vîrful acestui tub, începe a curge picătură cu 
picătură, iar materia cleioasă remâne în flacou, 
unde se adună. [V. C. 13.]

Flagel, apendice în formă de biciu, cu care 
sunt prove(Juţi unii Infuzorii şi unele celule dela 
anim^ele inferioare, Spongieri, Gastreade, etc. 
numite din causa aceasta >Flagelate*, (v. şi Fla- 
gelaţiune.)

Flagelanţi, (Crucifratres, Grudferi, Albifra- 
tres), înfrăţire spontană şi liberă a oamenilor, 
cari prin flagelaţiune (v. ac.) voiau să facă po
căinţă şi să implore îndurarea lui D4eu ca să-i 
scape de nenumeratele rele, cari bântuiau Italia 
prin seci. XIII şi XIV. F. au apărut mai ântâi 
in Penigia pe la 1260 şi în scurt timp s’au în
mulţit în toată Italia. Ei mergeau cu sutele şi 
cu miile, (Jiiia şi noaptea, în procesiune prin sat(! 
şi oraşe, precedaţi de preoţi cu crucea şi cu pi n- 
porii, şi rugându-se şi plângând îşi băteau trupul 
gol dela brâu in sus, chiar şi iarna, cu sbi(!o 
provecjute cu noduri şi cuie de fier. Fejneilo âucă 
practicau această pocăinţă, închise în casă şi 
observând cuvenita modestie. Acest mod de 
pocăinţă, nu a fost ordonat nici aprobat de 
cătră autoritatea bisericească. Era combătut do 
cătră Ghibelini, iar regele Manfred l-a opiit 
sub pedeapsă de moarte şi urmarea a fost că 
în Italia a încetat, dar s’a lăţit prin Germania, 
Polonia, Austro-Ungaria, etc., mai ales cu oca- 
siunea ciumei celei mari, care pe la mijlocul 
seci. XIV a secerat în Europa milioane do 
vieţi omenesci. Dela devoţiune' F. au ajuns 
să lăţească o mulţime de superstiţiuni şi chiar 
şi eresii. S. e. (Jiceau că fără flagelaţiune uimo 
nu se poate mântui şi că prin pocăinţa lor se pot 
libera de munci cei din iad. In urmă mai co
miteau tot felul de crime şi imorălităţi, coca ce 
a silit autoritatea bisericească să întrevină; şi 
papa Clemente LV a condamnat secta F. prin 
buUa sa din 1349. Fiind apoi persâciltată şi do 
autoritatea civilă a dispărut cu fotul pe la în
ceputul seci. XV. [Dr. I. Radu.J

Flagelaţiune, bătaia, tortura corpului prin lo
vituri de sbice cu doue sau trei plesue de sfoară, 
de piele sau de lănţişoare de sirmă, având mai
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multe noduri sau cuie în vîrf, cari sfâşie şi în
sângerează pielea. Era o pedeapsă aplicată de 
(jătră Ovrei şi Romani celor condamnaţi la moarte 
prin i'estignire. Aşa seim că a lăsat Filat să fie 
bătut lisus. La creştini s’a introdus F. ca un 
mijloc de pedeapsă chiar şi pentru preoţi şi că
lugări. Insă din mijloc de pedeapsă s’a prefăcut 
în mijloc de pocăinţă şi tortură voluntară şi se 
practisează şi a(ji de cătră membrii ordurilor 
monachale mai rigoroase.

Flageolet, (franc.) singurul representant al 
familiei fluierelor propnu (j.ise, care a fost întru 
câtva admis în manifestaţiunile artistice. Sub 
forma sa cea mai simplă F. e un fluier cu 6 
sau 7 borte laterale şi cu tubul puţin cam conic. 
Intre lum ină şi plisc e intercalat un tub, ser
vind simplu pentru introducerea aerului (numit 
porte-vent) asfel, că F. are o lungime aparentă 
mai mare decât aceea ce ar corespunde notei 
sale celei mai grave. Astăzi putem găsi în co- 
merciu F. luxos construit în lemn de abanos, 
gronadil, cu chei de argint, ş. a. Tonul variază 
cu lungimea; de ordinar însă e în s o 1, a cărei 
notă cea mai gravă re, sună pentru au4 fa4. 
Extensiunea e aproximativ de doue octave. S’au 
construit ancă F.-e dulie şi chiar triple, întru
nirea a doue sau trei F.-e în diferite tonuri în- 
tr’un acelaşi plisc. N’au avut însă aplicaţiuni în 
artă. Unele jocuri de orgă ancă poartă acest 
nume, transformat în Germania în Flaschnet, 
care la rândul ei a dat corupţiunea românească 
Flaşnetă, dată unor mici orgi portative, cu ma
nivelă şi cu sul dinţat. [T. C.]

Flagrant, (lat) arejetor, vehement. In fla
granţi, în momentul săvîrşirii unei infracţiuni.

Flagrant delict, în înţelesul legal e flagrant, 
delictul: 1) care se comite acum sau care s’a 
comis de curând; 2) al cărui autor este urmărit 
prin .strigătul public; 3) când se găsesc asupra 
lui lucruri, arme, instrumente sau hârtii, cari 
fac să se presupună că el este autor sau cumplice, 
şi dacă nu este departe de locul sau timpul când 
s’a comis delictul. Trebue asemenea ca delictul 
comis în asemenea împregiurări să fie pedepsit cu 
o pedeapsă criminală. Pentra primele constatări 
codul de procedură penală deroagă la principiile 
generale în acest sens, că procurorul în cas de 
F. d. este învestit cu puteri extraordinai'e, cai’i 
altfel aparţin judelui instructor; şi acesta pentru 
aceleaşi motive poate face acte de urmărire.

Flămânda, numire topografică în Rom. 1) F., 
sat în j. Argeş, pe rîul Topologu, cu 250 ioc. 
(Dicţ. geogr. 1888); lângă acest .sat se află mă
năstirea cu acelaşi nume, a(ji redusă la biserică 
de mir, zidită de Şerban-Vodă Cantacuzino. 2) F. 
sau Mărculesci, schit în j. Muscel pe colina F., 
ce se ridică pe malul stâng al rîului Tîrgu, în 
apropierea oraşului Câmpulung, întemeiat la 1765 
de Hagi Marcu Rosetti, biv vel Paharnic, dela 
care s’a numit şi Schitul Mărculesci. 3) F., corn. 
rur. în j. Teleorman, situată pe malul stâng al 
Dunării, cu 1220 loc. (Dicţ. geogr. 1897). Corn. 
e străbătută de drumul lui Traian, care îşi ia 
începutul la Dunăre. 4) F., corn. rur. în j. Vlaşca, 
formată din 3 căt., cu 2081 loc. (Dicţ. geogr. 
1890); are 2 biserici şi 2 şcoale.

Flamancji, locuitori ai Flandrei, popor germanic, 
locuind mai ales în provinciile Antwerpen (An- 
vers), Brabant, Flandra orientală şi Limburg, în

Belgia. Se întind puţin şi în câteva comune din 
Francia. Ei sunt în Belgia (v. ac.) mai numeroşi 
decât Valonii (Francezii) şi stau faţă de aceştia 
în raport ca 5 la 4 sau ceva mai mult. Din 
timpul dominaţiunii spaniole limba flamandă a 
fost exclusă din actele oficiale. Actualmente se 
bucură oficial de acelaş drept ca limba franceză, 
cu care e în mare rivalitate. Această chestiune 
e şi ea una din acelea, cari întreţin ura între 
Flamanzi şi Valoni.

Flămâncji, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, com
pusă din sat.: Cordun, F., Poiana şi Prisăcani, 
cu 2895 loc. (Dicţ. geogr. 1895), caii se ocupă 
cu agricultura şi parte cu lemnăria; are 4 bi
serici, 1 şcoală de băieţi şi 1 de fete. Corn. e 
străbătută în partea de nord-est de calea na
ţională Botoşani-Hârlău.

Flămâncjilă, în poveştile românesci un uriaş, 
care mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri 
şi striga: că creapă de foame.

Flamboyant, (franc) forma dominantă în archi- 
tectura Franciei şi Engliterei din seci. XV—XVI 
a stilului gotic; caracterisată prin ornamente ase- 
menătoare flăcărilor.

Flâmburari, 1) sat arămânesc cu 500 loc. în 
Zagori în Epir; arămânesce se chiamă şi Floro; 
2) munte înalt în Zagori; la poalele acestuia se 
află marea comună Laca-Laista.

Flamen, plur.: Flamines, în relig. romană 
preoţi, şi anume 3 Maiores (mai mari) şi 12 Mi- 
nores (mai mici). In demnitatea preoţească, după 
rex sacrorum, au urmat cei trei flameni mari, 
şi adecă; Flamen Dialis (al lui Jupiter), Mar- 
tialis (al lui Marş) şi Quirinalis (al lui Quirinus); 
ceilalţi 12 asemenea aveau numele lor dela (Jei- 
tăţile cărora au servit, (v. Flamenica.) [Atra.]

Flamenica, în relig. romană muierea preotului 
numit flamen dialis şi preoteasa (Jinei Juno, mo
delul unei matroane romane cu privire la da- 
tine şi moravuri. F. trebuia să toarcă şi să ţese 
toga bărbatului ei. La nundinae (a noua (Ji a 
septemânei) F. în Regia (v. ac.) sacrifica lui In- 
piter un berbece. [Atm;]

Flamingo, (Flamand, PhoenicopterusJ, gen de 
paseri înnotătoare din fam. LameUirostres, ca- 
racterisat prin picioare şi grumazi lungi; ciocul 
repentin recurbat pe la mijloc presintă nisce la
mele cornoase de-a curmezişul, ce represintă din- 
ţătura; coloarea penelor variază după specii şi 
etatea indivizilor; preste tot sunt roşii pe spate, 
purpurii la aripi şi negrii la coadă. Lung. totală: 
125 cm.; lung. arip. 39 cm. şi lung. coZii 14 cm. 
Petrece pe lângă ape, nutrindu-se cu molusce, 
viermi şi insecte; cuibul, gătit din plante şi pă
mânt, se înalţă preste nivelul apelor în formă 
de con trunchiat. Speciile mai comune: Ph. ruber 
în Africa şi Europa meridională; iar Ph. igni- 
palliatus în America sudică. [V. B.J

Flamininus Titus Quinctius, consul roman pe 
timpul luptei dintre Roma şi Filip, regele Ma
cedoniei (197 a. Chr.) 196 F. liberează pe Greci 
dând următoarea proclamaţie în numele sena
tului roman: »Senatul roman şi T. Quinctius, 
învingetor al regelui Filip, înapoiază legile şi 
tot ce le aparţine Corintienilor, Focidienilor, Lo- 
crienilor, insulei Eubeei şi popoarelor din Tesalia. 
Toţi Grecii din Europa şi Asia sunt liberi!« F. 
era un om politic de talent şi în acelaş timp un 
bun şi preveZetor general. [Caion.]
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Flaminius, Cajus, tribun roman, căruia po
porul drept recunoscinţă peutra strălucita vic
torie repurtată contra Insubrilor îi acordă un al 
doilea consulat. F. este ucis 217 la lupta de 
lungă lacul Trasunen, când odată cu dînsul mor 
•şi 15,000 de oşteni romani, [Caion.].

Flaminarion, Gamil, astronom francez, n. 1842 
în Montigny-le-Roi. Şi-a început studiile în se
minarul din Langres, de unde venind în Paris 
1858 fu alăturat ca astronom la observatoriu şi 
făcu 4 ani parte din biuroul de longitudini pentru 
calculul efemeridei »la connaissance des temps«. 
Părăsind observatoriul publică «Pluralitatea lu
milor locuite* (1862), cu care începu nesfîrşita 
sa serie de scrieri de vulgarisarea sciinţei şi 
care avu un deosebit .succes. Luând locul lui 
Moigno, deveni unul din cei mai activi colabo
ratori la «Cosmos*, şi preste trei ani fu însăr
cinat să redijeze partea sciinţilică a jurnalului 
«le Siecle*. Cam în acelaşi timp începu confe
rinţele sale populare asupra astronomiei, în cari 
voi să imite, fără însă să reuşească a egala, pe 
marele Arago. In locul expunerii clare, pătrun- 
(jetoare şi convingătoare a lui Arago, cu care 
acest geniu extraordinar scia să presinte cele 

' mai delicate chestiuni, F. puse imagiuatiune acolo 
unde Arago punea realitate, făcu poesie acolo 
unde Arago făcea sciinţă. Lipsindu-i vasta eru- 
diţiune a lui Arago, F. ar fi putut fi cu mult 
mai departe în literatură, fiind date imagina- 
tiunea lui vie, fantasia şi spiritul seu romantic. 
Cu toate acestea meritul lui e incontestabil şi 
ca om de sciinţă, şi afară de partea fantastică 
a popularisăiilor lui, are şi partea practică a lor, 
avend la activul seu şi descoperiri sciinţifice re
marcabile. In «Etudes et lectures sur l’astro- 
nomie*, un fel de revistă cu cuprins astronomic, 
presintă câteva lucrări originale de mare im- 
poi’tanţă. Cităm «Armoniile sistemului lumii din 
ur. 3 anul 1872* cari se pot privi ca nisce com
pletări ale legilor lui Ivepler. Şi nu mai puţin 
şi în celelalte scrieri ale lui se găsesc lucruri 
de o mare valoare. Scrierile lui F. compun o 
întreagă bibliotecă, între caii Stelele, Atmosfera, 
Planeta Marte, Astronomia populară, Lumea îna
intea creaţiunii omului şi altele l-au ridicat la o 
foarte mare consideraţiune în lumea sciinţifică. 
Revista sa lunară de astronomie (1882—94), Bu
letinul societăţii astronomice a Franciei, în care 
a contopit dela 1894 şi revista sa de astronomie, 
anuarul seu astronomic, care în 1899 este în al 
35-lea an, ancă cuprind destule titluri de merit 
ale acestui neobosit scriitor.

Flamura, drapel, steag (v. ac.).
Flanc, laturea extremă a unei trupe, care mai 

adesea este slabă, dacă nu este răzimată pe 
vr’un obstacol. Pentru aceasta trebue totdeuna 
a se lua disposiţiuni de a se asigura flancurile, 
căci atacurile asupra acestora sunt foarte peri
culoase. Când o coloană este în marş îşi asigură 
flancurile sale [)rin o trupă specială numită flanc- 
gardă. In fortificaţie F. este linia aceea, de pe 
care apărătorii pot bate un şanţ sau o porţiune 
de teren, care nu poate fi atinsă direct de apă
rători, aşa este F. în frontul bastionat.

Flandra, (flamand Vlaenderen), regiune care 
ţine a(Ji de Francia, Belgia şi Olanda (sudul prov. 
Seelaud), între Escaut-ul de jos. Marea Nordului, 
Artois, Hainaut şi Brabant. Pămentul seu e plan,

jos, clima temperată, ploioasă şi umedă; nu- 
tresce o populaţiune deasă, foarte industrială, 
comercială şi agricolă. Flandra franceză, e udată 
de Deule, Scarpe, Escaut şi Lys, cu capitala Lille 
(201,200 loc.) şi oraşele Dunkerque, Armentieres, 
Comines, Bouvines, Roubaix. Formează depar
tamentul Nord. Flandra orientală, udată de 
Escaut, Lys şi Dendre şi de două canale; capit. 
Gând (143,242 loc.), oraşe principale Oudenaide, 
Termonde, Lokeren, Alost, St. Nicolas. Ţine de 
Belgia. FI. occidentală, străbătută de Escaut, 
Lys şi Yser şi de trei canale; cap. Bmges, 
(47,000 loc.), or. pr. Ostenda, Furnes, Ypi’es, 
Courtrai, Dixmude, Thielt, Roulers. E cea mai 
nesănătoasă din toată Belgia, căreia aparţine. 
Istorie. Cesar a numit-o Belgica Secunda; era 
locuită de Morini, Menapi şi Nervi. Făcii parte 
din regatul de Soissons şi al Neustriei şi din 
imperiul lui Carol cel Mare, când începe istoria 
ei. Dela 878 se cunoasce numele de Flandra, 
când fu făcută marchisat, ca să lupte coutia 
Norman4ilor. Până la 1302 fu stăpânită de Da
nezi, Normanzi, Alsacieni, Savoiar^i şi Francezi. 
Urmă apoi o periodă de turburări până la 1452, 
când, după bătălia dela Gavre, fu încorporată 
casei de Austria. După Carol Quintu fu pose
dată de regii Ispaniei, până când Ludovic XIV, 
prin tractatele dela Pirinei, Aix la Chapelle şi 
Nimegue, obţinu câteva părţi din Flandra, iar 
prin tractatul dela Utrecht (1713)şiRastadt (1714) 
restul fu ocupat de Austria. Resboaiele primei 
republice franceze uniră Flandra cu Francia pâuu 
la 1814, când după căderea lui Napoleon remase 
Franciei numai Flandra franceză de astăcji, iiu 
restul trecu la Olanda. De aceasta se despărţi 
la 1830, făcend parte din Belgia actuală.

Flanela (nof), stofă de lână, poroasă şi moale, 
la aparenţă groasă, însă uşoară şi călduroa.să. 
F. este albă, sau colorată şi se utUisează pentru 
îmbrăcăminte de iarnă, parte ca căptuşală, parte 
ca îmbrăcăminte inferioară. F. de calitate mai 
bună este mai bine apretată, asemenea postavului.

Flaşneta, v. Flageolet.
Flatulenţa, desvoltarea abnormă a gazelor in

testinale (Flatus, beşini, vânturi) în tubul di
gestiv, producând umflarea abdomenului (pân- 
tecelui), causată prin digestiune defectuoasă, mai 
cu samă în urma mâncării leguminoaselor. In 
contra lor, o bună purgaţiune. F. noilor năs
cuţi (strinsătura copiilor), causată de eliminarea 
incompletă a meeoniului (conţinutul intestinelor 
copilului înainte de nascere), se vindecă piiii 
oleu de migdale sau de ricină.

Flaubert, Gustave, romancier franc., n. 1821 
în Rouen, înainte de a debuta pe terenul liteiar 
făcu călătorii în Orient; el este representantul 
principal al realismului modern, f 1880 în locul 
seu natal; atrase atenţia mai ales prin romanul 
seu «Madame Bovaiy*, (1857); prin romanul isto- 
rico-archeologic»Salammbo«, (1862); «L’education 
sentimentale*, (1870); «Tentation de saint An- 
toine*, (1874); «Trois contes*, (1877) şi «Bouvard 
et Pecuchet*, (1881). Opere compl. 8 voi. 188.5; 
Scrisori 4 voi. 1887—93. Cf. Mignot (1888) şi 
Tarver (1895).

Flaut, fluer (v. ac.) cu gură laterală, în care 
sunetul e produs de o pătură de aer, care ieşind 
dintre buzele executantului şi lovindu-se de gura 
instrumentului, se împarte în doue: o parte Iu-
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necând afară se pierde, iar ceealaltă îşi urmează 
drumul prin tub, şi vilmind produce sunetul. 
Flautele se fabrică de ordinar în lemn, dar şi 
din metal, cristal, ş. a., şi în antichitate se fa
bricau chiar din ciolanele picioarelor animalelor 
(lat. tibiaj. Cunoscut din adâncă antichitate, în 
seci. XVII priraesce prima cheie, şi odată drumul 
deschis, scara lui devine absolut cromatică. 1832 
celebrul factor flautist Teob. Bohm încorona 
perfecţionarea F.-lui şi din prima jumătate a 
seci. XIX F. e unul din instrumentele cele mai 
perfecte ale orchestrei moderne. Familia F.-lor 
întrebuinţate astăzi se împarte în doue grupe; 
mari şi viici sau octavine. Toate ca extensiune au 
doue octave şi o quintă notată în cheia de sol 
îutre res şi la5. Singur F. tip, în do, are doue 
note mai sus şi una în jos, (unele instrumente 
pogoară chiar până la si2). Pe lângă acest in
strument tip, se fabrică âncă instrumente în re 
bemol şi mi bemol (flaut terţă), întrebuinţate 
în musicele militare. Apoi octavine fpiccoloj su
nând o octavă mai sus, în do pentru orchestră, 
în re bemol şi mi bemol pentru bande militare. 
Introdus în orchestra de teatru la 1677 (Isis de 
hulii), F. suplinesce deja din mijlocul seci. XVIII 
vechia familie a fluerelor cu plisc şi deveni un 
element esenţial al orchestrei moderne. [T. C.J

Flavii, o familie întinsă romană, din care s’a 
distins Gnaeus F., care din îndemnul lui Appius 
Claudius Caecus, censor, a publicat o listă de 
Legis Actiones şi de Dies fasti, a căror cuno- 
scinţă mai înainte şi-o reservau numai patri
cienii. De aceea poporul în 304 a. Chr. l-a făcut 
edil curul. Gaius F. Fimbria legatul consulului 
Lucius Valerius Flaccus, care în 86 merge contra 
lui Sulla şi este ucis de soldaţi, când Fimbria 
ia comanda şi jefuiesce Asia (distruge Ilion), apoi 
părăsit de soldaţi fuge şi este omorît de un 
sclav. Flaviua Vespasianus v. Vespasianus; 
Flavius Titus v. Titus.

Flaxman, John, sculptor englez, n. 1755, f 1826. 
Coboritor dintr’o familie de modelori, F. începu 
a modela el însuşi dela o vîrstă foarte tineră. 
La 15 ani întră în Academia regală din Londra. 
In 1787 plecă în Italia, unde talentul lui simţi 
ca o renascere în faţa artei antice. Renumele 
lui crescu din ce în ce mai mult. In timpul şe
derii sale la Roma lucră desemnurile lui cele 
mai frumoase, cari îi făcură numele cunoscut în 
intreaga Europă: desemnuri ilustrând Iliada şi 
Udissea, pe Eschyle, pe Dante, pe Hesiod.| Intre 
lucrările lui mari sunt a se cita: Monumentul 
lordului Mansfield, Mercur şi Fandor, Amorul 
matern, Rafael şi Michel Angel, etc.

Fleanca, corn. mr. în Rom., j. Brăila cu 908 loc. 
(l)icţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; are 1 biserică şi 1 şcoală.

Fleche, La, capitala unui arondisment francez 
în depart. Sarthe, lângă Loire, 8607 loc. (1896). 
>;)Coală militai’ă.

Flechier, Esprit, unul dintre celebrii oratori 
bisericesc! din seci. XVII, n. 1632 în Pernes, 
îşi făcu studiile la institutul »Peres de la doc
trine chretienne® în Tarascon. In 1659 veni la 
Paris, frecuentâ faimoasele saloane literare »des 
Precieuses® şi câştigă oarecare reputaţiune de 
sciiitor. La curtea regală n’a apănrt decât în 
1676, imde a pronunţat doue predici. De re
marcat e oraţiunea funebră ce a ţinut-o la moartea

Enciclopedia română. Voi. II,

lui Turenne, cu toate acestea F. nu face să re
iasă din panegiric acele sublime lecţiimi creşti- 
nesci, cari făceau forţa lui Bossuet; afară de 
aceasta uneori e manierat şi frivol, •j' 1710 ca 
episcop de Nîmes.

Flechtenmacher, 1) F., Cristian, jurisconsult 
săsesc, n. 1785 în Braşov. A studiat drepturile 
în Viena. 1813 a fost chiemat de guvernul Mol
dovei ca pravilist, unde împreună cu fraţii Lascar 
şi Grigorie Sturdza a compus codicele civil al 
Moldovei cunoscut sub numele: Condica lui Ca- 
limah (v. ac., I pag. 674 b). După terminarea 
acestei lucrări prof. al principelui Grig. Sturdza, 
1828 prof. de limba latină la liceul din Iaşi. 
Principele Grig. Mih. Sturdza îl făcu căminar, 
t 1843.

2) Flechtenmacher, Alexandru, n. 23 Dec. 
1823 în Iaşi. t 28 Ian. 1898 în Bucuresci, vio- 
linist şi compositor musical. In 1837 a fost 
trimis ca bursier în Viena pentru a studia vio- 
lina şi composiţiunea. In 1840 se întoarce în 
ţeară. Dela 1844—47 este capelmăestru al Tea
trului Naţional. Atunci merge la Paris pentru 
a se perfecţiona în arta sa, dar evenimentele 
politice din 1848 îl rechiamă în ţeară, trecend 
pe rând la teatrele din Bucuresci, Craiova şi 
Iaşi, iar la 1858 stabilindu-se în Bucuresci. La 
1861 F. este numit profesor de musică la o 
şcoală a statului în Bucuresci, în 1864 prof. 
la conservatorul din Bucuresci, unde a func
ţionat până la 1894, când a fost trecut la pensie. 
Ca compositor F. are mari merite pentru popu- 
larisarea scrierilor autorilor no.stri dramatici. A 
compus musica pentni: însurăţeii, Chiriţa la 
Iaşi, Chiriţa în provincie. Baba Hârca, Scara 
Mâţei, Urîta satului. Cimpoiul dracului, Craiii 
nou. Fata dela Cozia, etc. A făcut şi o colec- 
ţiune de cântece naţionale. 3) Flechtenmacher, 
Maria, n. 1838 în Bucuresci. -j* 1888. La 1850 
a îmbrăţişat cariera dramatică şi s’a căsătorit 
cu Alexandru Flechtenmacher la 1853. In 1871 
a publicat un volum: Poesii şi prosă.

Flegma, sputa, secreţiunea glandelor bron- 
chiale. In unele boale are germenul boalei din 
plumâni, ca: tuberculosă, pneumonie, etc. Mi
rosul din gură, când nu sunt dinţii cariaţi, e 
provocat de sputa fetidă.

Flegmatic, (grec.) calm, liniştit, rece, nepă
sător, limfatic. Psichologii disting patru feluri 
de temperamente (v. ac.): 1) sanguin, care res- 
puude repede, dar slab şi neconsequent, la acţiu
nile din afară; 2) melancolic, care respunde încet, 
dar hotărit şi consequent; 3) choleric, repede 
şi puternic, dar nehotărît şi neconsequent, şi 
4) F., încet şi slab, dar hotărît şi consequent. 
»Oamenii IT.-i şi reci, atât de blân4i, atât do 
răbdători, atât de cumpăniţi la exterior, în su
fletul lor sunt duşmănoşi, resbunători, feroci, 
neîmblânziţi.® J- J. Rousseau. [Nigrim.]

Fleming, Paul, poet germ., n. 1609 la Harten- 
stein (Saxonia). ■ţ 1640 la Hamburg. A fost nu 
numai cel mai mare poet liric germ. în seceta vea
cului seu, ci are şi bucăţi de absolută valoare, 
pline de viaţă şi sentiment în »Teutsche Poe- 
mata«, 1642; C)f. Varnhagen v. Ense, Biogra- 
phische Denkmale, tom. 4.

Flemming, Henric von, mai-eşal, n. 1632, s’a 
luptat în serviciul brandenburgic în contra Tur
cilor din Ungaria, 1683 a ajutat mult la gouiiea

28
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Turcilor cari împresurară Viena, în urmă în 
contra Francesilor, f 1706. [W. R.]

Flensburg, capitala unui district din provincia 
prus. Sleswig-Holstein Ia capătul unui rîu de 
mare, care taie adânc în peninsulă. Are vr’o 
35,000 loc., industrie de metal, fabrici do ma- 
şine, şantier, fabrici de cărămidă, cimeut, var, etc. 
In port întră pe an vr’o 1400 năi, locuitorii posed 
60 bastimente, dintre cari 45 vapoare. Are şi 
gimnasiu clasic şi real, şcoală de agricultură, de 
comerciu şi de navigaţiune, museu technic, casă 
de diaconose, oficiu de dare şi garnisoană (3 ba
talioane). F. e şi scaldă de mare căutată. S’a 
fundat pe la 1200 şi a suferit mult în resboaie.

[W. R.]
Fleurettes, (mus.) v. Discant.
Fleurus, sat în prov. belgiană Hennegau, cu 

5576 loc. (1896). Aci s’a dat lupta dela 29 Aug. 
1622, în care Cbristian de Braunschvpeig şi E. 
Mansfeld şi-au tăiat drum printre Spanioli cătră 
Olanda; 30 Iimie 1690 victoria Francezilor asupra 
unperialilor; 26 Iunie 1794 Francezii sub Jourdan 
înving aci pe Austriaci sub prinţul de Coburg.

Fleury, Andrei Hercule, cardinal şi prim-mi- 
nistru al regelui Franciei Ludovic XV, n. 22 Iunie 
1653 în Lodeve (Languedoc). A studiat la Cler- 
mont şi Harcourt. In etate de 15 ani a obţinut un 
beneficiu canonica! Ia Montpellier. La 24 ani ele- 
mosiner al reginei Maria Teresia, remas şi după 
moartea ei în aceeaşi calitate la curtea regelui 
Ludovic XIV. In 1698 fu numit episcop de Frejus, 
a renunţat însă în 1715 şi curând după aceea 
fu numit de cătră rege crescător al strănepo
tului şi succesorului său Lud. XV. Avu mare 
influenţă în afacerile statului chiar şi pe timpul 
regenţei prinţului de Orleans (1715—22). In 1726 
ajunse prim-ministru şi cardinal. Politic cinstit, 
desinteresat şi iubitor de pace, a căutat să uşu
reze sarcina poporului prin o bună administraţie 
a finanţelor şi să ridice vaza Franciei prin o 
înţeleaptă politică de pace. Cu toate aceste din 
considerare faţă de socrul regelui Lud. XV, 
Leszczynski, a amestecat Francia în resboiul de 
succesiune polonez şi prin pacea din 1738 a 
câştigat Lotaringia. A mijlocit pacea între îm
păratul Germaniei şi între Spania precum şi 
între Portă, Austria şi Rusia, dar s’a ostenit în 
zădar ca să reconcilieze pe Anglia cu Spania. 
In 1740 a amestecat Francia şi în^resboiul de 
succesiune austriac, dar a muriţţ^îî^Bnte de ter
minarea lui în 29 Ian. 1743. Mare protector şi 
iubitor al artelor şi. sciinţelor şi dela 1717 însuşi 
membru al A«eaderaîel franceze. [Dr. I. Radu.]

Fleva, om politic român, n. 1840 la
Focşani, îşi face studiile gimnasiale în Bucu- 
resci şi cele juridice în Italia. Profesând apoi 
în ţeara sa advocatura, se semnalează totodată în 
partidul liberal prin agitarea sa democratică. Orator 
popular, de regulă violent, F. este adeseori ales 
deputat, devine sub ministeriul I. Brătianu primar 
al capitalei Bucuresci, demisionează însă în 1886 
şi ia parte Ia mişcările turbulente ale oposiţiei 
unite în contra lui I. Brătianu. Rănit în duel 
de ministrul de externe Pheretyde, arestat la 
15 Martie 1888 împreună cu N. Filipescu, e li
berat în (Jiua formării ministeriului junimist Th. 
Rosetti-Carp (22 Martie 1888) şi dus în triumf 
prin stradele capitalei. Cu revenirea la guvern 
a partidului liberal sub D. A. Sturdza (4 Oct.

1895) e numit ministru de interne, demisionează 
însă în Ian. 1896 şi redevine aprigul adversar 
al fracţiunii liberale dela guvern, pentru com
baterea căreia fundează şi (jiarul «Dreptatea». 
In Apr. 1899 întră în partidul conservator şi 
face parte din cabinetul Cantacuzino ca ministru 
al domeniilor. A scris şi câteva broşuri politice 
de interes momentan, între altele : Prerogativele 
Adunării deputaţilor, (1877); Discuţia generală 
asupra legii comunale, (1886); Dare de samă 
cătră cetăţeni, (1886); Misterele poliţiei capi
talei, (1887); Glieşefturile dela ministeriul de 
resbel (1888); Regim autocratic, (1893).

Flexionare, schimbarea terminaţiunilor în vor
bele flexibile.

Flexiunea, la nume declinare, stă în schim
barea terminaţiunii după gen, numeri şi caşuri; 
la verbe conjugare, şi stă în schimbarea tei- 
minaţiunii după moduri, timpuri, numeri şi per
soane. împreună cu terminaţiunea se modifică 
adeseori şi sunetele din tulpina vorbei.

Flibustieri, (dela engl. freebooteis = aventu
rieri), piraţi cari trăiau prin seci. XVII şi XAOII 
în India occidentală. Ei erau de origine Francezi 
şi cuceriseră pe la 1625 insula St. Ohiistoplio 
(din giTipul Antilelor), de unde făceau dese in
cursiuni în mare pentru a prăda mai ales co
răbiile spaniole. Pe la 1630 F. se stabiliră în 
insula San Domingo (pe atunci posesiune spa
niolă), unde se ocupau mai cu samă cu venatul 
şi unde constituiau un fel de republică do piraţi, 
care devenise foarte primejdioasă pentru navi
gatorii din acele părţi. A(Ji siint cunoscuţi sub 
numele de F. toţi acei cari caută să fomentozc 
şi să încurageze pe sub mână o mişcare revo
luţionară într’o ţeară străină. Astfel am ve()ut 
anii trecuţi când cu revoluţia din Cuba cum F. 
americani, înainte ca Statele-Dnite să fi declarat 
resboiu Spaniei, trimiteau pe ascuns immiţiuiii 
şi oameni, cari să ajute pe Cubani în contra 
patriei mume.

Fllms, (roman. FlemJ, sat în Grison, cercul 
Trins, la înălţime de 1102 m.; 797 loc. (1888) 
Ladini. Loc de cură climaterică; institut de cura 
AValdhaus întemeiat la 1877. Climă domoală, po- 
siţie frumoasă cu lacuri romantice, păduri îiitinso 
şi lunci învitătoare.

Flins, la Germano-Slavi a fost (]eul jiioiţii în 
chip de leu şi la timpul seu va mugi, ca să tn.1- 
zeascl pe morţi. F. de regulă s’a închipuit cu 
faţă galbenă, mantaua roşie şi cu făclie aprinsă 
în mână. |Afm.j

Flint, 1) F. (Flintshire), comitat în Walcsiil 
de nord (Englitera), 655 km1, cu 77,189 loc. 
(1891); la vest muntos, restul păment lucrat cu 
multă diligenţă. Capitala F. are 5247 loc. 2) F,, 
oraş în statul nordamerican Michigaii, cii 
9803 loc. (1890).

Flint, o varietate de sticlă cix plumb (ci'istal), 
care conţine mai mult plumb. Aşa pe când cri
stalul conţine pentru 3 păi’ţi silicie 2 părţi oxid 
de plumb, flintul conţine păi’ţi egale de silicie 
şi de oxid de plumb. El este foarte refringcnt 
şi de aceea servesce la fabricarea a diverse apa
rate de optică. Densitatea sa variază între 3, (i 
şi 4. Din causa marei cantităţi de oxid de i)lumb 
ce conţine, fabricaţia sa e foarte grea. Fabii- 
caţia sa se datorescn mai ales lucrăi ilor lui Uui- 
nand pere et fils. [V. C. B.]
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Flinta, puşcă lungă.
Flint-RIver, rîu în Georgia (America de nord), 

V. Appalachicola.
Flip, fengl.J beutură din bere, rachiu şi zahăr; 

sf‘ consumă mai ales de matrozi.
Flirt, (engl., pron. flort), drăgostire, coche

tărie; curtesan, fată cochetă.
Floare, (botan.) se numesce o axă simplă, cu 

crescere limitată, ce desvoaltă pe ea frunze mo
dificate în vederea reproducerii. Se întâlnesc F. 
la toate plantele Fanerogame, şi se pot consi
dera ca atari şi axele purtătoare de sporofile 
(v. ac.) dela Lycopodiacee şi Equisetacee; prin 
extensiune se dă acelaş nume grupărilor de or
gane reproducetoare niascule sau femele dela 
Mliseinee. La Fanerogame, în special, se deo
sebesc următoarele părţi la o F. completă: un 
peduncul, care e partea axei de din jos de frun
zele florale; când el e scurt F. e sesilă; un re
ceptacul, altă parte a axei, pe care se desvoaltă 
frunzele florale; a treia parte a F. sunt frun
zele florale sau antofilele şi sporofilele. Unele 
frunze florale vor produce elementul reprodu- 
cetor bărbătesc; acestea se numesc stamine (v. ac.) 
(androfilej. Alte frunze floi'ale vor produce ele
mentul reproducător femeiesc; acestea se 41° 
cârpele (v. ac.) (sau gamofile). Dacă pe aceeaşi 
axă se desvoaltă şi stamine şi cârpele, F. e er- 
mafrodită, monoclină; dacă însă se produc pe 
axe deosebite, F. e unisexuată, masculină, când 
are doar stamine, femenină, când are numai câr
pele. Când F. unisexuate sunt pe aceeaşi plantă 
se (]ic monoice, iar când sunt pe două plante 
deosebite se c)iG dioice (v. ac.) dicKne (v. ac.). 
In fine, pe lângă androfile şi gamofile, se mai 
atlă, la o floare completă tipică, şi alte frunze 
llorale: bracteele (v. ac.) şi antofilele sau înve
lişul floarei. F. ce are înveliş se (Jice chla- 
mydee; fără învăliş, achlamydee. Dacă învălişul 
o format din frunze cu aceeaşi coloare, el se 
f)ice perigon, iar F. e homoiochlamydee; dacă 
însă frunzele învelişului sunt deosebit colorate, 
uele externe de regulă fiind veriji, constituind 
calicele (v. ac.), cele următoare avend o altă co
loare decât cea verde, constituind corola (v. ac.), 
F. se (Jice heterochlamydee. In definitiv, frun
zele florale, după rolul ce-1 au de îndeplinit, 
unele sunt reproducătoare (starainele, carpelele, 
cu un cuvent (Jise sporofile), altele sunt pro
tectoare pentru primele sau ajutătoare pentru fe- 
ciiudaţie (bracteele şi antofilele). F. ce nu for
mează sporofile se dice sterilă. Frunzele florale 
pot fi dispuse: sau în vcrticile alterne, când F. 
H ciclică; sau pe o linie spirală continuă, când 
e aciclică; sau parte în verticile, parte pe o 
linie spirală, când F. e hemiciclică. Numărul 
membrelor unui verticil e foarte variabil şi se 
aiată prin terminii di-iri-polimer, după cum sunt 
două, trei sau mai multe. Dacă toate verticilele 
au acelaş număr de membre, F. e isomeră sau 
enciclică; iar dacă numărul lor e variabil în di
versele verticile, F. e heteromeră; pot fi mai 
multe când e polimerie sau mai puţine, când e 
oligomerie. Variabilitatea e datorită sau lipsei 
membrelor (abortare) sau modificărilor şi trans
formărilor lor (dedublare, concrescere, divi- 
siune, etc.), Pentm înlesnirea studiului compa
rativ al F. se represintă grafic prin diagrama 
florală (v. ac.) şi prin formule florale.

Floare-de-lingoare, numele popular al plantei 
Lysimachia vulgaris L., (v. ac.).

Floarea-pasdlor, numele românesc al plantei 
Anemone nemorosa L., (v. ac.).

Florea-reginei sau Albumeală, numiri vul
gare ale plantei Leontopodiuin alpinum Cass., 
(v. ac.).

Floarea-soarelui, numele popular al plantei 
Helianthus annuus L., (v. ac.).

„Floare Albastră", revistă literară septămâ- 
nală. Apare în Bucuresci începând dela 1898. 
Director-proprietar I. N. Constantinescu-Stans. 
»F. A.« are simbolul romantismului. După acest 
simbol este întocmit şi programul acestei reviste, 
în jurul căreia sunt grupaţi şi câţiva ardeleni.

Floarea darurilor, încercare de literatură ro
mână lumească de prin seci. XVI, de origină 
străină, conţinută într’un manuscris din 1620, 
dimpreună cu Alexandria şi Eojdanicul. E.ste o 
culegere de maxime asupra patimilor lumesci, 
extrase din vechii autori greci şi romani, din 
biblie .şi din sfinţii părinţi, şi dispuse aşa, ca după 
o virtute să urmeze viţiul corespunejător, ilu
strând cu exemple din istoria animalelor multe 
din aceste maxime. Cf. Gaster., Lit. pop., p. 138.

Floarea-florllor, o fată în poveştile române. 
Făt frumos în pântecele mamei plângea, dar 
când mama sa i-a promis pe «Floarea-florilor, 
minunea frumseţelor«, a tăcut.

Floccilegium, (med.) simptom la bolnavi de
liranţi, cari se par a căuta ceva cu manile şi 
apucă mereu de straiele ce-i acoper.

Floci, Cetatea de F., fost oraş şi cetate în 
Rom., j. Ialomiţa, pe malul stâng al rîului Ia
lomiţa, în apropiere de Dunăre, din care aiji se 
mai vede spre vest de sat Piua-Fetrii numai un 
bloc de zid, ultima urmă a acelui oraş. Aici era 
cea mai însemnată piaţă a ţerii, unde se vindea 
multă lână, şi de aici şi-a luat oraşul numele. 
La 1594 Mihaiu Viteazul, pentru a curăţi ţeara 
de Turci, trimise în contra acestora pe banul 
Calomfii’escu, care luă Cetatea de F. şi îi dete 
foc. Pe la începutul seci. trecut, mişcarea co
mercială a încetat şi oraşul a mers spre decă- 
dinţă şi încetul cu încetul s’a părăsit. Cf. I. I. 
Provianu, Dicţ. geogr. al j.-lui Ialomiţa. Tîr- 
govişte, 1897.

Flogistic, v. Phlogistic.
Flogopita, mineral, varietate de mica ce se 

găsesce mai ales în calcare, dolomite, serpen
tine, etc., la Pargasiu, Finlanda, Campo longo 
(Tesin), valea Fassa (Tirol), America de nord, etc.

Flondor, Tudor, cavaler de, compositor rom., 
n. 1/13 Iulie 1862 în Storojineţ în Bucovina, a 
făcut şcoala primară în locid natal, iar studiile 
secundare în Cernăuţ, şi tot acolo s’a înscris la 
facultatea juridică; aplecat apoi la Viena, unde 
a studiat agricultura şi teoria musicei şi a contra
basului; din 1888 când s’a întors în patrie-şi şi 
s’a căsătorit, petrece la moşia sa Rogojeştii şi 
Gura Molniţei. Ancă ca gimnasist dirigea coruri 
studenţesc! spre admirarea asistenţilor şi a pu
blicat corurile: Cântul Mărinarilor, Lăcrimioarele, 
Viorelele, Cântul Venătoresc, etc.; ca student uni
versitar în Cernăuţ a fost o ilustraţiune a so
cietăţii filarmonice Armonia, şi a contribuit foarte 
mult pentru prosperarea ei în primii ani. Pe 
timpurile acestea a compus musica la vodevilu
rile : Drumul de fier, Milo Director, Cinei cinei,

28*
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Floria şi Florica, Arvinte şi Pepelea, Doi ţerani 
şi cinci cârlani, etc., şi operetele: Nunta ţeră- 
nească. Rusaliile, Liţa Pescăriţa, etc., iar ca 
student în Viena a publicat nisce valsui'i, ca: 
Visurile, Saluts des montagnes. Din depăr
tare, etc., apoi opereta: Noaptea Sf. Georgiu, 
şi corurile: Serenada, Lunca doarme amoroasă, 
Traiu venătoresc. Cântul haiducesc; Marşul din 
Rusaliile, Quadrille din Nunta ţerănească, etc. A 
mai compus pentru voce cu acompaniare de piano 
musica la: Aş vrea să fiu regele Maiu de Ro- 
beanu, cor bărbătesc, Rândunica de Sere
nada de Scbeletti, Vin’ la mine copiliţă de Longin, 
şi opereta în trei acte: Moş Cârlan. (Cf. «Familia* 
din Oradea mare, anul XXVII nr. 21 din 1891.) 
Un frate mai tiner, Ion cav. de F., este un distins 
representant al Românilor în dieta Bucovinei.

[Dr. I. G. Sbiera.J
Floquet, Charles Toma, om politic franc., n. 

1828 in St.-Jean de Luz, studia dreptul, 1851 
advocat în Paris, aparţinu celor mai vehemenţi 
contrari republicani ai imperiului al doilea, 1867 
ofensă pe ţai’ul Alexandm II în Paris strigându-i 
»Vive la Pologne, Monsieur!*, 1871 membm ra
dical al adunării naţionale, 1876 al camerei de
putaţilor, 1882 prefect de Seina, 1885—88 şi 
1889—93 president al camerei, 1888—89 prim- 
ministru, amestecat în afacerea Panama, 1893 
nu mai este ales. f 1896 în Paris. Opere: »Dis- 
cours«, (1885, 2 voi.).

Fior, (crep negru, zăbranic), voal subţire trans
parent, ce se poariă ca semn de doliu.

Flora, în mitol. romană (ţină florilor şi a în
floririi, atât a naturii, precum şi a tinereţelor, 
cu predicatul mater a fost (}ina nevestelor în
sărcinate. F. a fost foarte venerată şi a avut: 
flamen floralis, ludi circenses şi scenici. Serbă- 
toar-ea ei, numită Floralia, s’a ţinut din 28 Apr. 
(serbătoarea veche) până în 3 Maiu. T. Tatius, 
regele Sabinilor, i-a dedicat o lună a anului, 
(finea lui Aprile şi începutul lui Maiu de ac)i).

[Atm.]
Flora, (botan.) în antitesă cu terminul vege- 

taţiune, e acea parte a geografiei plantelor (v. ac.), 
care se ocupă cu distribuţia sistematică a plan
telor pe întreagă suprafaţa globului terestru, 
adecă cu afinitatea genetică şi distribuţia ele
mentelor în spaţiu. Flore se mai numesc şi 
scrieri de geografia plantelor relative la un te- 
litor mai restrins. Aşa s. e. o Floră a României 
ar ave să cuprindă înainte de toate o enume
rare sistematică şi critică a elementelor (plan
telor) ce cuprinde, cu cheile, diagnosele şi des- 
cripţiunile necesare. Distribuţia actuală a plan
telor în spaţiu (formaţiunile de plante conform 
regiunilor stabilite şi liniile de vegetaţiune); di
stribuţia plantelor în timp: exphcând în linii 
generale fasele geologice, prin cari această ve
getaţiune a trebuit să treacă dela finea terţia
rului spre a ajunge la distribuţia actuală. Am
bele basate pe expunerea căuşelor externe (re
lief, climatologie, petrografie, biologie, etc.) şi 
pe cele interne, ce le-a condiţionat şi le condi
ţionează. Acestor exigenţe ale geografiei plantelor 
corespund prea puţine din aşa întitulatele «flore*. 
Unele sunt simple enumeraţiuni — uneori chiar 
necritice, — a părţii pur sistematice; altele trac
tează şi distribuţia actuală în spaţiu, fără însă 
a o explica în de ajuns chiar numai din căuşele

externe. Prea puţine se ocupă cu explicarea cău
şelor inteime şi a faselor geologice. [A. Pr.]

Floral, (botan.) care aparţine florei: înveliş 
floral, frunze florale, (v. Floare).

Floranţa, (Fringilla chloris), pasere cântă- 
toare din fam. Fringillidelor, măslinie pe spate, 
galbină pe foaie, verde la ceafă şi de laturile 
grumazului; flamura externă a plutitoarelor din 
aripi şi basa celor cinci externe cârmace din 
coadă albă; ciocul şi picioarele sure-roşietice. 
Lung. totală: 12’5 cm.; lung. arip.: 8‘3 cm.; 
lung. co(Jii: 6 cm. E o pasere de tot comună, 
se nutresce cu semenţuri cleioase. [V. B.]

Florantln, I. Pop, scriitor român, profesor do 
filosofic la liceul naţional din Iaşi. Publicaţii: 
Cântece voinieesci. Bârlad, 1870; Fundament do 
filosofic, 1875; întregirea educaţiei singura ga
ranţie pentru societate, 1871; Romeo, roman 
original, 1873; Estetica, partea I, 1874, p. 11, 
1887; Decebal, novelă, 1882; Jocuri Frdbe- 
liane, 1884; Horea, roman, 1885; Avram lancu, 
roman, 1891; Anecdote poporane, 1893; Prin
cipii de logică, 1893; Mai multe cărţi didactice 
pentru grădinile Frobeliane şi şcoalele primare; 
Reforma metodelor în sciinţă şi practică şi teoria 
consecutismului universal, 1895; Frumseţa li
neară şi frumseţa omului, 1896; Tinereţa Ini 
Ştefan cel Mare, novelă, 1897. Cele mai multe 
din scrierile literare ale lui F. au fost mai ântâi 
publicate în primii ani ai Convorbirilor Literaro. 
Valoarea operelor sale, atât a celor filosofice cât 
şi a celor literare, nu poate fi mai bine carac- 
terisată, aproape totdeuna, decât prin epitetul do 
«glume* pe care îl dă Titu Maiorescu (Convorbiri 
Literare XXIX, 517) uneia din ele.

Florar, luna Maiu (v. ac.).
Florării se numesc zidirile construite din sticlii 

în combinaţie cu lemn sau fier, menite spre cul
tura acelor plante, cari sub condiţiunile date sunt 
incultivabile în liber. Astfel în părţile noastre 
(în general) plantele tropicale şi subtropicale Io 
cultivăm în florării «calde*; cele dela Cap şi din 
Australia, apoi majoritatea prevalentă din Mo- 
diterana sau China şi Japonia, din Califoniia sau 
Florida, etc., în F. «temperate*; unele din aceste 
plante e suficient dacă le adăpostim de idgorilo 
iernilor noastre în «oranjerii«; plantele austral- 
temperate şi antarctice în F. «reci*, etc. Scopul 
F.-lor e de a da plantelor pe cât numai e po
sibil şi în ori care din anotimpurile noastre, 
fiecăreia condiţiunile de existenţă din patiia ei 
natală. De aceea la construcţia F.-lor e de cea 
mai mare importanţă insolaţiunea (lumina ra
zelor solare, pe care în cas de necesitate o putem 
modera aplicând jalusele), temperatura (ce se 
poate regula întroducendu-se în interior direct 
aer încălzit sau termosifrane: ţevi umplute cu 
apă încălzită). Stropind facem ca şi umiditatea 
aerului să fie aşa cum se recere; udând regulăm 
umiditatea solului. Ventilatorii servesc spre a 
primeni aerul din interiorul F.-lor. [A. Pr.]

Floreal, a Vlll-a lună a calendarului repu
blican francez (dela 20 Apr. la 19 Maiu).

Florence; o ţesetură de mătasă ca tapetul, 
dar cu luciu extraordinar.

Florenţa, fosta capitală a marelui ducat al 
Toscanei, pe Arno. La 1892 avea 198,000 loc. 
Univei-sitate fundată la 1438, Academia deliu 
Crusca şi multe alte instituţiuni culturale şi arti-
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stice, bogate bibliotece, archive, muzee etc. Mare 
industrie şi comerciu. Constnictiuni vechi, mo
numentale, 170 biserici, între cari se disting: 
Santa Maria del Fiore, Santa Maria Novella, 
Santa Croce, Baptisteriul, di San-Benedetto, del 
Cannine, etc. Istoria. Originea ei Sfe sue până 
la Etrusci; Romanii i-au (Jis Florentia Tuscorum; 
Sulla a ridicat-o foarte mult. La 406 StiUcone 
bătu aici pe Radagais. Atila o arse. Fu posedată 
de Goţi şi Longobar(ji. Carol cel Mare o reconstrui. 
Trecu sub stăpânirea împăraţilor Germaniei, cari 
o administrau prin ducii de Toscana. In timpul 
lui Frideric Barbă-Roşie era marchisat. Luptele 
Ghelfilor şi Gibelinilor o agitară mult timp. Pros- 
lieritatea sa începu din seci. XY, sub familia 
Medicis, care o stăpâni, cu întrerupere, până la 
17.S7. La 1799 fu ocupată de Francezi, la 1801 
deveni capitala regatului Etruriei, la 1807 fii 
unită cu Francia, la 1814 capitala marelui ducat 
dl Florenţei, la 1859 fu anexată Piemontului, 
iar dela 1865 la 1871 fu capitala Italiei, timp 
în care s’a desvoltat foarte mult.

Florenţa, provincie a Toscanei, unde se află 
oraşul F. Produce vin, cereale, unt-de-lemn, 
niâtasă, oi, etc.

Sinodul din Florenţa. Ancă pe timpul so
borului din Constanţa în Elveţia (1414) Grecii 
bizantini, reduşi la extremă strimtorare de Turci, 
s'au pus în relaţiuni cu biserica latină oferindu-i 
unirea şi sperând astfel un ajutor mai eficace 
spre a-şi mântui imperiul. De abia 34 de ani mai 
în urmă tratativele deteră un resultat concret, şi 
astfel se convocă un sobor ecumenic, al XVII-lea, 
mai ântâiu la Ferrara, apoi la F. Cu toate tulbu
rările politice de atunci, se adunară acolo Papa 
Eugen IV, 8 cardinali, 64 episcopi latini, împă
ratul loan VII Paleologul, losif patriarcbul con- 
stantinopolitan, delegaţii celorlalţi patriarchi din 
orient, 17 mitropoliţi greci, între cari şi Damian 
(v. ac.) al Moldovei, şi alţii. Disputatorii princi
pali eiau grecii Mai'C al Efesului şi Visarion al 
Niceei, şi latinii cardinalul Cesarini, Andrei al 
Rodului, loan de Turrecremata şi loan de Monte- 
iiigro. Punctele de disensiune, cari se pertrac- 
tară, erau procederea Spiritului Sfânt, azimele, 
purgatorul şi primatul papal. Deja Ia chestiunea 
lîutriia se ivf un conflict lung şi înverşunat, în 
care Grecii se refugiau chiar la interpolaţiuni 
frauduloase în manuscrisele părinţilor bisericii. 
Mai uşor decât se crezuse, ambele păiţi se în
ţeleseră asupra celorlalte trei puncte, şi astfel 
so semnă la 6 Iulie 1439 actul unirii, la care 
subscriseră toţi, afară de Marc al Efesului. Acesta 
a fost şi causa principală, că sinodul nu a dat 
roadele ce se aşteptau dela dînsul. Desastrul 
funest al armatei creştine la Vama (1444) 
convinse şi pe împăratul grecesc, că n’are să 
aştepte ajutor din apus, iar luarea Constantino- 
polului (1453) distrase gândurile într’o direcţie 
cu totul deosebită. (Acta concilii Florentini, ediţia 
latină, Roma, 1865; I. Hergenrother, Kircben- 
gesch. Freiburg, 1885, U, pag. 841—55; Xenopol, 
Ist. Rom. II, 242.)

Florescenţa, (botan.) floratio, se numesce mo
mentul înflorire!, al deschidere! florilor, (v. 
Anihesa.)

Floresci, com. mr. în Rom., j. Dolj, formată 
din 4 căt. cu 1516 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; are

3 biserici şi 1 şcoală. Com. este străbătută de 
rîul Gilort şi de calea ferată Filiaşi-Tîrgu-Jiu.

Florescu, loan Em., general şi om politic 
român, n. 1819 la Râmnicul-Vâlcei, •!- 22 Maiu 
1893 la Paris; după terminarea studiilor militare 
în Francia, e însărcinat de socrul său. Vodă 
Bibescu, cu organisarea micei oştiri a Ţerii-Ro- 
mânesci şi fundează şcoala militară (1846). La 
1854, cu gradul de colonel, ia parte la resboiul 
oriental ca oficier de ordonanţă al generalilor 
ruşi Liiders şi Dannenberg. După efectuarea 
unirii de fapt a principatelor române sub Cuza 
Vodă (Ian. 1861) e de multe ori ministru de 
resboiu, mai ales dela 12 Martie 1871 până 3 Apr. 
1876 în cabinetul conservator Lascar Catargi, 
în care lucrează mult pentm reorganisarea şi 
înzestrarea armatei române din ce în ce mai 
numeroasă. Împreună cu toţi colegii săi din ca
binetul conservator este (Iulie 1876) dat în ju
decată de camera liberală şi împiedecat de mi- 
nisteriul I. Brătianu de a lua parte la resboiul 
ruso-român în contra Turciei la 1877. Retră- 
gendu-se acusarea (Ian. 1878), F. reîntră în 
viaţa politică, devine iar ministru de resboiu la 
1889, president al senatului la 1890 şi pentru 
câteva luni ministru-president la 1891. Dela el 
au remas câteva publicări de interes specific 
militar. — Fratele său Alexandru Em. F., n. 1822, 
a ocupat în diferite rânduri funcţiunea de pre
fect, a fost pentru puţine luni ministru de control 
şi ministru de lucrări publice sub domnia lui 
Cuza şi de câteva ori deputat şi senator.

Florescu, Bonifadu, scriitor român, n. 27 Apr. 
1848 la Pesta, şi-a făcut studiile în Francia şi 
dela 1873 este profesor de limba franceză la 
liceul Sf. Sava din Bucuresci. A fundat mai 
multe jurnale: Portofoliul român, (1880—81); 
Biblioteca omului de gust, 1884; Dacia viitoare, 
toate de scurtă durată. Scrierile sale sunt ur
mătoarele: Etiam contra omnes, 1875; O sută 
de adevăruri, 1875; Memento de istorie univer
sală .sau istoria în tablouri, 1884; Sanguine de 
Catulle Mendes, traduse în românesce şi urmate 
de sanguine românesc!, 1889; Cours de littera- 
tui-e fran9aise, 3 voi., 1890—92; Ritmuri şi Rime, 
1892; (poesii cu note asupra versificaţiei; autorul 
îşi analisează însuşi poesiile şi indică propriile 
sale greşeli de versificare); Studii literare, 1893; 
(colecţie de airicole de prin diferite reviste şi 
4iare la care colaborase); La pesie lyrique fran- 
ţaise du X au XX siecle, 1895.

Floreta, v. Scrimă.
Florian, Sfânt, a suferit martiriu sub împ. 

Diocleţian (în an. 304), fiind-că nu a voit să tă- 
mâieze înaintea idolilor. Se venerează ca patron 
al Austriei superioare şi ca scutitor în contra 
incendiului şi a apelor periculoase.

Florian, Aron, istoric român, n. 1805 în Ardeal, 
a studiat la Sibiiu, Blaj şi Pe,sta. La 1827 trecu 
în România ca învăţător la şcoala din Golesci, 
înfiinţată de patriotul boier Const. Golescu, mai 
târziu deveni profesor la Craiova şi în urmă la 
colegiul Sf. Sava din Bucuresci. La 1847 deveni 
revisor şcolar. Evenimentele anului 1848 îl chie- 
mară în Transilvania, de unde se întoarse la 1857 
pentm a ocupa catedra de retorică la Sf. Sava, 
apoi de istoria universală la facultatea de litere, 
unde fimcţionâ până la 1865. f 1887 în Bucuresci. 
Scrieri mai importante: »0 idee repede de istoria
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principatului terii românesci«, (3 volume); «Manual 
de istoria ţerii românesci pentru tinerimea stu
dioasă*; «Catechismul religiunii ortodoxe*; «Ele
mente de istoria vechiului şi noului testament* 
şi «Elemente de geografie*; aceste trei din urmă 
pentru şcoalele primare. Apoi «Elemente de istoria 
universală pentru tinerimea studioasă*, ş. a. A 
se consulta asupra lui F. istoria pedagogiei de 
I. P. Eliade. (Ploiesci, 1880); Crestomaţia de I. 
Manliu; Manual de istoria literat, rom. de E. 
Hodoş. (Caransebeş, 1896).

Florica, moşie în Rom., j. Muscel, com. Valea- 
Mare, proprietate a familiei Brătianu; aici este 
mormentul marelui patriot român I. C. Brătianu.

Florioultura e acea parte a horticulturei (v. ac.), 
ce se ocupă cu crescerea şi întrebuinţarea flo
rilor spre a decora apaiiamente şi grădini. In 
sens strict acest termin se aplică numai la plan
tele erbacee: anuale, hiene sau perenale, ce se 
folosesc spre acest scop.

Floristica se numesce aida de a cultiva flori.
Florida, cea mai sudică dintre republ. Uniunii 

nordamericane, peinsulă situată între Oceanul 
Atlantic şi Golful Mexicului, 151,980 km*, şi 
391,422 loc. (1890). Solul e şes şi bogat în 
ape, la sud câmpii băltoase (Everglades), pe la 
mijloc cel mai productiv. Pe lângă ţermural 
sudic se află un şir de mici key (stânci de 
corale), între cari Key-Weat, acum punct în
semnat; spre sud dela acosta e o bancă de corole 
(F.-riff). Producte tropicale. Se exportează lemne, 
bumbac, zahăr, tutun, pesce. In congres trimite 
2 senatori şi 2 representanţi. Constituţia dela 
20 Ian. 1868. Capitala Tallahassee. Până la 1820 
F. a fost a Spaniei, 1822 organisată ca teritoriu 
al Uniunii, dela 1845 stat, în Febr. 1861 se 
ataşă la confederaţiunea statelor .sudice.

Floridee, (botan.) Alge roţii sau Rhodophycee, 
o clasă de Alge ce cuprinde pe acelea al căror 
corp este colorat în roşu mai mult sau mai puţin 
intens. Unele sunt foarte frumoase, roşii, pur
purii. Coloarea lor e datorită cromatoforilor, ce 
conţin pe lângă clorofil şi un alt pigment phy- 
coerythrina sau rhodophylul. Majoritatea lor tră- 
iesce în mări, mai cu samă în cele calde şi la 
adâncimi mai mari decât celelalte Alge marine. 
Puţine trăiesc în ape dulci. După modul de for
mare al gonimoblastului se subdivid F. în 4 serii: 
Nemaliacee, Gigartinacee, Rhodymeniacee şi 
Cryptonemiacee, fiecare cu mai multe familii. 
(Cf. Engler-Prantl, Natiirlich. Pflanzfamil. ITheil, 
2 Abth., 1897. Leipzig). (v. şi Agar-Agar.)

Flori de scorţişor, florile arborelui Launis cin- 
namomum, mai cu samă din Cochinchina. Ele 
sunt un fel de globuleţe conice, lungi de ‘/a cm., 
tari, de coloare brună negricioasă, adeseori gău
rite la mijloc. Au miros şi gust aromatic de scor
ţişoară, adeseori şi a camfor. M^i bune sunt cele 
mici, curate, proaspete, fără coadă, cari vin prin 
Londra şi Hamburg în lăcji de 30 kgr. Se între
buinţează ca şi scorţişoara.

Florii, Dumineca dinainte de septemâna mare 
sau a patimilor, în care biserica celebrează me
moria Intrării lui Isus Christos în Ierusalim, 
când mulţimea poporului luând stîlpări de finic, 
a ieşit întm întimpinarea lui şi l-a preamărit 
ca pe fiul lui D4eu, ca pe împăratul lui Israil. 
In memoria acelei întimpinări biserica până a(ji 
a susţinut datina, că în acea Duminecă la cultul

divin de dimineaţa să binecuvinte sălci aduse la 
bisejîcă în preseara 4'lei- Aducerea aceasta a 
sălcilor se face cu procesiune publică, încât 
preotul ori cantorul bisericii iese la hotar cu 
pruncii şcolari şi alţi creştini, de unde între cân
tări aduc acele sălci la biserică. F. se numesce 
acea Duminecă, pentru că în unele locuri sub 
liturgie se împart poporului credincios flori de 
primăvară.

Florlla, (B ori la), v. Asanescii.
Florin, V. Fiorin.
Florina, (bulg. Lerin), oraş în Macedonia, vi- 

laietul turc. Monastir; residenţa unui arcliiepi.scop 
grecesc; are vr’o 5—6000 loc., în majoritate Ro
mâni. Ruinele unei mănăstiri.

Florinte, pasere, v. Floranţa.
Florio-Rubattino, Societate italiană de navi- 

gaţiune. 5 din vapoarele sale, purtând numele 
de: «România*, «Serbia*, «Montenegro*, «Bosnia* 
şi «Bulgaria*, cu totul noui şi reuşite, vin până 
la Brăila.

Floris, (Flores), insulă în grupa Sandelor mici, 
despărţită de Solor prin strimtoareaF.; 15,6101(111*. 
cu */4 mii. loc. Partea estică a insulei e supusă 
Olandezilor, partea vestică (Manggerai) e inde
pendentă.

Florist, amicul florilor, scrutătorul florei unei 
ţeri; în Rom. se numesce F. şi vencfătorul de 
flori. Floristica, sciinţa despre flori.

Floru, Ion S., profesor şi membm în comi
tetul de redacţiune dela «Convorbiri Litoiare» 
din ultimii ani, n. 28 Sept. 1864 în com. Floru 
(Oltu) din părinţi clăcaşi. Licenţiat în Filologie 
şi Istorie, fost elev al şcoalei normale superioare 
din Bucuresci. A publicat câteva recensiuni iii 
Convorbiri şi «Istoria Popoarelor vechi*.

Florus, lulius sau Anaeus, istoric roman; nu 
se scie unde şi în ce an s’a născut; a sciis un 
resumat al istoriei romane întitulat: «Epitomae 
de T. Li vio bellorum omnium annorum D. C. 
C. lihri duo*. In această lucrare F. se margi- 
nesce mai mult a resuma pe TituLiviu; dînsul 
este un istoric mediocru şi foarte puţin scru
pulos. Stilul seu e lipsit de ori şi ce stiălucire, 
dar în schimh e foarte afectat şi declamatoriu. 
Câteva aprecieri ingenioase, ce se găsesc în lu
crarea lui F., au făcut pe ilustrul Montesfiuiou 
să-l laude. F. făcea parte din familia lui Soneca 
şi se crede că tragediile atribuite lui Henoca 
filosoful ar fi fost de dînsul scrise. [Caion.|

Floscularide, familie de rotatori sau rotifcri 
(v. ac.), trăiesc fixaţi de un picior lung; genul 
Floscularia cu organul rotator quinqiielobat.

Flota, (marină) reuniune de bastimcjife de 
resboiu sau de comerciu, cari naviga împrtuina. 
In special: reuniunea a cel puţin 2 escadre, com
puse din bastimente de resboiu purtând acelaş 
pavilion naţional şi puse toate sub ordinele unui 
singur* şef.

Flotabil, se califică astfel un rîu sau o apa 
pe care pot flota plutele de lemne de consti ucţie, 
nu însă bastimente.

Flotantă, datoria, se numesce aceea caro e 
contractată de un stat pentru un termin scurt. 
Dat. flot. constă în obligaţiuni sau bonuii jdă- 
tibile preste şese luni, un an, cel mult doi, în 
fonduri luate fără termin fix dela băncile, cu cari 
are statul compturi curente, în mandate, etc. 
Dat. flot. se contractează 1) pentru a face faţă



Flotila — Fluor. 439

unei nevoi neprevecjute; 2) pentru a amâna până 
la un moment mai priincios emisiunea unui îm
prumut; 3) pentru a ascunde un deficit bud- 
getar; 4) pentru a aştepta momentul când se va 
pute acoperi o nevoie din alte mijloace, s. e. din 
excedente, cari se preved pentru anii viitori, etc. 
Dat. flot. e periculoasă prin înlesnirea ce oferă 
de a cheltui fără a deştepta atenţiunea publică. 
De aceea trebue să nu ia întindere mare. Din 
când în când Dat. flot. se consolidează, 
adecă se emit împrumuturi perpetue sau cu ter
mine lungi, cu cari se achită. [Biron.]

In Austro-Ungaria Datoria flot. o formează 
412 milioane fl., note de stat (câte 5 şi 50 fl.) 
şi asemnatele de saline.

Flotila, V. Marina,
Fluctuaţiune, undulaţiime; în medicină undu- 

laţiunea unui lichid în o cavitate a coj'pului, sau 
a puroiului în un ahsces; în sens moral: ne
statornicie.

Fluor, instniment musical, de suflare, format 
dintr’un tub cilindric sau uşor conic, cu gură; 
aceasta e o tăietură circulară sau longitudinală 
])i-acticată în tub pentru a se pute însufla aerul 
necesar producţiunii sunetului. Pătura de aer se 
lovesce şi se sfarmă de marginea acestei tăie
turi, o parte pierejendu-se în afară, iar alta ri- 
brând, produce sunetul. După forma acestei tă
ieturi F. se împart în trei categorii: 1) cu 
(jura transversală, simplu tăietura dela capet a 
tubului, (telinca, cavalul, naiul turcesc); acestea 
u’au fost nici odată întrebuinţate decât de popor 
şi iu Occident mai nu e cunoscută această specie; 
2) cu gura laterală, numite în special flaute 
(V. ac.) şi 3) cu gura cioplită. La acestea se 
practică în tub o tăietură numită lumină şi 
capotul tubului e astupat cu un dop, nelăsând 
decât un mic spaţiu pentru a se pute insufla 
aerul, caro lovindu-se de lumină se împarte in 
doue păiţi, dintre cari una vibrând produce su
netul. Pentru comoditatea aşezării instrumen
tului pe buze, se cioplesce capetul lui, de unde 
numele de F. cu gura cioplită.

Prin ajutorul mai multor alte tăieturi circu
lare, practicate în lungul tubului şi pe cari exe- 
cutautul le acopere şi descopere prin ajutorul 
degetelor, lungimea undei sonore variază şi tubul 
în aceste condiţiuni poate da o serie mai mare 
sau mai mică de sunete, mărită âncă prin pri
mele armonice ale acestor sunete, cari se obţin 
uşor, numai printr’o crescere în intensitatea 
suflului.

La toate popoarele originea F.-lui se pierde 
in cea mai adâncă antichitate şi el figurează pe 
cele mai vechi monumente ale civilisaţimiilor 
diferitelor popoare. A fost întrebuinţat la tot 
felul de serbări profane sau religioase, acoiiipa- 
iiiâiid dansul, însufleţind curajul resboinicilor, 
dând tonul cântăreţilor şi chiar oratorilor. E 
enorm numerul varietăţilor de F., ce ne citează 
antichitatea, cari se deosebiau după originea lor, 
după rolul lor, după natura scării sau după ma
terialul întrebuinţat şi după alte detalii de mai 
mare sau mai mică importanţă. O periodă de 
discredit urmează marei favori, de caro se bu
cura in antichitate. Dar deja de prin seci. XIII 
găsim atât F. propriu 4is (cu dop) cât şi flautul 
revenit în favoare. Pe când însă acest din urmă 
primi în Occident succesivele perfecţionări, cari

îl făcură un element indispensabil al orchestrei 
(v. Flaut), F. propriu ^is remase aproape în starea 
primitivă şi recăzu in mâna poporului, dispă
rând din arena artistică. Nici chiar încercările 
de pertecţionări ce i-s’au făcut (v. Flageolet) n’au 
reuşit a-i da un loc propriu în artă. Ca instru
mente populare găsim la toate popoarele o mare 
varietate de F. O formă originală ne presintă 
de sigur aşa cjisele F. îngemănate, doue F. reu
nite sub o aceeaşi îmbucătură. Sunt cunoscute 
din vechime şi mai cu samă la Greci şi Romani 
erau foarte în favoare. O altă curiositate ne pre
sintă F. nasal, usitat mai cu samă la unii lo
cuitori din insulele Oceaniei şi în cari curentul 
producător de sunet în loc de a veni din gura 
executantului vine din nasul seu. [T. C.j

Fluerar, pasere, v. Culiciu.
Flueraş, pasere, v. Flutui-aş.
Fluerătoare, numele popular al plantei Tamus 

communis L. (v. ac.).
Flueroiu, v. Caval.
Fluid, se 41ce în general de ori ce corp ce 

nu e solid, adecă de ori ce corp ce are mole
culele sale libere de a se mişca sub propriul 
lor pond. Astfel sunt lichidele şi gazurile con
siderate din acest punct de vedere numai. Nu
mele de fluid implică proprietatea de a curge, 
care e caracteristică mai ales pentru lichide, 
fiind-că pe acestea le putem vede; astăzi însă 
în sciinţă numele de fluid se dă mai ales ma
teriei nevăzute: aşa s’a (j's că eterul este un 
fluid, din causă că i-s’a atribuit proprietatea de 
a fi continuu în mişcare, deşi materialitatea lui 
nu s’a putut proba decât prin existenţa feno
menelor electrice, călduroase, luminoase, etc., 
cari se atribue mişcării eterului. [V. C. B.J

Fluide electrice. Symmer a admis existenţa 
a doue fluide electrice şi anume: electricitatea 
positivă şi electricitatea negativă. Fiecare din 
aceste fluide respinge fluidul de acelaş fel şi 
atrage pe acela de specia contrară. Se mai ad
mite, că ori ce corp conţine cele doue fluide în 
cantitate indefinită, cari sunt reunite în mod 
de a forma un al treilea fluid numit fluidul 
neutru. Prin frecare s’ar descompune fluidul 
neutru separând cele doue electricităţi, una din 
ele trece pe corpul frecat iar cealaltă pe corpul 
ce freacă. Aceste doue electricităţi s’ar desvolta 
în cantităţi egale şi apropiând corpurile electrisate 
prin ele, se vede o scânteie şi se reproduce elec
tricitatea neutră. Această teorie, cum se scie, a 
fost abandonată în urma descoperirilor ulte
rioare, cari au dat origină la teoria vibraţiunilor 
(v. ac.). Astăzi se admite numai ca unele ac
ţiuni (ca frecare) exercitate pe doue corpuri des- 
voltează nisce forţe, ale căror acţiuni sunt opuse.

Fluor, (Fl), corp chimic simplu, monovalent, 
cu o pondere atomică de lO’l. In natură nu se 
află nici odată liber din causa marei sale afi
nităţi pentru celelalte corpuri; în stare de corp 
simplu fu preparat prima dată la 1886. F. este 
un gaz incolor, care descompune apa în fluor- 
hidric şi oxigen. Siliciul, boiul, seleniul, stibiul, 
sulfurele şi iodul ard într’însul. De observat, că 
faţă de metale arată o afinitate foarte mare, iar 
faţă de metatoieji este indiferent, numai cu idro- 
genul, siliciul, boiul şi fosforul se combină.

Fluorhidric, acid, (v. ac., I pag. 26).
Fluorura de calciu, v. Fluorina.
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Fluorura de siliciu. Coi-p ce resultă din com
binarea fluorului cu siliciul. (Si FI4). Se prepară 
prin acţiunea acidului sulfuric asupra unui amestec 
de fluorură de calciu şi silicie pulverisată. Este 
un gaz incolor, care în aer face fum, se disolvă 
în apă descompunendu-se şi producend silicie 
gelatinoasă şi acid hidrofluosilicic.

Fluor albuş, (lat.) însemnează curgere albă, 
poporul românesc în unele părţi îi (Jice acestei 
afecţiuni *flori albe*, >poală albă*, sub care se 
înţelege ori ce curgere fără sânge din genitalele 
femeiesci. Una din cele mai lăţite boale, de care 
puţine femei sunt cu totul ferite, graţie sfielei, de 
altcum naturale, a femeei şi puţinei cunoscinţe 
higienice de care femeia are parte tocmai în 
chestiuni de natură atât de delicată. F. a. este 
boala femeilor măritate, rar obvine la fete adulte 
şi nu tocmai rar la copile în periodul jucăriilor. 
Băile de fier şi de sare sunt mult visitate de 
femei cari sufer de F. a. [Dr. Vuia.]

Fluoresceina, materie chimică colorantă, ce 
resultă din încălzirea resorciuei (v. ac.) cu an
hidrida acidului ftalic. F. formează ciisMe roşii 
închise, solubile în alcool şi eter, în apă însă 
cu greu. Cu brom formează o materie colorantă 
numită Eosină, de coloare galbenă, ce servă la 
colorarea lânei şi mătasei.

Fluorescenta, fenomen optic, ce constă în 
aceea, că unele substanţe, ca soluţiunea de chi
nină, spatul fluoric, clorofilul, sticla de uran, etc., 
absorb lumina, ce se revarsă asupra lor, şi apoi 
o iradiază ca o lumină de tot altfel colorată, 
prin ceea ce se produce o sclipeală de colori in
teresantă. Cu deosebire lumina albastră, violetă 
şi supravioletă e proprie a produce F., mai ales 
dacă provine dela soare, lumină electrică sau 
dela cea de magnesiu.

Fluorlna, mineral, fiuorui-ă de calciu, se pre- 
sintă de obiceiu în cuburi; e incoloră, galbenă, 
verde, roşie, albastră, violetă. Varietăţile violete, 
vercji şi albastre arată fiuorescenţă. F. însoţesce 
filoane de minereuri, dar se găsesce şi în gneis, 
granit, sisturi cristaline. Se întrebuinţează ca 
piatră de ornament, în fabricarea sticlei, pentru 
preparai’ea acidului fiuorhidric; mai înainte şi 
în metalurgie.

Flutometru, aparat pentru mesurarea subţiării 
aerului în canalul de fum al maşiuelor cu aburi.

Fluturaş, (Charadrius pluvialis L., Gh. au- 
ratush.), pasere băltăreaţă din fam. Charadriidae, 
negriu pe spate cu numeroase pete aurii; pe foaie, 
toamna albiu cu negru petat, iar preste vară negni; 
preste plutitoarele brune ale aripelor cu făşii 
vei'Zi-aurii; cârmacele din coadă sunt bmne cu 
7—9 făşii mai deschise; ciocul negini, picioarele 
sure întunecate. Lung. totală: 28 cm.; lung. arip. 
18 cm.; hmg. coZii 8 cm. Cuibăresce pe păment, 
se nutresce cu insecte şi larvele lor, viermi, ş. a.; 
pe la noi se ivesce toamna şi primăvara, în cursul 
migraţiunii. [V. B.]

Fluturătoare, v. Cheiroptere.
Fluturi, (Lepidopteraj, un oi-din din clasa in

sectelor. Au la gură un organ de supt, de forma 
unui fir încolăcit. Antenele (pipăitoarele) sunt 
de formă firoasă sau ca o măciucă, dinţate. Aripile, 
4, sunt acoperite cu un prav colorat (privit cu 
microscopul are forma de solzişori). F. au me- 
tamorfosă completă, adecă corpul lor trece priu 
4 schimbări; ou, larvă (omidă), nimfă (crisalidă

sau păpuşă) şi fluturul perfect. Larvele sunt fe
lurit colorate, au de comun 16 picioare (rar 10), 
din cari 3 părechi pectorale, 4 părechi la burtă 
(ventrale) şi 1 păreche împingetoare. OmiZile se 
nutresc cu frunZe, flori, fructe şi alte materii 
vegetale şi animalice. Aproape fiecare mnidă îşi 
are planta sa, cu care se nutresce. Unele omi(ji 
se învelesc, când se prefac în nimfă, cu materii 
cornoase, altele cu materii moi (coconul, la F. 
de mătasă). Aproape toţi F. sunt stricâcioşi. F. 
se împart în: a) F. de di (Diurna), b) F. de 
seară (GrepusculariaJ, c) F. de noapte (Noc
turna), d) F. mici (Microlepidoptera). Dumerii 
îi subîmpărţia în: Ropalocere, cu antenele um
flate la vîrf; Closterocere, umflate la mijloc; 
Nematocere, ant. pectenate; Ghetocere, terminate 
cu un filament. (Cf. A. Depuiset Les papillons. 
Editeur I. Rothschild. Paris, 1877.)

Fluviatil, fluvial, ce privesce un fluviu, ce 
cresce în fluvii.

Fluviu, (lat.) curs considerabil de apă, care 
îşi păstrează numele până la mare, în care se 
varsă. Un mare curs de apă în general. Can
titate considerabilă de lichid. Curs îndelungat. 
In Europa cele mai lungi fluvii sunt Volga 
(3340 km.). Dunărea (2750 km.) şi Niprul 
2000 km.). Misuri şi Misisipi (6950 km.) din 
America (Statele Unite) se consideră ca cel mai 
lung fluviu din lume, însă nouele descoperiri 
geografice făcute în Africa îi pun Nilul înainte. 
Amazonas (Orellona) (5660 km.) din America 
(Brasilia) este reputat ca avend cel mai Jiiare 
volum de apă şi St. Laurenţiu tot din America 
(Canada) e reputat ca cel mai lat fluviu din 
lumea întreagă. [—]

Fluvii navigabile sunt, în România, din 
punctul de vedere legal, cele declarate ca atari 
de Reg. Organic. De fapt nici unul nu este na
vigabil. Prutul şi Dunărea sunt singurele i)o cari 
există navigaţie, pe Şiret se face multă plutărio. 
Economistul sas Dr. C. Wolfi a ridicat chestiunea 
creării unei navigaţiuni pe Olt. De regulă am
bele maluri ale fluviilor navigabile aparţin do
meniului public. Multe fluvii au pe malul lor 
dramuri, pe cari trag oameni sau animale vasele. 
Se înţelege că această navigaţie e foarte înceată. 
Alte fluvii au în albia lor şanţuri puternice, pe 
cari vasele iau un punct de sprijin cu ajutorul 
unor aparate mechanice speciale (procedeul se nu- 
mesce franţuzesce torage, nemţesce tauziehen). 
Pe fluviile mai mari circulă vapoare, mai tot- 
deuna cu roţi, din causă că elicea strică ma
lurile prin vîrtejul ce produce. [Birou.|

Flux şi Reflux, cele doue mişcări de cresceie 
şi descrescere, ce se observă la intervale de timp 
regulate în majoritatea mărilor. Se calculează 
şi se înscriu în Anuarul mareelor, fenomenul 
fiind de mare importanţă în navigaţie, v. Uetliix.

Fluxiune, în medicină circulaţia săiigclui cu 
deosebire cătră o parte a corpului.

Flygare-Carlen, Emilia, v. Carlen.
Foaia, (botan.) v. Frunza.
Foaia Duminecii, spre înmulţirea cei de. olişli; 

folositoare cunoscinţe, alcătuită de o societate 
a celor înveţaţi, a apărut în Braşov la 1837 cu 
cheltuiala lui Rudolf Orghidan în tipografia lui 
loan Gott.

Foaia societăţii pentru literatura şi cuitura 
română în Bucovina, a început să apara în Cer-
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nâut la 1865 sub red. lui Dr. Ambrosiu Dimi- 
tro.vită; dela nr. 8 din 1866 sub red. lui Ton al 
lui G. Sbieraţ înceată în 1869.

„Foaie pentru minte, inimă şi literatură", în
temeiată de George Bariţiu la 1838 în Braşov, 
apăru până la 1865. Primul numer poartă data 
de 2 Iulie 1838; până 13 Febr. 1850 (nr. 7) 
foaia a ieşit sub redacţia întemeietorului seu, 
când prin decret guvernial fu sistată împreună 
cu «Gazeta*, din causă, că Bariţiu a publicat ra
portul lui lancu şi nu s’a supus ordinului auto
rităţilor de a întrerupe această publicare. Foaia 
reapăru abia la 9 Sept. 1850, (nr. 8) semnată 
de aci înainte de lacob Mureşianu. Această foaie, 
în care au debutat cei mai mulţi dintre literaţii 
generaţiei noastre betrâne, are meritul de a fi. 
contribuit în mesură însemnată la desvoltarea 
noastră literară şi a gustului de cetit în publicul 
român şi mai ales pentru documentele istorice, 
ce le cuprinde, are să fie resfoită adeseori. Aici 
şi-a publicat Ajudreiu Mureşianu cele mai multe 
din poesiile sale, între cari şi resunetul »De- 
şteaptă-te Române* (1848), care l-a făcut ne
muritor.

Foaie sătească a principatului Moldovei, în
cepe să apară la 2 Apr. 1839 în Iaşi sub re
dacţia lui Mih. Kogălniceanu; în 1840 apare cu 
un suplement pentru agricultură, industrie şi 
negoţ; în 1846 apare sub red. lui C. Rolla şi 
dela 2 Iulie aceluiaş an sub red. lui G. Asaki. 
1850 înceată.

„Foaia bisericească", organ pentru cultura 
religioasă a clerului şi a popomlui, a apărut în 
Blaj sub redacţiunea lui Dr. Alexandru Grama în 
1883—87 de doue ori pe lună; încetând aceasta, 
a început să apară «Foaia bisericească şi sco
lastică* (1 Oct. 1887).

„Foaia bisericească şi scolastică", organ ai 
provinciei mitropolitane greco-catolice de Alba- 
lulia şi Făgăraş, a apărut în Blaj începend cu 
1 Oct. 1887 de doue ori pe lună sub redacţiunea 
lui Dr. loan Eaţiu şi Alexandru Uilâcan, avend o 
parte bisericească şi alta şcolastică. A încetat să 
apară cu 15 Dec. 1890, înfiinţandu-se «Unirea* 
(v. ac.).

Foaia de Dumineca, ediţia poporală a (JiS'i'ului 
«Dreptatea* (v. ac.), apărută în Timişoara. Cu 
încetarea «Dreptăţii* a apus şi ea.

„Foaia diecesană", organ al eparchiei gr.-or. 
rom. a Caransebeşului, apare dela 1886 în Ca
ransebeş odată pe septemână, astăzi sub redac- 
ţiunea lui Dr. Petru Barbu; a fost înfiinţată 
de reposatul episcop loan Popasu şi redigiată 
de corpul profesoral al institutului teolog.-pedag. 
din Caransebeş.

„Foaia ilustrată", foaie beletristică apărută 
în 1891 în Sibiiu sub redacţiunea profesorului 
Dr. D. P. Barcianu. Din lipsa de sprijin nu s’a 
putut susţine decât un an.

„Foaia pedagogică", apare în Sibiiu dela în
ceputul anului 1897 de doue ori pe lună sub 
redacţiunea profesorilor dela institutul teolog.- 
pedag. gr.-or.; redactor resp. Dr. D. P. Barcianu.

„Foaia Poporului", foaie septemânală, ce apare 
în Sibiiu în ediţiunea Inst. tipografic (astăzi 
«Tipografia* soc. pe acţiuni), înfiinţată la 1893 
cu meniţiunea de a susţine viu sentimentul na
ţional în massele poporului român, a liunina 
poporul asupra adeveratolor sale interese şi a-i

desvolta gustul de cetit. Pe lângă partea politică 
F. dă o deosebită atenţiune intereselor economice 
ale ţeranului român, iar dela începutul anului 
1899 are o rubrică permanentă pentru intere
sele şcolare. Pe timpul procesului «Memoran
dului* a fost cea mai respândită foaie poporală.

„Foaia scolastică", titlul mai multor foi pe
dagogice redactate în Blaj; ântâia F. scol. apăru 
ca adaus al «Economului* (v. ac.) la 1873—75 sub 
red. profesorului St. Pop; la 1876 (1/13 Febr.) 
această foaie ca organ pedagogic-didactic pentru 
şcoalele române trece sub redacţiunea lui loan M. 
Moldovan şi continuă a ieşi de doue ori pe lună până 
la 1881. Cu începerea anului 1883 apăru de doue ori 
pe lună până la finea anului 1896 o nouă F. şcol. 
ca organ pedagogic, literar, sciinţific şi economic 
sub redacţia lui loan German. In sfirşit dela 
15 Febr. 1899 tot sub vechiul titlu apare do 
doue ori pe lună a treia F. scol. ca organ al 
Reuniunii inveţătorilor gr.-cat. din archidiecesa 
gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş, sub redacţiunea 
unui comitet şi sub responsabilitatea lui loan F. 
Negniţiu.

Foaie, pântece (v. ac.), nume dat în unele sate 
din Istria şi cimpoiului. Specia de fluere ge- 
manate ce face melodia se numesce mi^nita, iar 
ţevea pe unde se suflă gârliciu.

Foame, sensaţiune generală a stării de sufe
rinţă în substanţele nutritive din sânge, causată 
prin obicinuinţa de a mânca prin stomac, căci 
alimentarea aidificială prin şe^ut mută sensa- 
ţiunea de foame în intestine. Nervi speciali 
pentiTi F. nu există. Răbdarea de F. depinde de 
individ şi de reserva de grăsime ce are omul, 
se poate prelungi până la 7—14 tJ0 s0*10
însă mai puţin. Tanner şi Succi au răbdat preste 
40 de (Jil0-

Foametea, în poveştile române o personifica- 
ţiune de uriaş. împăratul promise lui Codru fot 
frumos pe fata sa, dacă va mânca atât cât îi 
va da. F., tovarăşa lui, mânca tot.

Foarfecă, unealtă întrebuinţată pentru a tăia, 
mai cu samă pentru a croi stofe sau pânzărie. 
F. este compusă din două lame ascuţite, strinse 
cruciş cu un şurup.

F. 0. b., (prescurt. din engl. Free on board) 
înseamnă franco bord.

Foburg, suburbie.
Foc, ori ce fenomen, la care se observă în 

acelaş timp o desvoltare de căldură şi lumină. 
F.-ul nu este un element propriu, cum se credea 
în vechime, nici nu este urmarea combinării 
corpurilor cu o substanţă specială, numită flo- 
giston, cum presupuneau chimiştii înainte de 
Lavoisier, ci este un fenomen ce însoţesce anu
mite procese chimice, (s. e. arderea) sau fisicale 
(s. e. lumina electrică). P.-ul servă ca isvor de 
lumină şi ca isvor de căldură, (v. şi art. Ardere 
şi Combustibil.) [—]

Foc grecesc, un amestec de răşină, gudron şi 
alte materii combustibile, care în vremile vechi, 
la Greci, se arunca aprins asupra cetăţilor ase
diate, şi prin aceasta se incendiau locuinţele, for
ţând astfel pe cei încungiuraţi să se predee.

Foc din păment, emanaţiunile de gazuri com
bustibile, mai ales hidrocarburi, cari resultă din 
descompunerea materiilor organice ce se află în
chise în pămeut, şi cari ieşind în atmosferă se 
pot aprinde prin divei'se cause accidentale; sau
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emaoatiunile de gazări, hidrocarburi volatile, din 
depositele de petroleu în acele regiuni, şi cari 
desvoltându-se continuu şi în mod regulat, fiind 
aprinse pot arde multă vreme. Astfel se cunosc 
din timpuri vechi asemenea focuri prin India, etc., 
cari au fost numite: Focuri perpetue. In Ajne- 
rica, în Pensylvania se desvoaltă multe gazuri 
din minele^ de petroleu, cari la început erau 
aprinse şi ardeau în continuu, dar cari acum 
sunt captate în gazometro şi întrebuinţate în 
industrie. [V. C. B.]

Focul central. Partea centrală a pămentului 
este ancă în stare de fusiune, probă de aceasta 
avem: crescerea căldurii în profunzime (aproape 
3 şrade pentru 100 m., adecă la ti(j km. vom 
ave 2000n, capabilă să topească platina şi ori ce 
altă matei'ie), sursele termale, vulcanii şi cutre
murele de păment. N’avem decât noţiuni vagi 
asupra composiţiei fluidului intern centrat, căruia 
i-s’a dat şi numele pyrospher; este considerat 
în general ca o baie de materii metalice în fu
siune, unde fierul preponderează şi care ţine în 
disoluţie gazurile redactoare, între altele hydro- 
carburi şi hydrogen sulfurat, căci numai în modul 
acesta găsim o explicaţie pentru ce densitatea 
întreagă a globului este de 5-5, pe când cea a 
materialelor solide, cari compun scoarţa pămeu- 
tului, este inferioară la 3.

Focul Sf. Elmo, mici flacăre luminoase ce se 
produc pe corpurile ascuţite prin acţiunea no
rilor încărcaţi cu electricitate în timpul fur
tunilor. Anticii le numiau Castor şi Pollux; ma
rinarii moderni le numesc focurile Sf. Elmo, 
focurile Sf. Nicolae, etc. Uneori ele se presintă 
sub forma flacărei mari.

Foc, (milit.) după arma care se întrebuinţează 
poate fi F. de infanterie sau F. de artilerie. F. 
de infanterie poate fi F. de voie şi F. de salvă. 
F.-ul de artilerie poate fi F. de tun sau F. de 
baterie. De obiceiu, într’un resboiu rănile fă
cute de armele infanteriei sunt mai numeroase; 
aşa în campania din 1870, din 127,820 răniţi, 
88% erau răniţi de puşcă, 10% de tun şi 2% 
de arma albă. Când trebue a se ocupa o posiţie 
prin un asalt, atunci este indispensabil a se des
chide un F. bine nutrit asupra posiţiei, şi numai 
după ce aceasta este bine sdrunciuată se pre
cede la asalt; acest F. se numesce F. de asalt.

Foca, cânele sau viţelul de mare (Phoca vi- 
tulinaj, mamifer din ord. Pinuipedelor, fam. 
Phocinelor. Este acoperit cu per cenuşiu, cu 
pete brune sau negre. Capul e ca al cânelui, 
dinţii ca la camivoare, botul scurt, are mustăţi, 
ochii mari, vioi, concha urechilor lipsesce. Corpul 
cilindric-lungăreţ. Picioarele dinainte au 5 de
gete, cele dinapoi sunt lipite şi prefăcute în 
înnotătoare. Bărbătu.şul e mai mic ca femeiuşa. 
F. are lungimea I G—1'9 m. Trăiesce în mă
rile nordice. Se îmblânZesce uşor. Se venează 
pentru grăsimea şi pielea lor. Eschimoşii mânca 
carnea şi sângele lor.
• Foca, împărat bizantin (602—610), mai îna
inte căpitan, fu proclamat împărat din partea 
armatei în locul lui Mauritius, iar la urmă sfâşiat 
de popor, după ce Heraclius (v. ac.) cuprinse 
Constantinopolul şi se proclama pe sine împărat.

Sf. Foca, serbătoare băbească, 22 Iulie.
Focar, în optică acel punct, în care se con

centrează — după reflecţiune sau refracţiune —

razele de lumină, ce cad asupra unei oglinZi 
curbe sferice sau asupra unei lentile, sau dela 
care se par a veni aceste raze, cari prelungite 
s’ar întruni în acel punct. In caşul prim F.-ul 
este real, iar în al doilea virtual.

Focea^ oraş în Bosnia sudică, la întrarea Ce- 
hotinei in Drina. F. avea înaintea ocupaţiunii 
prin trupele austro-ungare 30,000 loc., îu pre- 
ponderanţă Turci, iar acum are abia 6000 loc. 
F. e sediul judeţului cât şi al unei comande de 
brigadă. Preste Drina duce un pod de fier frumos, 
făcut prin trupele de geniu austro-png. In 1882 
au fost în jurul oraşului mai multe ciocniri cu 
insurgenţii.

Focşani, corn. urb. în Rom., capitala j.-lui 
Putna, situată pe apa Milcovului; o gârlă a 
acestui rîuleţ despărţia acest oraş până la unirea 
principatelor în F. muntenesci şi F. moldove- 
nesci; are aproape 20,000 loc. Aici se află pre
fectura judeţului, un tribunal, o judecătorie 
de ocol, o cameră de comerciu (circ. VIII), 
divisia VI de infanterie, reg. 2 de geniu şi un 
reg. de cetate. Cultul ort. e representat în acest 
oraş prin 10 biserici parochiale şi 14 biserici 
filiale. Instrucţiunea publică se predă în : 10 şcoale 
primare (5 de băieţi şi 5 de fete), 1 liceu de 
băieţi şi 1 gimnasiu de fete cu 5 clase; mai este o 
şcoală profesională de fete, un orfelinat, 2 şcoale 
mixte israelite, şi câte o şcoală armenească de 
băieţi şi de fete; spitale sunt trei, din cari 
unul judeţean, al doilea aparţinând epitropiei Sf. 
Spiridon din Iaşi şi al treilea întreţinut de comu
nitatea israelită. Budgetul oraşului atinge cifra 
de 325,145 lei la venituri. In privinţa admini
strativă oraşul se divide în 4 colori, având 49 su
burbii, 125 strade şi 2 pieţe. Stradele principale 
sunt: str. Mare a Unirei şi str. Gării, amândouo 
pavate cu basalt artificial; apoi Calea naţională, 
Bulevardul Sf. loan, pe care e situat liceul 
»Unirea«, teatrul Lupescu, grădina publică şi 
catedrala Sf. loan, ş. a. Oraşul este alimentat 
cu apă condusă din munţi prin olane de tuciu. 
Loc. se ocupă cu agricultura, prăs. de vite, co- 
merciul şi industria; numerul comercianţilor şi 
industriaşilor în acest oraş este de 600. Sunt 
trei fabrici mai însemnate: de tăbăcării, do clie- 
re.stea şi de frânghii. F. e unul din punctele do 
sprijin ale liniei strategice F.-Nămoloasa-Oalaţi 
şi e întărit cu baterii după metoda locot. colo
nelului Schumann (v. Fortificaţie). Nu se scie 
când şi de cine a fost fundat acest oraş; siurile 
despre existenţa lui nu trec preste seci. XV. 
In F. s’au început tratările între plenipoten
ţiarii ruşi şi turci, cari duseră mai pe mină 
la încheierea vestitului tratat dela Cuciuc-Cai- 
nargi (1774), prin care imperiul turcesc a primit 
o lovitură, din care nu se mai putu ridica. Tot 
aici fură bătuţi îu 31 Iulie 1789 Turcii de Ruşi, 
după care urmă până la încheierea păcii dota 
Iaşi (1792) ocupaţia ruso-austriacă în ţei'ilo ro
mâne. Cf. M. Canianu şi A. Caudrea, Dicţ. gcogr. 
al j.-lui Putna. Bucuresci, 1897.

Fodor, Vasilie, fiul protopresbiteruhii loan, 
n. 8 Dec. 1824 în Bistra, cott. Turda-Arieş, stu
diile gimii. le-a terminat la Cluj, drejiturile la 
Viena în 1845. Oficial la tesaurariat până 1848. 
Iu acest an fu numit tribun îu prefectura lui 
Balint. A luat parte la multe lupte sângeroase. 
Faptele lui de arme le amintesc prefecţii laucu



Fodor — Folklore. 443

şi Balint cu multă laudă. A fost decorat cu 
crucea de aur pentru merite »Francisc losif I« şi 
cu ordul rusesc »St. Ana«, medalie de aur. A fost 
de faţă la dieta din Cluj, ca trimis din partea 
popomlui din Câmpul libertăţii în d'eputaţia de 
100. Guvernul însă l-a arestat sub pretext că 
o »agitator«. Abia după 14 (jile a fost eliberat 
la stăruinţa lui I. St. Şuluţiu, prin Vasvâry Pâl, 
După 1848 a fost şeful cercului Halinagiu. 
Ţ 10 Apr. 1865. fl. St. Şuluţiu.]

Fodor, losif, medic magh., n. 1843. Dela 1874 
prof. de igienă la univ. din Budapesta. F. are 
frumoase merite pentru igiena publică a Un
gariei, pe care a promovat-o cu fapta şi în scris. 
Opere: Despre sistemele latrinelor, 1869; Despre 
casaşi locuinţa igienică, 1877; Igiena solului, 1893.

FoenI, (magh. Feny), comună rurală în Banat, 
cott. Torontal, cu 2914 loc., în cea mai mare 
parte Români, iar ceilalţi Şerbi. Drum de fier, 
postă, telegraf, moară cu vapor, ţiglărie, eco
nomie intensivă de câmp şi de vite. La F. s’au 
găsit multe antichităţi. Castelul domenial din F. 
e o zidire imposantă cu parc mare de 6 ha. Bi
serica veche a fost sfinţită la 1691 prin pa- 
triarchul serbesc Cernovici. La 1780 F. devine 
proprietatea familiei române Mocsonyi. Mauso
leul familiilor »Mocsonyi de Foen« şi »de Mo
csonyi», construit la 1892—94 prin architectul 
român Adrian Diacon. După moartea lui Andr. 
Mocsonyi şi a soţiei sale Laura Cernovici, F. a 
trecut în mâni străine.

Fogarasi, Ştefan, preot rom. calvin în Lugoş, 
a tradus la 1648 din limba latină şi maghiară 
un catechism calvinesc şi l-a dedicat lui Barcsai 
Akos, banul Lugoşului şi al Caransebeşului. Acest 
catechism nu pare identic cu acela, care s’a ti
părit la 1642 şi a fost impus clerului şi popo
rului rom. sub domnia lui George Rakocy I şi II, 
precum se află transcris cu litere latine prin 
0. Bariţiu după ediţiunea II din 25 Iun. 1656, 
completată cu o diatribă (scutul catichismuşului) 
contra mitropolitului Varlaam şi a sinodului Mol
dovei şi Munteniei. F. a mai tradus şi psalmii 
lui David şi a voit să-i tipărească cu ajutorul 
lui Barcsai. (Cf. Peşti, Szor. bâns. II 210; G. 
Bariţiu, Cat. calv. Sibiiu, W. Krafft, 1879; Ety- 
mologicum M. Romaniae, p. 3113.)

Foi, servesc în unele instrumente musicale 
l)entru procurarea aerului necesar producţiunii 
sunetelor. Astfel s’a aplicatF. în unele ţeri instru
mentelor de genul cimpoiului; instrumentistul 
ţine foile sub braţ şi prin mişcările acestuia 
produce curentul care umflă burduful. La ar- 
moniu foile iau proporţiuni mai mari şi sunt 
puse în mişcare prin pedale acţionate de pi
cioarele executantului, iar la instnimente mai 
mari foile necesitează intei'venirea unei alte per
soane. (v. şi Foaia.) [T. C.]

Foileton, articol de literatură, de sciinţă, etc., 
înserat în josul gazetelor periodice. Cel dintâi 
foiletonist a fost Julien Louis Geoffroy, care a 
scris în timpul împei-atului Napoleon I. După 
modelul Francezilor se introduse foiletonul şi 
în presa celorlalte popoare.

Foios, Omasum sau psalteriul mmegătoarelor, 
este a treia parte a stomacului animalelor ru
megătoare. întâia parte este ierbarul, a doua 
căciula sau boneta şi a patra cbiagul sau în- 
chiegătoml.

Foişoara sau Foiţă, foileton (v. ac ).
Fâlspân, (magh.) v. Comite suprem.
Fokos, armă specifică magh., constătătoare 

dintr’un baltag cu muche (fok) mărişoară, în
tărit bine la capătul uuoi bâte.

Folada vulgară, (Pholas dactylus)^ un molusc 
din ord. Dimyaria, fam. Foladidelor, are două 
ghioci cari acoper partea dinainte a corpului. 
Cu ajutorul ghioacelor sale cele tari bortesce 
pietrile stâncilor celor mai tari. Trăiesce în 
Marea Mediterană şi Adriatică. Lungimea cor
pului 8—12 cm., înălţimea 2-7—4 cm. Se mă
nâncă. Unii secretează rm suc ce luminează.

Folescll de joe, com. rur. în Rom., j. Vâlcea, 
situată pe valea rîului Bistriţa, cu 659 loc.

Folescll de sus, com. rur. îu Rom., j. Vâlcea, 
situată pe valea rîului Bistriţa, cu 1565 loc. 
(Dicţ, geogr. 1893.)

Foliant, volum in folio, adecă în care coala 
de hârtie e îndoită numai în două, aşa încât 
n’are decât patru pagini. In primele timpuri 
după descoperirea tiparului era des întrebuinţat, 
acum mai rar.

Follanţi, v. Feuillants.
Follat, (botan.) care are fmnze; tulpiuele fo- 

liifere (frunzoase), în oposiţie cu cele florifere.
Follaţiune, (botan.) foliatio, epoca desvoltării 

frunzelor, înfrunzirea plantelor. Pentru arborii 
din ţinuturile noastre, afară de Conifere, F. se 
petrece dela începutul lunei Aprilie până la finele 
ei, vorbind în genere, căci înfrunzirea nu se 
face la aceeaşi epocă pentru toţi şi mai e în
târziată ori accelerată după condiţiunile clima
terice. Aşa ploile dese sau căldura în luna Fe
bruarie grăbesce F.; frigul o mai îutârZiază.

Follola, (botan.) frunză mică; se numesc seg
mentele unei frunze compuse. O F. are un limb 
şi un peţiol lung sau scurt; s. e. sunt F. la 
Salcâm, Trifoiu, Luţernă, Castan selbatec, etc. 
Acelaşi nume se mai dă şi bracteelor involu- 
crului dela florile Composeelor, cum şi amphi- 
gastrelor (v. ac.) dela Hepatice.

Folklore, termen luat dela Englezi şi prin care 
se înţeleg toate cercetările privitoare la litera
tura populară a unui popor. Studiile folklorice 
au început a-şi lua avent la sfîi-şitul secolului 
trecut, mai ântâiu în Anglia (Macpherson) şi 
Germania (Herder). La începutul secolului nostru, 
fraţii Grimm dau un impuls mai puternic acestor 
cercetări, şi mişcarea inaugurată de ei se con
tinua până astăzi. După colecţiimile şi studiile 
fraţilor Grimm, au început şi Spaniolii, Italienii 
şi Francezii a se interesa de literaturile lor po
pulare ţcol. port. a lui Almeida Garrett, 1839; 
col. sp. ale lui A. Durau, 1854; F. Wolf şi C. 
Hofmann, 1856; col. it. ale lui Tommaseo, 1851; 
Marcoaldi, 1855; Nigra, 1858—61 şi Tigri, 1860). 
La Români cea dintâiu colecţiune folklorică pare 
a fi fost aceea de poesii, pe care o făcuse Asaclii 
şi care s’a pierdut. După el Anton Pann a fost 
acela care a adunat cel mai bogat material fol- 
kloric dela noi. Alecu Russo şi Alexandri au 
cules mai multe poesii populare, din care col 
din urmă a publicat cunoscuta lui colecţiune. 
Printre colecţiimile mai noue cităm pe acele ale 
fraţilor Schott, At. Marienescu, Pompiliu, Jarnik 
şi Bârseanu, Pop Reteganul, Frâncu şi Candiea, 
C. Mîndrescu, Hodoş, Sbiera, Bibicescu (pentru 
Transilvania şi Bănat), S. Fl. Mariau (pentru Bu-
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covina), T. Burada (pentru Dobrogea), Caramfil, 
Elena Sevastos, Canianu (pentru Moldova), Is- 
pirescu, Fundescu, G. Dem. Teodorescn, D. Stan- 
cescu (pentra Muntenia). Pentru Macedo- şilstro- 
Români avem câteva texte populare publicate de 
Caragiani, Obedenaru şi Wcigand. O revistă spe
cială consacrată folklorului este »Şezâtoarea« 
lui Gorovei (Fălticeni). Studii critice asupra 
folklorului român au publicat Odobescu, Haşdeu, 
S. FI. Marian, Av. şi Ov. Densuşianu, Gaster, 
Şăineanu, Mangiuca, Marienescu, Sevastos, G. 
Dem. Toodorescu. Cf. Ar. Densuşianu, »Ist. lit. 
rom.«, 1894, 159 uu.; Şăineanu, »Ist. lîlol. rom.«, 
1892, 329 uu. Folklornl nu poate fi numit ancă 
o sciinţă. El nu este până acum decât o adu
nare şi coordonare de materiale. La noi, mate
rialul care s’a adunat nJa fost âncă studiat din 
toate punctele de vedere din care trebuia să se 
facă. Istoria şi filologia vor găsi în totdeauna 
isvoare bogate de fapte în colectiunile cari s’au 
publicat şi se vor publica. Pentni aceasta însă 
adunarea Jiiaterialului de lit. pop. ar trebui făcut 
cu mai multă metodă, lucru care nu se cerea 
mai înainte când lit. pop. era studiată mai mult 
din punct de vedere estetic. Chiar astăzi de sigur 
creaţiunile noastre populare trebue să fie cu
noscute de ori ce scriitor, dar dacă colecţiunile 
ar fi mai consciinţios făcute, ele ar pute satis
face şi punctul de vedere estetic şi cel sciinţific.

Folliculus, glandele limfoide, închise, ce luptă 
în contra agenţilor infecţioşi, precum în febra 
tifoidă foliculi din intestine, ai amigdalelor la 
anghina difterică, ai pleopei ochilor în conjunc
tivita foliculară, etc.

Folliot de Crenevllle, Francisc, conte, general 
austriac, n. 22 Martie 1815 în Odenburg, 1831 
sublocotenent, 1837 căpitan, 1841 camerar de 
serviciu al împ. Ferdinand, în care oficiu re- 
mase până la 1848, înaintând până la rangul 
de colonel şi adjutant; 1849 comaudâ un batalion 
de_ grenadiri în contra lui Găribaldi; comandant 
al cetăţii Livoino; 1850 general de brigadă; 1855 
îu misiune diplomatică la Paris; după reîntoar
cere lua comanda trupelor austr. din Panna; 1857 
mareşal locotenent, luă parte 1859 în resboiul 
contra Francezilor aliaţi cu Piemontul; 1875 
membru pe viaţă în casa seniorilor din Reichs- 
rath. f 22 Iunie 1888 în Gmunden.

Folos, profit, utilitate (v. ac.).
Folosinţa, v. Usufruct.
Folteşti, corn. nir. în Rom., j. Covurluiu, situată 

pe malul sudic al lacului Covurluiu; se compune 
din 3 căt. cu 2110 loc. (Dicţ. geogr. 1892), cari 
se ocupă cu agricultura, viticultura, prăsirea vi
telor şi cu pescăria; are 3 biserici şi 3 şcoale.

Fomentaţiune, aplicarea pe tegumentele ex
terne, în scop terapeutic, a diferitelor sub
stanţe lichide sau solide, calde sau reci. Se în
trebuinţează pentru aceasta o pânză sau un burete, 
înbibat cu lichidul medicamentos (F. umedă), 
sau un săculeţ pentru substanţele pulverulente, 
ca năsipul, tăriţă (F. uscată). [V. L]

Fon, vent, v. Favonius.
Fonăcza, rom. Fenaţe, corn. rur. îu Ung., 

cottul Bihor, cu 476 loc. Români; aici .se află 
o interesantă peşteră de stalactite.

Fonclar, ce privesce pămentul, moşia. V. şi 
art. Creditul F., Imposit F., Proprietate F.-ă, şi 
Scrisuri F.-e.

Fond, basă, solul unei proprietăţi. In înţeles 
comercial (franc. Fonds) capital plasat, obliga
ţiuni cari produc interese, rente. A fond perdu 
(franc.) plată, contribuire, care nu se restitue.

Fond de reservă, parte de avere adunată mai 
ales de societăţile pe acţiuni ca fond disponibil 
pentra acoperirea eventualelor pierderi. Alimen
tarea F. de r. se face din profitul anual din care 
o parte, de regulă după o cuotă stabilită în 
statute, se alătură la F. de r., până când acesta 
ajunge o mărime oarecare fixată tot în statute. 
La unele societăţi se fac F. de r. şi numai în 
scopul de a pute plăti o dividendă anumită şl 
în timpuri când acea nu s’ar pute da din afa
cerile curente (F. special de r.), obţinând astfel 
o fructificare uniformă a capitalului social, (v. 
Reserve.) [—]

Fondurile secrete sau F. de disposiţie, cum 
se (Jice în unele ţeri, sunt sume ce se votează 
în fiecare an pentru a servi la plata unor chel- 
tueli, al căror scop nu s’ar pute arăta în public 
fără inconvenient. Banii se liberează de tesaur 
pe numele mandatarului desemnat de ministrul 
competent. Chitanţe nu se păstrează, ci Curtea 
de compturi se mulţămesce cu o declaraţie mi- 
ni.sterială că s’a cheltuit. Ministerele, cari au 
mai mult nevoie de F. secrete şi cari dispun de 
ele în cele mai multe ţeri, sunt ministerul de 
interne pentra .chestiuni de politică interioară, de 
poliţie generală, şi ministerul fie externe pentru 
scopuri de spionagiu sau de contra-spionagiu. 
Adesea s’a cerat desfiinţarea F. secrete şi în 
România, şi în alte state parlamentare. Sunt 
însă necesităţi practice, cari impun menţinerea 
lor. In România fondurile secrete variază cam 
între 300,000 şi 600,000 lei. [Biron.]

Fondaţia, basament, complexul lucrărilor ar- 
chitectonice, cari servesc a da unei zidiri o basă 
solidă. F. depinde dela calitatea terenului pe caro 
se zidesce şi dela povara ce o represintă clădii ea 
ce se plănuiesce. (Cf. v. Kaven, Handbucli dor 
Fundierangsmethoden. Lipsea, 1879.)

Fondul religionar gr.-or. bucovinean, înfiinţat 
în virtutea preaînaltului ordin al Iinp. losif 11 
din 26 Apr. 1786, din nisce bani gata şi din 
veniturile bunurilor mişcătoare şi nemişcătoare 
ale preoţimii şi ale mănăstirilor secularisate în 
1785; este destinat »pentru susţinerea religiuriii«, 
iar veniturile lui »se vor întrebuinţa singui' numai 
spre adeveratul bine al clerului, al religiunii şi 
al omenimii,* după ce se vor scoate din ele jnai 
ântâiu »spesele pentru subsistenţa preoţimii 
şi a şcolilor-». Imperatul însuşi este protectorul 
fondului şi «administrarea, conservarea şi între
buinţarea lui pentru preoţi şi pentru şcoli, pentru 
cari unic şi singur este menit, depinde numai 
dela orânduirile sale*. In 187() a căpetat o ad- 
ministraţiune proprie, separată de administra- 
ţiunea politică a statului, sub titlul de «Admini- 
straţiunea bunurilor fondului religionar gi-.-or. 
bucovinean*. Cu finea 1897, acest fond dispune 
de 9.826,810 fi. 95 cr. în hârtii de valoare, dintre 
cari 9.803,038 fl. 28 cr. cu procente, iar 23,772 fl. 
67 cr. fără procente, şi din diverse moşii maji şi 
mici, toate împreună cu un aieal de 273,70') ha. 
şi un ar, deci ceva mai mult decât a ţiatra 
parte a teritorului Bucovinei, şi anume ca pro
prietăţi la munte: păduri 227,558‘03 ha., arături, 
fenaţe şi grădini 6274 15 ha., munţi şi piişuni
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18,623,34 ha. şi alte locuri cultivabile 29,65ha.; şi 
ua proprietăţi la ţeară: domenii 9305-179 ha.şi locuri 
singuratice 11,714-752ha.; toate aceste arealuri la 
un loc sunt preţuite numai cu 8.053,933 fl. 90 cr., 
aşa încât întreg capitalul fondului ni se presintă 
în suma de 17.980,744 fl. 95 cr. (Pumnul A., Pri
vire repede preste 277 din proprietăţile .... mănă
stiresc!. Cernăuţ, 1865; Calinescu M., Normalien- 
buch der Bucov. gr.-or. Diocese, I. Bd. Cernăuţ 
1887, p. 28—234; Onciul Is., Fondul religionar 
gr.-or. al Bucovinei. Cernăuţ, 1891.)

[Dr. I. (j. Sbiera.]
Fonetica, partea gramaticei care tratează despre 

producerea fisiologică a sunetelor, caracterele lor 
acustice, evoluţiunea lor în timp şi spaţiu (fo
netica istorică) şi fixarea teoretică a pronunţării 
(ortoepia). F. unei limbi, sistemul sunetelor ei.

LTi.J
Fonetica experimentală, sciinţa care caută, 

prin Jiiijloace experimentale-sciinţifice, să cu
noască şi să determine procesurile formaţiunilor 
souurilor, limbagiului şi celorlalte procese psicho- 
fisiologice, asupra cărora până acum numai lin- 
guistica îşi da cuvântul.

Fonetism, principiu de ortografie, după care 
aceasta are a fi pusă în armonie cu pronunţarea 
actuală; opus etimologismului, care tinde a con
strui ortografia pe basa pronunţării dintr’o pe- 
riodă trecută. Despre şcoala fonetică bucovineană 
V, limba şi ortografia Română. [Ti.]

Fono—, (grec.) v. Phono—.
Fonolita, rocă eruptivă veche, compusă din un 

agregat microcristalin de ortosă şi nefeliu, pe 
lângă care se mai găsesce augit şi amfibol. F. 
formează filoane, pânze şi cupole. Erupţiunile 
lor sunt de obiceiu însoţite de tufuri. Separa- 
ţiuui prismatice sau în plăci subţiri sonore sunt 
frecuenţe.

Fonologia, studiul sciinţific al sonurilor limbei. 
(v. Fonetica.)

Fonseca, Deodoro da, president al Statelor 
Unite din Brasilia, n. 5 Aug. 1827 în Alagoas, 
1874 general, 15 Nov. 1889 resturnă imperiul 
prin o revoluţiune militară, proclamă republica, 
al cărei prim-president fu ales 25 Febr. 1891, însă 
fîi resturnat în 23 Nov. acelaş an. -f 23 Aug. 1892.

Fonta, varietatea cea mai întrebuinţată de fier, 
care nu e altceva decât fier combinat cu o can
titate mai mare de carbon. Când se încălzesc 
mineralele de fier cu cărbune în furnalele înalte, 
fierul redus, fiind în contact cu o mare canti
tate de carbon, se combină cu acesta şi formează 
F., care fiind fusibilă, se topesce şi cade în jos, 
de unde apoi prin divei-se mijloace se toarnă în 
tiparuri de diverse forme. Sunt doue feluri de 
F.: F. gri şi F. albă. F. gri e mai greu fusibilă 
decât cea albă, şi trecerea dela starea solidă la 
cea lichidă se face brusc, fără a trece prin starea 
intermediară moale, precum face F. albă. F. gri 
este foarte solidă şi tenace, se poate lucra la 
strug şi găuri. F. albă e casantă, se lucrează 
greu, şi prin încălzire bruscă creapă. Pentru a 
obţine F. gri se lasă să se recească cu încetul; 
atunci excesul de carbon, ce disoalvă fierul topit, 
se separă cu încetul sub formă de grafit, care 
se găsesce sub formă de lamele respândite în 
niassa F. Pe când pentru a obţine F. albă, se 
recesce brusc, astfel că fierul re mâne combinat 
cu excesul de carbon. In general F. gri conţine

mai mult siliciu, iar cea albă mai mult carbon 
şi manganez. [V. C. B.]

Fontainebleau, capitala unui arondisment în 
depart. franc. Seine et Marne, situat la stânga 
Seinei, în o pădure renumită; 13,946 loc. (1896i; 
castel vechiu. Aci a abdicat Napoleon I la 
11 Aprilie 1814.

Fontana di Trevl, renumită fântână în Roma, 
ridicată de Agrippa 19 a. Chr. După legendă: 
cine bea din F. nu mai uită Roma.

Fontane, Teodor, poet germ., n. 1819 în Neu- 
Ruppin, a trăit aici şi în Berlin, dar câţiva ani 
şi în Anglia şi 1870 ca prisonier în Francia, 
-f- 1898. începând cu balade : Mănner und Helden, 
18.50, şi povestiri poet.: Von der schonen Ro- 
samunde, 1850, Gedichte, 1851, a scris mult 
despre Anglia, Francia, artă şi foarte bune foiţe; 
mai târziu povestiri şi romane patriotice: Vor 
dem Sturm, 4 voi., Grete Minde, Ellernklipp, 
Schach den Wuthenow, Graf Petofi, ş. a. Dar 
scrierea sa de căpetenie este: Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg, 4 voi., prin care 
a scos la lumină frumseţile modeste dar fer
mecătoare din jurul Berlinului, câştigându-şi 
astfel numele «cântăreţul Mareei*. [AV. R.]

Fontanela, spaţiurile membranoase ale boitei 
craniului fetului sau a noului născut, cari nu 
sunt âncă osificate. Deoarece oasele craniului 
(os frontal, parietal, occipital, temporal, v. Craniu) 
se osifică dela centru la periferie, resultă că 
oasele se vor atinge cu marginele lor, însă nu 
âncă cu unghiurile, şi tocmai aceste spaţiuri mem
branoase între unghiurile oaselor sunt F.-le. 
Foetusul are 6 F.,noul născut numai una, F. mare, 
care e în crescetul capului, are o formă rombică 
şi se închide prin osificaţie la finele anului al 
doilea. Ea e ce se numesce moalele capului.

Fontanin, Gheorghe M., membru al Acad. 
Rom., n. 1825 în Braşov, şi-a făcut studiile îu 
Sibiiu, Pesta şi Viena. A fost director şi pro
fesor la liceul din Craiova treizeci de ani. Sin
gura sa publicaţie este Geografia fisică şi ma
tematică, 1855. Alte încercări literare au fost 
distruse de însuşi autorul lor. -|- 24 Apr. 1886.

Fontannes, F., geolog francez, f 1886, a pu
blicat: Contributioii â la faune malacologique des 
terrains neogenes de la Roumanie. Lyon, 1886.

Fontenelle, Bernard le Bovier, scriitor franc., 
n. 11 Febr. 1657, f 9 lan. 1757; nepot al poe
tului Conieille; ca advocat pier4ând prijnul proces, 
renunţă la această carieră şi se devota cu totul 
literaturii şi filosofiei. încercă fără succes tra
gedia, opera, poesia pa.storală. Reuşi in literatura 
sciinţifică prin scrierile: Entretiens sur la plii- 
ralite des mondes. Le doute sur le systeme phy- 
sique des causes occasionelles şi L’Histoire des 
oracles după olandezul Van Dale; şi mai mult 
âncă prin L’histoire de ^l’Academie des Sciences 
şi priu capod'opera sa Eloges des Academicions. 
Era plăcut în convexsaţiune, caracter prob şi 
temperament liniştit, căruia datori lunga sa viaţă.

Fontus, în mitol. romană, numit şi Fons, a 
fost fiul lui lanus cu luturna, şi (Jeul isvoarelor 
(fontes). Fontindlia, serbătoarea lui, s’a ţinut în 
13 Oct. când se încununau fântânele.

For, în sens canonic, tribunal, teritoriul, cer
cul de competenţă în care se poate aplica şi 
deprinde dreptul bis., şi mai cu .samă suma tu
turor l-aporturilor de drept cari pot fi normate



446 Foraminifere — Forma.

şi decise de căti a puterea bis. F.-ul bis. e intern 
sau extern, cel intern e iarăşi for intern al cou- 
sciinţei, s. e. absoluţiunea dela censuri, şi forul 
intern sacramental, adecă deslegarea de pecate 
în taina mărturisirei. După obiectul jurisdic- 
ţiunei bis. se deosebesce: forul criminal, con- 
tenţios şi extrajudicial. După competenţă forul 
bis. este; 1) forum' domicilii, adecă locul unde 
aousatul are locuinţă fixă; 2) F. rei sitae adecă 
locul în care se află lucrul asupra căruia de
curge judecata, de aici se ţine şi F. haereditatis; 
3) forum contractus et gestae administrationis, 
locul undes’a încheiat contractul, dacă contra- 
henţii nu au convenit sau la încheierea con
tractului sau după aceea asupra altui loc; 4) 
forum prorogatum, dacă litiganţii au convenit 
să fie judecaţi de cătră alt judecător, iar nu de 
cel ordinar; 5) F. delicti commissi, locul în 
care a fost comis delictul; 6) F. depraehen- 

locul în care delinquentul a fost prins. 
Pe lângă forurile comune mai erau şi forurile 

privilegiate, prin cari clerul, nobilimea, militarii, 
univei’sităţile, etc. in statul papal erau subtraşi 
competinţei judecătorilor civili numiţi conser
vatori. Asemenea prin decretale erau subtraşi ju- 
risdicţiunii episcopilor călugării, multe biserici 
şi capitule. Aceste privilegii au fost sau şterse 
sau restrinse şi episcopii judecă şi pe exempţi 
tanquam apostolicae sedis delegaţi, v. şi Foram.

[Dr. I. Radu.]
Foraminifere, (lat.) ordin de protozoari al 

căror corp este protegiat de o coropace calca- 
roasă. Coropacea presintă o deschidere, prin 
care pseudopodele ies afară din protoplasmă 
şi atunci se numesc: A) Imperforata, ca Mi- 
liola, Lituola, Gromia, etc.; sau presintă mai 
mulţi pori prin cari ies pseudopodele, B) Per
forata, ca Globigerina, Rotalia, etc.

Forăşeşti, corn. rur. în Hănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 542 loc. Români; mine de fier.

Forbes, 1) F., James David, naturalist, n. 
1809 în Edinburg, 1833 prof. şi 1860 director 
la College St. Andrews, ţ 31 Dec. 1868 în Clifton. 
Şi-a câştigat merite prin cercetarea gheţarilor.

2) F., Edward, naturalist, n. 1815 în Douglas, 
ins. Man; profesor în Londra, apoi în Edinburg, 

aci 18 Nov. 1854. El e întemeietorul zoogeo- 
logiei şi al scrutărilor submarine.

Forceps, (lat.) cleştele de cari se servă me
dicul -mamo.s la extragerea copilului din pântecele 
născetoarei. Instrument de înaltă importanţă 
umanitară, timp de un secol întreg a servit de 
speculă de câştig în mânile familiei inventato
rului englez, unde se păstra secretul invenţiei. 
La 1723 chirurgul Palfyn presentâ academiei 
din Paris primul model de F., aşa că lumea 
datorosce acestui bărbat desiuteresat lăţirea unei 
scule din cele mai folositoare pentru omenime. 
In Englitera şi în Francia s’a lăţit mai ântâi, 
iar în Germania mai târ4iu, cu toate astea mo
delul german este a4i cel mai perfect (F. lui 
Naegele). A4i nici o femeie inteligentă nu mai 
are oroare de aplicarea deştelor la nasceri, din 
contră se scie că condus de mâna unui medic- 
mamos dibaciu, F. înlesnesce facerea, scurtează 
muncile şi cruţă puterile mamei fără a face reu 
copilului. [Dr. Vuia.]

Foreign Office, (engl. pron. forriu ofis), mi
nisterul afacerilor străine în Englitera.

Forens, judecătoresc; însemneazăşi străin.
Forestier, silvicultor. Administraţiunea fo

restieră, V. Silvicultura,
Forfecuţa, Forfecat, Loxia, gen de pasere 

cântătoare din fam. Friugillidae, ale cărui specii 
petrec prin păduri de bra4i Şi moli4i, nutrindu-se 
cu seminţele acestor arbori; vîrful fălcei su
perioare se încracişează cu al celei inferioare; 
coada bifurcată; prima plutitoare din aripi e 
cea mai lutigă; bărbătuşii în genere sunt roşii, 
femeiuscele şi puii gălbenii sau verde-surii. De
osebim speciile: F. rofie, L. pytiopsittacus; F. 
gălhinie, L. curvirostra, şi F. roşietică, L. hi- 
faaciata, cu două făşii albe, curmezişe presto 
aripi. [V. B.]

Forficula auricularia, Urechelniţa, iusect cu 
patra aripi din fam. Ortopterelor, roade fructe, 
georghine, şi nu-şi merită numele, pentru că 
nu e mai periculoasă pentra urechi decât alto 
insecte.

Forgăch, conţi de Ghymes Gâcs, familie 
nobiliară magh. Strămoşul a fost Ivanch, comite 
pe la 1200. Fiul acestuia Ivânka a căpătat la 
1226 dela Andreiu II posesiunea Ghymes îu 
cott. Nyitra. Cetatea Gâcs a câştigat-o Blasiu F. 
(t 1386). Numele F. îl întrebuinţează familia 
dela 1333 încoace. întemeietorul ramului F. de 
Ghymes e Petra, comite suprem în Bars, (1493 
până 1505), iar al ramului F. de Gâcs fratele 
său Grigorie, comite suprem în Nyitra. (f 1515).
1) F., Blasiu, t 1386. Omul de încredere al 
reginelor Maria şi Elisabeta, la a căror poruncă 
a asasinat pe regele Carol II sau cel Mic (Fobi1. 
1386). Revoltându-se Croaţii, reginele s’au dus 
să-i domolească, dar pe drum au fost atacate 
de partisanii lui Carol II şi deţinute, iar F. ucis.
2) F., Francisc, istoric, cancelar, n. pe la 1510, 
t 1577, episcop de Oradea şi secretar regal. La 
stăruinţele sale dieta din Regensburg votează 
Ungariei contra Turcilor un ajutor de 40 mii 
pedestri şi 8000 de călăreţi. 1560 e vicecancelar. 
La stăruinţa lui F. curtea din Viena păi tinesce 
pe despotul Eraclid la tronul Moldovei. 1566 F. 
devine consilierul lui loan Sigismund, iar după 
moartea acestuia cancelar. Ser.: De stătu rei- 
publicae Hungarieae commentarii, un isvor pie- 
ţios care cuprinde evenimentele mai însemnate 
dintre anii 1540—72. (Publ. de Academia magii, 
în Magyar tort. emlekek LXXXVIII kot. 1860.)
3) F., Francisc, n. 1566, ■)■ 1615, primate la 1607.

Forma, în sens filosofic, însemnează totalitatea
calităţilor, prin cari un obiect oarecare se mani
festează şi cade sub simţurile noastre. F. se opune 
fondului (materia sau esenţa, v. ac.). Ori ce 
lucru e conceput ca având un fond, o materie, 
o esenţă, care nu poate ajunge să se manifesteze 
decât numai cu ajutorai unei F. In acest înţeles 
F. nu poate fi deosebită şi separată do fund, 
întrucât noi nu putem lua cunosciuţă de fond 
decât printr’o F.; iar F. nu ne-o putem îndii[mi 
dacă nu există un fond, care să-i serve de suport 
şi causă. Relaţiunea dintre F. şi fond este aua- 
loagă cu aceea dintre consciinţă şi lume, dintre 
eu (v. ac.) şi non-eu. In afară de acest înţeles 
absolut, se mai întrebuinţează F. cu un înţeles 
relativ, mai cu samă în Estetică (v. ac.) Materia 
operelor de artă constă în materialul adunat în 
sufletul artistului din experienţa vieţii, anume: 
representări, simţiri, idei. Acest material, pentru
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a fi simţit şi înţeles, trebue exprimat într’o F. 
Această F. poate corespunde cu fondul, con
stituit din materialul de represeritări, simţiri, 
idei ale artistului, şi atunci opera de artă care 
lesultă e perfectă. In ea se realisează perfecta 
adequare a F. cu fondul. Dar e posibil, ca un 
artist să caute a exprima un fond, pe care nu 
e îndestul de stăpân şi anume împrumutând F. 
dela operele lui anterioare sau dela alţi artişti, 
cari au exprimat cândva un fond analog, şi în- 
troducend-o prin imitaţie în opera pe care o 
face. Atunci (Jice'11 că această operă are F. dar 
u’are fond. Sau, din contră, un artist să aibă 
multe şi frumoase idei, simţiri, representâii, şi să 
ii’aibă meşteşugul de a şi-le exprima clar. Opera 
unui asemenea artist are fond, dar n’are F. (v. 
Manieiism şi Formalism.) fDragomirescu.]

Formac, Constantin, general de brigadă în 
reservă al armatei române, n. 1830, t 1897 în 
Bucuresci; s’a distins prin vitejia sa în resboiul 
din 1877—78.

Forma dat esse rei, un princip filosofic care 
exprimă, că forma este care dă unui obiect în
făţişarea ce o are, şi-l face aceea ce este, prin 
urmare îi garantează realitatea fenomenală.

Formal, care are toate foimele legale, în rea
litate sau pentru aparenţă; de formă; expres, 
precis. In fiJos.: ceea ce dă înţeles realităţii 
este f o r m a în care o percepem şi o concepem. 
Această percepţie şi concepţie a noastră ne vine 
din judecăţile şi raţionamentele, pe cari acea 
realitate le provoacă în noi. Judecata şi raţio
namentul dă formă şi înţeles realităţii lumii. 
Ele descompun elementele acestei realităţi, pun 
legături între dînsele şi le reduc la un prin
cipiu superior, din care ele decurg şi prin care 
se explică. De aci înţelesul cuventului F. pentm 
a designa ceea ce constitue raţiunea felului de a fi 
al unui lucru. Acest lucru este aşa şi nu într’altfel 
dintr’o causă, pe care judecata şi raţionamentul 
iiostra o descopere, adecă există o causă F.-ă, 
pentru ce este aşa şi nu într’altfel. In filosofia lui 
Descartes F. = realitatea exterioară, cum se ma
nifestă simţurilor noastre, (v. Forma.) [M. D.]

Formalism. Lucrurile se presintă cu deosebite 
calităţi: unele accidentale, variabile, schimbă
toare după timp şi împrejurări; altele stator
nice, esenţiale. Şi unele şi altele, ca să luăm 
cunoscinţă de ele, trebue să se exprime printr’o 
formă (v. ac.) Dar dacă, în exprimarea ca
lităţilor unui lucru, dăm precădere calităţilor 
accidentale şi neglijăm pe cele esenţiale, atunci, 
din pricină că calităţile accidentale sunt cu mult 
mai numeroase decât cele esenţiale, suntem ne
voiţi să facem o mulţime de distincţiuni, divi- 
siuni, cari mai mult încurcă decât clarifică în
ţelesul lucrului de exprimat. In acest cas (jicem 
că am că(Jut în F. Spiritele F. -sunt aride şi au 
prea puţină influenţă asupra desvoltării omenirii. 
Numele F. se dă şi sistemelor de metafisică, cari 
nu recunosc realităţii externe decât forma. F.-ul 
neagă existenţa reală a materiei. Totul e formă, 
nimic nu e materie. [Dragomirescu.]

Format, dimensiunea unei cărţi tipărite; cele 
mai obicinuite F. sunt: folio, coala îndoită în 
doue, quarto, în patru şi mai ales octavo, în 
opt foi sau 16 pag., etc.

Formaţiune, acţiune prin care juai multe ele
mente, prin puterea spontană a forţelor naturii

sau prin intervenţia omului mişcându-se, schim- 
bându-se, unindu-seţ, so organisează pentru a da 
nascere la o formă nouă de existenţă; această 
existenţă nouă resultă din acţiunea F.-ii.

(F. geologice, v. la Geologia). [M. D.]
Formia, localitate frumoasă în Latium, lângă 

sinul Gaeta, cu numeroase vile de ale Roma
nilor avuţi, s. e. Formianum al lui Cicero.

Formic, acid (v. ac.).
Formicaţia, (med.) furnicare, un simţ straniu 

în piele, ca şi când ar umbla furnici; este simptom 
al unei alteraţiuni de nerv, s. e. la ergotism 
(v„ ac.).

Formosa, (chines. Taivan Pecan), insulă la 
coasta sud-estică a Chinei, despărţită de conti
nent prin strimtoarea F.; 34,980 km*, şi 3 mii. 
loc. Insula e traversată în lungimea ei de un 
şir de munţi (Mount Morrison 4206 m.) Porturi: 
Tamsui, Kelung, Taivan şi Takao. Capitala: Tai- 
pefu. Din seci. XV a aparţinut Chinei. Iu pacea 
dela Simonosaki 1895 fu cedată laponiei.

Formosus, papa (891—896), n. pe ia 816 în 
Roma. La 866, când principele Bulgarilor Bo- 
goris a cerut dela papa Nicolae I instmoţiune 
asupra mai multor puncte de credinţă, cu res- 
punsul fu ti'imis F. şi episcopul din Papulonia, 
ca legaţi. Misiunea şi-a împlinit-o spre deplina 
mulţămire a lui Bogoris, care l-a cerut pe F. 
de archiepiscop al Bulgarilor, dar nu i-s’a îm
plinit cererea fiind-că pe atunci canoanele opriau 
transferarea episcopilor. Sub papa Adrian II a 
avut mai multe misiuni delicate pe la diferite 
cui'ţi din Euinpa. Certându-se pentru coroana 
imperială regii Ludovic al Germaniei şi Carol 
cel Pleşuv al Franciei, loan VIII a ţinut cu cel 
din urmă şi l-a încoronat în 875; dar formân- 
du-se o conspiraţie în contra lui Carol, F. a 
fost acusat ca părtaş şi tras în judecată, apoi 
mai împutându-i-se şi alte crime şi călcări de 
canoane fu depus şi excomunicat. Papa Martin II 
îl deslegă de censură şi reintegra în 833. După 
moartea lui Ştefan VI F. fîi ales papă în 891. 
El proteja în contra lui Guido de Spoleta pe 
Arnulf, regele Germaniei, care se duse la Roma 
şi fu încoronat împărat în 22 Febr. 896. Scurt 
timp după aceea F. muri în 4 Apr. 896. F. a 
respins cererea lui Stilian, archiep. de Cesai-ea, 
de a se recunoasce de valide ordinaţiunile făcute 
de Foţiu. Al doilea succesor al seu Ştefan Vil 
fiind amic al partidei contrare, ţinu im sinod, în 
care pe motiv că F. a călcat canoanele trecend 
dela episcopia de Porto la cea din Roma, îl 
osândi, declară ordinaţiunile făcute de el ne
valide şi ordonă să i-se arunce corpul în Tibru. 
Memoria lui F. fu rehabilitată de cătră papa 
loan IX, care în un sinod (898') declară valide 
ordinaţiunile lui F., opri de a se mai ultragia 
morţii şi arse actele conciliului lui Ştefan VII.

[Dr. I. Radu.]
Formula, (lat.) regulă generală precisă şi in

variabilă, care se referă la toate actele de aceeaşi 
natură. In matematică: expresiunea care dă so- 
luţiunea generală a tuturor problemelor de o 
aceeaşi categorie; in chimie: expresiimea care 
indică elementele şi proporţiunea, cu care întră 
ele în compunerea unui corp; în medicină: re
ţeta farmaceutică.

Formula concordiei, cea din urmă scriere 
simbolică a bisericii luterane, alcătuită la în-
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demnul priucipchu elector saxon August. Ea tre
buia să împace desbinările iscate după moartea 
lui Luther prin aceea, că ducatul electoral al 
Saxoniei a aderat doctrinei moderate a lui Me- 
lanchton, pe cănd Saxonia inferioară şi Wiir- 
tenborgul au remas strict luterane. F. c. a fost 
compusă în 1576, într’un convent ţinut la Tor- 
gau, pe basa unei formule redactate de lacob 
Andreiu în 1574, dar în loc de împăciuire a 
perpetuat ruptura între partide. F. a fost scrisă 
în 1. germană şi tradusă în cea latină de cătră 
Osiander.

Formular, model, schemă.
Fornarina (bratăreasă), supranumele unei pre

tinse amante a lui Rafael.
Forneu, loan din Agrafa, dascăl grec din 

epoca Fanaiioţilor. A tradus în Iaşi, la 1801, pe 
elinesce, metafisica după filosofii noul, mai ales 
după Baumeister.

Forotic, corn. rur. în Banat, cott. Caraş-Se- 
verin, cu 1019 loc. Români (1305) şi Germani.

Forro (Fara), Gregoriu, n. 1835 în Vidra de 
sus. S’a aşezat în 1855 în Sebeşul săsesc ca mă- 
iestm cojocar. Fiind de o diligenţă şi iscusinţă 
rară, şi-a agonisit o frumoasă avere, din care 
a donat Asociaţiunii pentru literatura şi cultura 
poporului român 8000 fl., din a căror interese 
să se dea stipendii copiilor români din Sebeşul 
săsesc, t 1898.

Forseti, în mitol. nordică (Forasizo în cea 
germană. For site în Helgoland), fiul lui Baldur 
cu Nanna, (jeul luminei şi dreptăţii, care a îm
păcat cearta. Tatăl seu i-a dat iugeniositate şi 
pentru aceasta a fost judecătorul cel mai bun. 
F. a locuit în Asgard (v, ac.) şi palatul lui s’a 
numit Glitmir (strălucit tron). Numele lui în
seamnă; president. [Atm.]

Forster, 1) F., loh. Reinhold, călător germ. 
cu cunoscinţe întinse naturale şi limbistice, căci 
vorbia 17 limbi. N. 1729 la Dirschau, s’a ocupat 
ca preot cu etnologia şi sciioţele naturale, a că
lătorit 1765 prin Rusia; 1766 a mers în Engli- 
tera şi 1772 a plecat cu Cook împrejurul pă- 
meutului. 1780 Fridric II l-a numit profesor la 
ilalle, unde f 1798.

2) F., loh. Georg, fiul celui de sub 1, n. 1754, 
a petrecut pe tatăl seu prin Rusia şi împrejurul 
pămentului, iar apoi profesor la Kassel şi Wilna, 
Mainz, se alătură 1792 revoluţionarilor, dar că
lătoria lui la Paris l-a desilusionat într’atâta încât 
se hotărî să meargă în India, f 1794 la Paris. 
Este unul dintre scriitorii clasici ai Germanilor; 
mai ales: Ansiciiten vom Niederrhein 1791—94. 
El a deşteptat sentimentul pentru frumseţile na- 
turei şi a influenţat mult chiar pe A. v. Humboldt. 
Opere complete (de Gervinus) 9 voi. 1843.

3) F., lohn, istoric engl., n. 1812, advocat, 
t 1876. Ser. fundamentale: Oamenii de stat ai 
republicei engl., 1831—34, 7 voi. Arestarea celor 
5 membri prin Carol I şi Desbateiile despre 
marea instanţă (remonstrance), 1860. Biografii a 
scris despre: Sir lohn Eliot, 1864; W. S. Landor, 
1868; Life of Charles Dickens, 1871—74; a lui 
I. Swift n’a putut-o sfîrşi.

4) F., W. Edward, om de stat engl., n. 1818, 
ales deputat 1861, şi-a câştigat merite mari pentru 
instrucţiunea publică, 1880 ministru, a ajuns ca 
legea despre pămeut pentru Irlanda să fie pri
mită în casa de jo.s, dar casa de sus a respins-o.

Liga Irilor devenind prin aceasta tot mai pri
mejdioasă, F. trebui să recurgă la mesuri aspre 
şi scăpă numai ca prin minune de atentatele 
Irilor. Când Gladstone voi să-i împace pe Iri, 
F. se retrase, f 1886. [W. R.]

Forster, Frid. Cristof, poet şi istoric germ., 
n. 1794. A scris: Poesii 1834 şi unele drame, 
dar numai cântecele de resboiu sunt mai bune 
(a luptat alăturea cu T. Korner). Scos din oastea 
prus. pentru o scriere despre constituţiunea prus., 
a început să scrie despre istoria prus., dar şi 
despre Wallenstein, ş. a. t 1868. -

Fort, uvraf de fortificaţie permanentă, con
struit intr’un scop important şi bine determinat, 
fără populaţiuue civilă şi organisat în genere 
pentru a resista singur. El poate fi^ detaşat, când 
e construit în jurul unei mari fortăreţe (v. ac.) 
şi face parte din linia principală de aperare a 
acesteia; în care cas gâtul e mai slab organisat; 
F. isolat, când e de o potrivă organisat pe feţe, 
flancuri şi gât, pentru a resista fără ajutorul 
altui uvraj. Când uu F. înterceptă una sau mai 
multe comunicaţiuni importante, se (}ice F. de 
oprire. Se numesc F. de ocupaţiune acele cari 
se construiesc pe oarecari posiţiuni aventurate, 
cari ar fi periculos pentru o fortăreaţă a le lăsa 
neocupate; ele sunt în genere organisate ca F. 
detaşate, dela cari primesc oarecare protecţiune 
spre gât. Se (jic F. de legătură sau de pro
tecţiune acele, cari leagă doue fortăreţe sau cetăti 
între ele; aceste F. se susţin pe cât e posibil 
reciproc şi întră în categoria F. detaşate. Traseul 
forturilor e cel poligon^; gâtul lor e bastiouat 
în genere. F. detaşate împrejmuesc o posiţiuuo 
strategică (în genere oraş) şi constituesc ceea 
ce se numesce o cetate sau un câmp întărit; 
ele trebuesc a fi distante de încingetoarea cetăţii 
de 5 la 6 mii metri şi de 4 la 5 mii metri între 
ele, distanţe cari pot fi modificate prin coudi- 
ţiunile particulare ale terenului. Primele forturi 
detaşate construite în organisarea cetăţilor eiau 
cu cavalier, parapet înalt şi armat cu tunurile 
de calibru mare destinate luptei depărtate; jte 
când al doilea parapet aşezat era destinat tunu
rilor mai mici şi infanteriei pentru lupta apro
piată; în urmă se construesc F. cu masiv central 
şi baterii aşezate observându-se, că marele co
mandament dat de cavalier este inutil, de oarece 
tirul curb se poate executa chiar din locuri aşe
zate prin ajutorul observatoarelor; masivul central 
servesce în aceste forturi numai pentru adăpo- 
stirea localurilor sau pentru o aperare mai mo
bilă. Şi unul şi celalalt din aceste tipuri are 
avantagele şi inconvenienţele sale: unul comun 
este relieful lor mare care Ie face a fi pi ca ex
puse focului artilieriei; acest inconvenient a dat 
nascere F.-lui turtit cu crestă unică şi fără 
masiv central, care ofere o ţintă mai mică ai- 
tileriei, dar care, în schimb, necesită îngroparea 
adânc a localurilor, cari devin umede şi in.sa- 
lubre şi pot fi chiar nelocuibile din pricina lo
viturilor diu dos ale artileriei. Mai există şi F. 
cu reduit, cari au ca misiune de a prelungi re- 
sistenţa pas cu pas în interiorul fortului, cum 
sunt unele din forturile cetăţii Bucuresci. Pro
gresele artileriei impun modificarea foiturilor 
vechi. Ideile în discuţiune aeji sânt; I) a se 
hotărî dacă F. trebue să aibă numai rolul do a 
flanca intervalele sau şi pe acela do a [)articipa
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Ia lupta depărtată; 2) dacă F. mai trebiie să aibă 
un şanţ ca până acum, sau dacă ape'rarea proprie 
a P’.-Iui poate fi realisată priu aperări accesorii 
combinate cu focul infanteriei şi al mitraliei? 
Belgia în creaţiunea forturilor Meusei s’a oprit 
la piima soluţiune. [Col. I.]

Forţa, putere, energie.
F. musculară, în general F. pe care este 

capabil un muşcbiu să o desvoalte. Bio-mechanica 
a aretat, că în întregul nostru organism si
stemul muscular urmează aproximativ aceleaşi 
legi, pe cari mechanica le aplică în deobşte ori 
unde este vorba de o desfăşurare şi producere 
(le F. F. musculară se poate mesura cu o sama 
de aparate cunoscute sub numele de dinamo- 
metre, ergografe (v. ac.) F. musculară totală a 
omului ne este absolut necunoscută; tot ce seim 
se referă la forţa imor gnipuri (leosebite de 
muşchi. Dinamometrul universal al lui Axenfeld 
])oate înregistra cel mult mesura a şese grupuri 
(le muşchi. F. musculară depinde de doi factori 
de samă: desvoltarea şi puterea muşchiului şi de 
F. nervoasă, (v. mai jos) care trebuesce con
siderată tot aşa de mult ca şi F. muşc. propriu 
(Jisă; uu muşcbiu slab, puţin desvoltat, poate fi 
capabil, graţie acestei F. nervoase, de o putere 
deosebită. In educaţia noa.stră contimpurană 
exerciţiile fisice încep a ave din ce în ce un loc 
preponderant. F. muşc. e în raport intim mai 
iuitaiu cu capacitatea vitală, apoi cu perimetrul 
pieptului, greutatea corpului, etc. şi în cel mai 
puţin raport cu desvoltarea intelectuală, deci e 
în legătură strinsă cu desvoltarea organică a 
corpului. (Cf. Binet şi Vaschide, Annee Psychol. 
IV, 1-315.)

F. nervoasă este un factor al dinamicei fisio- 
logice, care în esenţa ei scapă ancă investiga- 
ţiuuilor noastre. In dinamica cerebrală F. sau 
energia neiToasă constitue elementul inervător, 
qiiantumul energetic funcţional. In termeni vagi 
s’ar pute defini prin F. desfăşurată de substanţa 
neiToasă în organism, cu alte vorbe principiul 
activ al substanţei nervoase. [Vaschide.]

Forţa sau Energia în meehanică: Energie 
este proprietatea ce poate ave un corp material 
de a produce într’un moment dat un travaliu 
(o luci'are meehanică). Energia posedată de cătră 
uu corp se mesoară piin cantitatea de travaliu, 
care el este capabil de a face. Energia unui 
corp poate fi de doue felui'i şi anume actuală 
sau potenţială, picem că uu corp are o energie 
actuală atunci, când aflându-se în mişcare, poate 
produce uu travaliu chiar în momentul în care 
il considerăm. Un corp, care din contră în starea 
iu care se află nu produce nici un travaliu în 
momentul în care îl considerăm, dar care totuşi 
are în el putinţa de a produce un asemenea 
travaliu, se (jice că posedă energie potenţială. 
Aşa de pildă un corp greu, atîrnat de un fir la 
o inălţime oarecare de asupra pămentului, posedă 
o energie potenţială, care devine actuală numai 
când tăiem finii. Energia actuală se poate trans
forma la rândul seu în energie potenţială, ceea 
ce se întâmplă de pildă în caşul unui corp greu 
aruncat vertical. Acest corp merge sus cu o 
repegiune, care se micşorează din ce în ce până a 
se opri, energia lui actuală trausformându-se în 
potenţială, şi în momentul când el se opresce, 
dacă nu remâne atîrnat de ceva, începe a se

Enciclopedia română. Yol. U.

produce din nou o transformare de energie po
tenţială în actuală, şi corpul cade din nou spre 
pământ. Dacă corpul greu considerat e elastic, 
se poate ridica din nou în sus producând o nouă 
transformare de energie potenţială în actuală şi 
apoi din nou în potenţială şi aşa mai departe. 
Dacă din contră corpul greu considerat nu e 
elastic, se opresce şi nu se mai poate ridica, şi 
în acest cas observăm, că energia lui potenţială 
se transformă în energie calorifică şi el se în- 
călcjesce. Experienţa ne-a aretat, că una şi aceeaşi 
cantitate de energie meehanică se poate trans
forma în totdeuna în una şi aceeaşi cantitate 
de căldură, şi anume o calorie e produsă de 
425 chilogramometri travaliu. Acest număr 425 
se numesce echivalentul mechanic al căldurei. 
Căldura la rândul ei se poate transforma în tra
valiu, ceea ce se întâmplă în maşinele cu vapori, 
şi în caşul acesta un chilogramometru e produs 
de iUii calorie, şi aceasta valoare se numesce 
echivalentul calorific al travaliului.

Tot aşa se întâmplă cu electricitatea. Să unim 
de pildă, firele unei pile prin un fir subţire şi 
lung, acesta se încăl(Jesce, devine uneori chiar 
incandescent. Prin acest fapt s’a produs din 
energie electrică energia calorifică, şi s’a dat 
nascere la p cantitate de căldură echivalentă cu 
aceea, care’ servesce a produce curentul; adecă 
cu energia chimică dintre elementele pilei. Dacă 
luăm, din contră, o maşină a lui Grarame (v. ma
şini electrice) şi în loc de a învîrtî inelul seu, 
facem să treacă prin fir un curent electric, ma
şina se pune în mişcare, şi e capabilă de a pro
duce un travaliu. In acest cas energia electrică 
s’a transformat în energie meehanică. 1 chilowatt 
(v. măsuri electrice) este echivalent cu USB cai 
vapoare.

Din cele expuse resultă, că în natură nu 
se poate distinge energia, ci numai se poate 
transforma în o cantitate echivalentă din o altă 
energie, şi ori când dispare o energie, se pro
duce dela sine o altă energie în cantitate echi
valentă cu cea dispărută. Acest principiu se 
numesce principiul conservaţiunii energiei.

Fortăreaţa, cetate, localitate locuită sau nu, şi 
întărită prin mijlocul fortificaţiei permanente 
(v. Fortificaţiune). F. în înţelesul cel mai general 
indică un tot de uvrage, cari în timpul unui 
asediu sunt învestite deodată şi apărate printr’o 
garnisoană comandată de un guvemor. Definită 
astfel, scopul unei F. este: 1) de a împiedeca 
pe inimic să ocupe posiţiuni importante din punct 
de vedere strategic şi să între în stăpânirea 
mijloacelor ce ar oferi; 2) de a da un sprijin 
solid armatelor naţionale sau apărării mobile a 
cetăţii. In genere se disting: 1) marile fortăreţe, 
(Jise în unele caşuri şi câmpuri retransate. 
Acestea au ca misiune: a) ocuparea posiţiunilor 
strategice importante şi a oraşelor dela frontieră, 
cari pot favoiisa mobilisarea şi concentrarea, 
sau contraria proiectele inimicului; b) a pro- 
teje centrele mari de populaţi uni, ca stabilimen
tele civile şi militare şi aprovisiouările; c) a 
constitui puncte de sprijin pentru marile operaţii 
militare; d) a proteje reduitele probabile ale apă
rării naţionale. Numirile de cetate de manevră, 
c. de deposit, c. de oprire, c. de refugiu sunt 
termeni, cari desemnează por şi simplu rolul ce 
poate juca o mare F. — 2) micele fortăreţe, cari
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au de scop de a apera un punct, o comuuica- 
ţiune, de a întinde acţiunea marilor F. sau de 
a le lega într’un gmp defensiv (perdele defen
sive, sau regiuni fortificate). In această categorie 
întră şi capetele de pod şi forturile de oprire. 
Scopul lor este cu totul tactic. Colonelul Crai- 
niceanu gnipează fortăreţele în cetăţi (mari for
tăreţe), cetăţui (mici fortăreţe) şi forturi. (Cf. Col. 
Crainiceanu, Curs de fortificaţiune. Cours de for. 
de l’Ecole de l’artillerie et du genie.) [Col. I.]

Forte, fital.J = tare, cu putere, se întrebuin
ţează ca termin de expresiune în musică. Sunt 
o mulţime de expresiuni derivate: Mezzo-F. (pre
scurtat mf) = tărişor, potrivit; Poco-F. (prese. 
pf) = puţin tare; Meno-F. (prese, mf) = mai 
puţin tare; expresiuni cari se echivalează şi se 
rapoartă la un grad de intensitate mai moderat. 
Molto-F. sau Piu-F. = mai tare, superlativul 
Fortissimo (prese, ff) indică grade mai mari de 
intensitate. Expresiunea F.-possibile sau F.-for- 
tisaimo (prese, fff) e maximum în aceasta di
recţiune. F.-piano (prese, fp) indică un efect 
particular şi anume atacul puternic şi slăbirea 
imediată a sunetului. Expr. contrară nu se în
trebuinţează, dar denumirea de F.-piano e cea 
mai veche ce s’a dat clavirelor (v. Pi an o) cu 
ciocănaşe, şi acest nume le vine dela facultatea 
de a pute da sunete tari (forte) şi slabe (piano).

[T. C.]
Fortificaţiune, arta orgamsării unei posiţiuni, 

pentru a resista cu succes unui adversar su
perior în numer. Ca F. se pot întrebuinţa cu 
succes oarecari obstacole naturale, ca mlaştine, 
rîpe, ape, etc., cărora prin extensiune li se dă 
numele de F. naturale, în oposiţiune cu cele 
organisate într’adins, (Jise F. artificiale. Ele
mentele unei F. sunt: 1) un obstacol (de obiceiu 
şanţ); 2) un adăpost (parapet). Formele unei F. 
sunt determinate prin traseu şi profil; iar în
trebuinţarea ei comportă: 1) curăţirea câmpului 
de tragere; 2) organisarea comunicaţiunilor şi 
distrucţiunilor; 3) organisarea locului de tragere 
şi adăposturilor artileriei; 4) organisarea adă
posturilor personalului în repaus, materialului şi 
provisiunilor; 5) organisarea adăposturilor şi 
ameliorarea celor cari există pentru câmpurile 
de bălaie. — F. se (Jice: strategică, când se con
sideră din punctul de vedere al protecţiunii, ce 
ea asigură unui stat; tactică, când ea asigură 
protecţiunea unei porţiuni reduse de teren. F. 
se împarte în 2 clase: F. pasageră, care cuprinde 
uvragele sau lucrările diverse executate în cursul 
unei campanii pentru a întări momentan o po- 
siţiune; F. permanentă, care cuprinde toate po- 
siţiunile organisate din timp de pace şi cari sunt 
chiemate a juca un mare rol în timp de resboiu; 
ele pot constitui: 1) puncte de apărare (Paris, 
Lyon, Anvei’S, Bucuresci, etc.); 2) puncte de 
sprijin cuprinzând punctele în corelaţiune stra
tegică (Toul-Commercy-V erdun-Epinal-Belf ort, 
Focşani-Nămoloasa-Galaţi, etc.): 3) puncte de 
oprire constituite din forturi isolate (v. Fort) 
cu misiunea de a bate şi intercepta drumurile, 
căile ferate, canalurile, etc.

Istoric. Formele fortificaţiunilor permanente 
au variat în decursul veacurilor în raport cu 
metoadele şi imeltele atacului. Se deosebesc 4 
perioade: 1) perioda din antichitate până la 
apariţia artileriei, când oamenii căutau mai âutâi

adăpostul obstacolelor naturale pentru locuinţele 
lor, pe cari le încungiurau mai tâi'Ziu cu garduri 
de nuiele, apoi cu pari sau palance, cu ziduri 
fără mortar, cum sunt larissele pelasgice, ce se 
ved aZi în Grecia şi Italia, în fine cu ziduri 
înalte groase şi flancate cu turnuri, cum fură 
zidurile Thebei, Memphisului, Tyrului, Ninivei, 
Sidonului, Babilonului, etc. In această periodă 
întră şi fortificaţiunile din epoca romană cu zi
durile mai uşurate prin boite, cu înălţimea scă- 
Zută, cu şanţuri formând obstacol, cu citadele 
formând reduit şi cu turnurile flancante mai 
perfecţionate; — 2) perioda dela invenţiunea 
pulberii până la invenţia tunului ghintuit. 
Ghiulele de piatră sunt înlocuite cu ghiulele de 
fontă; zidurile se îngroaşe la 5 şi 6 m., con.so- 
lidându-se prin legături de fier şi lemn, prin 
boite şi contraforturi, şi în fino prin masse pă- 
inentoase. Zise ramparturi, pentru a micşora vi- 
braţiunile; creaţiunea rampartului nasce şanţul, 
care împreună cu creasta glacisului ascunde zi
durile c. proiectilelor; înapoia glacisului apare 
drumul acoperit; artileria trage de pe platfor
mele turnurilor înalte, sau acoperită sub case- 
mate, sau prin crenele Zise canoniere, sau âucă 
prin ambrasuri tăiate în ziduri pentru a evita 
fumul; în fine toate aceste instalaţiuni precare 
fac a se căuta loc mai sigur pentru tunuri jje 
rampart, şi în cele din urmă, din causa lipsei 
de spaţiu aci, chiar afară din încingetoai'e îii 
uvraje speciale Zise bastioane, cari supraveghiaii 
împrejurimile cetăţii sau oarecari puncte de
părtate. Rampartul se completează prin adjuuc- 
ţiuneaunuijpampef defensiv (massa acojieritoare) 
de 6 la 7 m. grosime, care permite a trage dea
supra orisontului, prin ajutorul plongelei. Un
ghiurile moarte se caută a se bate prin di uniuji 
de rondă, apoi prin uvraje construite în şanţ .şi 
lipite de escarpă, apoi prin galerii de ooiitra- 
escarpe. Toate aceste soluţiuni insuficiente nasc 
traseul bastionat, în care flancarea este ol)ţinuta 
prin traseul crestelor. Şcoala italiană (raciotto 
d’Urbin, etc.) inaugurează sistemul bastionat; 
şcoala franceză (Errard, de Viile, Pagau şi mai 
ales Vauban), şcoala de Mezieres, şcoala do Metz 
şi şcoala olandeză duc acest traseu din perfec
ţiune în perfecţiune, preconisează tipuri apli
cabile la toate terenurile şi întroduc modifică)! 
în raport cu progresele atacului. Curtina şi ba
stioanele ei, cleştele, semi-luna cu reduitul ei, 
dubla caponiera, cavalierele, pieţele de arme, 
localurile şi comunicaţiumle, uvrajele înaintate, 
Zise cu coarne, cu coroană, boneta popii şi noa
dele de rândunică, sunt principalele elemonte, ce 
constituiau fortificaţia bastionată şi asupra căroi'a 
pleiada iluştrilor ingineri dela începutul şcoalei 
italiane (1567) şi până la Montalambeit se în
deletnicesc a aduce cele mai savante perfecţiuui. 
Ancă înainte de apariţiunea tunurilor ghintuite, 
generalul Montalambert, care asistase la un maio 
numer de asediuri, constată: 1) că bastioanele 
sunt cuiburi de proiectile; 2) că cleştele şi curtina 
sunt aproape nefolositoare apărării; .3) că semi
luna are feţele anfilabile; 4) că prin firea tra
seului bastionat, bastioanele fiind prea mici nii 
permit organisarea retranşamentelor interioare 
convenabile; 5) că fortificaţiunea bastionată cii 
toate elementele ei este prea adâncă şi pi in ui - 
mare prea expusă loviturilor artileriei; 6) lipsa de
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spaţiu suficient pe rampart pentru artilerie; 7) 
zidurile expuse loviturilor curbe; 8) lipsa unui 
leduit, care face ca prin raperea unui punct al în- 
cingetoarei să cadă cetatea; 9) lipsa de adăposturi. 
Plliminarea acestor inconveniente a condus la 
traseul poligonal, ■ unde flancarea se face prin 
caponiere în loc de bastioane; uvrajele înaintate 
devin forturi detaşate, destinate la început a 
favorisa ofensiva; se niăresce numeral adăpo
sturilor casematate; — 3) perioda dela apa
riţia artileriei ghintuite până la apariţia ohu- 
selor torpile (1859—1885). Cu tunurile ghin
tuite bătaia, jusţpţa şi precisia tirului cresce; 
artileria ia superioritate mare mai ales în lupta 
apropiată; de aci necesitatea; 1) de a înmulţi 
artileria şi a o adăposti în casemate cuirasate 
sau în ziduri şi cupole; 2) a îngroşa parapetele 
şi a le proteja prin traverse şi paradosuri; 3) a 
modifica profilul aşa, ca zidăriile să fie protejate 
cu y4; 4) a organisa, întărişi înmulţi numărul 
localurilor subterane; 5) a depărta forturile între 
ele, iar de încingetoare atât ca aceasta să fie 
ferită de bombardare; 6) a-şi garanta organele 
de flancare până în cel din urmă moment; ^pe
rioda corespunde apariţiunii obuselor torpile. 
Ultima faşă a foirificaţiei e datorită la două cause; 
a) perfecţionarea tirului curb, crearea mortie- 
lelor ghintuite şi a tunurilor scurte de asediu, 
perniiţend a demonta tunurile, a scormoni ter- 
plenurile şi banchetele apărării şi a dovedi slă- 
biciimea de organisare a fortificaţiunii; b) obusul 
torpilă cu încărcătura interioară brisantă, pro- 
ducend efecte destructore analoge cu ale furna
lelor de mină încărcate cu dinamită, cari distrug 
escarpele şi boitele de zid cu o uşurinţă neauzită.

Ultimele idei asupra organisării fortifica
ţiunii permanente actuale: Von Sauer pro
pune înlocuirea forturilor cu o linie simplă sau 
iudoită de cupole; Schumann preconisează 
tipul precedent, înlocuind cupolele isolate piln 
baterii normale şi de o instalaţiune repede; 
Mougin propune un sistem de apărare basat pe 
o mare mobilitate a artileriei; Voorduin pro
pune o linie do forturi turtite distante de 2000 m., 
armate în centra cu o cupolă şi îndărăt cu o ba
terie de 6 tunuri pentru intervalele dintre for
turi ; Laurent, flanchează intervalele cu focuri de 
oaponieră, venind din dosul forturilor; Brialmont 
se ţine la ordinul de idei tradiţional, întărind 
forturile în limitele cerute de puterea actuală 
a artileriei; Crăiniceanu propune flancarea din 
dosul forturilor, mobilitatea mare a artileriei şi 
concursul puternic al artileriei fixe din forturi. 
Aceasta pentru încingătoarea constituită de for
turi împrejurai unei posiţiuni întărite. Cât pentru 
organisarea completă a unei atari posiţiuni, ea 
va trebui să comporte: 1) 1-a linie de apărare 
compusă din forturi, cu baterii intermediare şi 
o serie de posiţiuni permiţând instalarea infan
teriei ; iar în dosul ei im sistem de comunicaţiuni 
(de preferinţă căi ferate) legând uvragele acestei 
linii pentru a permite concentrarea înlesnicioasă 
a materialului în sectorul de atac; 2) o a doua 
linie de apărare construită numai în dosul sec
torului de atac şi în timpul luptei pe l-a linie, 
cu misiunea de a favorisa, cu bateriile şi posi- 
ţiunUe infanteriei sale, întoarcerile ofensive, a 
opri progresul atacului şi a continua lupta în 
bune condiţiuni; 3) o încingătoare centrală for

mând ca un reduit general al apărării. In ce 
privesce profilul şi organisaţiunea de detaliu a 
F. actuale, putemicile mijloace de atac cer: 1) 
suprimarea escarpei şi înlocuirea ei prin grile 
de fier, sau reţele de sîrmă, mai puţin supuse 
distracţiunii; 2) mărirea importanţei contra es
carpei şi defilarea ei de proiectilele noui ale ar
tileriei ; 3) lărgirea şanţurilor şi flancai’ea lor prin 
galerii de revers sau prin focuri de c. escarpă; 
4) înlocuirea în unele caşuri a profilului tra- 
pezoidal al şanţului greu de flancat prin mij
loacele precedente, cu şanţul de profil triunghiular 
bătut cu focuri de pe creasta parapetului; 5) 
întrebuinţarea localurilor şi adăposturilor beto
nate sau cuirasate, a observatoarelor cuirasate, 
a baloanelor, a comunicaţiunilor telefonice şi 
electrice şi reducerea uvragelor exterioare sau 
simplificarea lor.

(Cf. Cours de l’Ecole d’apphcation de Uariillerie 
et du genie. Uvrajul complet de fortificaţiune 
şi noul curs de fortificaţiune al colonelului Crăi
niceanu.) [Col. I.]

Comisiunea fortificaţiunilor, în Rom. se com
pune din: preşedinţii comitetelor de artilerie 
şi geniu, intendentul general, doi coloneii din 
geniu, doi coloneii din artilerie şi directorul ge
niului din minister. Ea se ocupă cu toate che
stiunile relative la fortificaţiuni şi lucrează sub 
preşedinţa ministrului de resboiu.

Fortissimo, v. Forte.
Fortuit, întâmplător, pe negândite, fără a fi 

fost prevăzut. Multe fenomene din lume sunt 
F.-e; dar aceasta nu înseamnă că ele se petrec 
în afară de legile generale ale universului, ci 
numai că sciin^ de a(Ji n’a ajuns ancă la deter
minarea apariţiei lor. v. şi Accident. [Nigrim.] 

Fortuna, în mitol. romană era (Jina norocului. 
Borş F. era (jina norocului şi a întâmplărilor 
favorabile şi în 24 Iunie se venera de toţi. F. 
publica sau F. populi romani a venit din alte 
ţeri şi s’a aşezat în Roma. Intre predicatele ei 
se mai pot înşira: Augusta, Felix, Regia, Virgo, 
Muliebris, Virilis. F. s’a închipuit de regulă ca 
o femeie tinără, în mâni cu cornul îmbelşugării, 
rmeori cu aripi, şi călătorind pe un glob. [Atm.] 

„Fortuna", instit. de cred. şi ec., soc. pe acţiuni 
în Rodna veche, fundată 1892. Capital 20,000 fl., 
fond de reservă fl. 3563. Profit curat fl. 3144, 
dividendă pro 1895/8 8—90/0.

Fortuna, lac în Rom., j. Ifilcea, pe teritoriul 
corn. Mahmudia, e formată de revărsările bra
ţului Sulina, având o întindere de 3 km*., are 
peşte bun şi în mare cantitate.

Fortunatus, (Norocosul), eroul unei poveşti, 
care pare a fi de origine spaniolă. El are sacul 
totdeuna plin de bani şi o pălărie care-i îm- 
plinesce toate dorinţele. Se povestesce în Eu
ropa întreagă, de obiceiu întregit cu darul al 
treilea: băţul care bate singur şi recâştigă ce
lelalte daruri pierdute. Românesce s. e. la Schott, 
şi Pop Reteg. Pov. Ard. I, 1. ["W. R.]

Forum, (lat.) locul de comerciu (piaţa) şi de 
întranire la Romani. Pentru comerciu erau mai 
multe: F. boarium, unde se găsiau boi, F. pes- 
carium, hala de peşte, F. suarium, pentru porci, 
dar cel mai vestit era F. Romanum, unde se 
ţineau adunările poporului. Era aşezat între Ca- 
pitoliu şi Palatin, în timpurile vechi, intr’o lun
gime de 200—250 de paşi pe o lăţime de 30—60,
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şi înciingiui'at de templele cele mai vechi ale 
cetăţii (al lui Saturnus, al Zeiţei Vesta, al Dio- 
scurilor) nu departe de Comitium (unde se adunau 
curiile) şi senatul (Curia Hostilia) cu tribuna 
(Rostrata) oratorilor. La început servia şi ca loc 
de judecată, însă mai târziu judecăţile au în
ceput să se dea în nisce construcţii speciale, nu
mite Basilica (Porcia, Sempronia), iar din pricina 
crescerii afacerilor s’au creat de împăraţi mai 
multe F. (vestit al lui Traian prin statua lui) 
deosebite de F. Romanum.

Foscari, Francesco, 1423 doge de Veneţia, a 
câştigat Brescia, Bergamo şi Ravena, 1457 depus 
şi t (1 Nov.) Fiul seu lacob F., acusat de par
tidul Loredani, fu ai’S pe nig.

Foscolo, Ugo, poet italian, n. 1778 la Zante,
1827 la Londra. Opere principale: Lettere di 

Jacopo Ortis, roman melancolic, în care sub ima
ginea unui student cu acest nume dela Padova, 
sinucis, plânge nenorocirile Italiei, la cari se 
adausese şi un amor al seu nefericit; şi capo
dopera sa »I sepolcri«, în care arată însemnătatea 
morală şi politică a mormintelor şi în care face 
un loc de frunte măiestrului seu Parini.

Fosfate, sările acidului fosforic. Cf. şi art. 
Acid fosforic.

Fosfor, corp chimic, cunoscut în trei stări 
alotropice: F. ordinar, F. roşu şi F. negru. F. 
ordinar, a fost descoperit la 1669 de Brand, 
care-1 obţinu calcinând la temperatură înaltă 
residiul remas din urina evaporată. El nu se 
găsesce în stare liberă, ci numai ca fosfat de 
calciu, fier şi magnesiu; se extrage din cenuşa 
oaselor şi din unii fosfaţi minerali. F. ordinar 
este un corp moale ca ceara, incolor sau galben 
deschis, translucid, cu o densitate de 1,83; uşor 
solubil în sulfură de carbon, mai greu în alcool 
şi materii grase; se topesce la 44°; este toxic, 
combustibil şi se combină uşor cu chior, iod, 
brom, oxygen, etc. In aer oxydează uşor, trans- 
formându-se în anhidrită fosforoasă şi emiţend 
vapori albi. Această oxidaţie a F.-ului produce 
la întunerec o lumină specială, care fenomen 
se numesce fosforescenţă (v. ac.). La 60° se 
aprinde şi arde cu o flacără vie. Din causa uşu
rinţei, cu care se oxidează la aer, se păstrează în 
apă, în care nu se disoalvă. Cristalisează în do- 
decaedrii romboidali. F. din comerciu nu e curat, 
ci conţine de obiceiu cantităţi mici de sulfure 
şi ai-sen. Se folosesce la prepararea chibritelor 
şi a unor substanţe explosive. Infierbentând F.-ul 
ordinar la 260° se produce F. roşu, care e un 
corp amorf, fără miros, de coloare roşie, nu e 
solubil, nu se poate topi, nu e toxic, la aer nu 
se schimbă; ai’e o densitate de 2-12; nu e fos
forescent şi se aprinde abia la 260°. Energia 
lui de combinaţiune este mai mică decât a fos
forului ordinar. Se folosesce la fabricarea chi
britelor numite svedeze. Prin încălzirea F.-lui 
ordinai1 în tuburi închise la 530° se prepară F. 
cemişiu, care cristalisează prin topire în ace 
microscopice de coloare cenuşie-violetă; are o 
energie de combinaţie şi mai mică decât F. roşu. 
Producţiunea anuală de F. se urcă la 65,000 măji 
metrice.

Fosforescenţa, însuşirea unor corpuri de a 
produce la întunerec lumină fără o urcare de 
temperatură, întocmai ca şi fosforul. F. fosfo
rului se basează în adevăr pe un proces lent

de oxidaţiune, pe când minerale ca: mai multe 
soiuri de diamant, sulfatul de calciu, etc., emit 
numai lumina, ce au absorbit prin insolaţiune; 
altele, ca topazul, devin fosforescente prin forţă 
mechanică, şi în fine unele, ca fosforita, prin în
călzire. Şi la substanţe organice: carne de pesce 
stricată, diferite grăsimi, s’a observat fenomenul 
F.-ei, care probabil ancă e condiţionat de un 
proces de oxidaţiune. In aceasta din urmă ca
tegorie cade şi F. unor plante şi animale.

Fosforita, nume colectiv pentru fosfatul de 
calciu, cristalin sau innodule mai mult sau mai 
puţin impurificat, şi care formează incrustaţiuni, 
umple buzunare sau ocupă întinderi mari ame
stecat cu argile, năşi puri, calcare, etc. Se gă
sesce în Quercy (Francia), Nassau, Rusia, etc. 
dar giseminte colosale la Charleston (Caroliua 
de sud) şi în Florida. F. dau materia primă 
penti’u fabricaţiunea de îngrăşeminte chimico, 
numite Fosfate şi Suprafosfate.

Fossa, flat.J groapă, canal, scurgere.
Fossil, desgropat din păment. Fossile, mine

ralii, mai ales cele de origine organică (cărbune), 
în special: petrificaţiuni.

F. oferă mijloc de a caracterisa fiecare episod, 
prin care a trecut istoria globului, având fiocai e 
un tip special de fiinţe. Resturile acestor liinţo 
pot deveni F. caracteristice, a căror pi esenţă va 
permite de a afirma synchronismul depositelor 
de inegală natură, precum şi etatea loi' relativă.

Fota (velnic), îmbrăcăminte purtată do ţoi'aiica 
română in loc de fustă sau de crătinţă. F. este 
ţesută într’o singură bucată, în forma unui şoiţ 
lat, şi se înfăşură sau strins împrejurul cor
pului, sau aşezată în creţe, remănând petrecută 
la o parte. F. sunt ţesute din lână şi vai'ia/.ă în 
coloare şi formă după deosebitele ţinuturi.

Fâth, comună mare în Ung., cott. Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun, cu 2786 loc. Magh. (1891). Lângă 
F. sunt vii întinse, iici, în viia lui Andreiu Fây, 
a cetit Vorosmarty poesia sa »F6thi dal«. l’io- 
prietarul domeniului de F. e contele Alex. Kâiolyi.

Fotiade, capuchehaiaMoldovei la Poartă în 1857. 
Era cumnat cu Vogoride caimacamul, lii che
stiunea alegerilor pentru divanurile ad-hoc, (;!, 
ca agent turcesc, aduce lui Vogoride insti'uc- 
ţiuni secrete de a fi ca şi Balş contra unirii.

Fotie, patriarchul, n. pe la 820 în Constan- 
tinopole, apare în istorie mai ântâi ca docent şi 
funcţionar de stat, şi ajunse prin activitatea şi 
ambiţia lui la vază mare în curtea împorătească. 
Pe vremea aceea scaunul patriarchal ei'a ocupat 
de Ignatie, fiul împăratului Michail I, un băi but 
sfânt şi demn, care nu înceta să ceusureze des- 
frenările din palat. Sătul de atâtea mustiări. 
Michail III îl depuse în 857 şi numi în locul 
seu pe F., care în 6 Z^e fu ridicat din stare 
laicală la ordul episcopal. Notificând aceasta papei 
Nicolae I, acesta bănui vr’o cursă şi trimiso doi 
legaţi, din nefericire oameni nedibaci faţă cu 
viclenia grecească, cari celebrară la Constan- 
tinopole un sinod patriarchal, ce recuiioscii pe 
F. de patriarch. Papa însă îl suspendă pe 
intrusul. F. respunse atunci cu un ton mai 
aspru. Printi-’un manifest acusă pe latini, că 
postesc Sâmbăta, că permit laptele în păresimi, 
că mirueso de două ori, că obligă i'e preoţii lor 
la celibat; în fine dete controversei şi un ca
racter dogmatic, legându-se de mistei'ul proce-
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derii Spiritului Sfânt. Un eveniment politic îi 
voni foarte priincios. Bulgarii fuseseră convertiţi 
(Io preoţi grecesci, regele lor Boris se adresă 
însă papei pentru a ave episcop şi cler. De atunci 
ambele patriarchii îşi disputau supremaţia pe 
acea ţeară, la care împăratul bizantin avea un 
suprem interes politic. Astfel relaţiunile între 
Roma şi Bizanţ se înăspriră la culme, şi-şi gă
siră ultima expresiune într’un sinod dela Con- 
stantinopole, în 867. Deodată însă lucrurile se 
schimbară cu desăvîrşire. Omorîndu-se Mi- 
cliail III, îi urmă Basiliu Macedonianul, care 
relegă imediat pe F. într’o mănăstire şi reîn- 
tronă pe Ignatie. Un nou sinod presidat de doi 
legaţi papali ajunse la conclusiuni cu totul con
trare celor de mai nainte, şi astfel incidentul 
părea repus de astădată şi concordia celor două 
Rome definitiv restituită. Dar relaţiuuile cu papii 
fusosej'ă prea încordate pentru ca să nu isbuc- 
noască o catastrofă. In adevăr, murind Ignatie în 
877, F. ocupă scaunul patriarchal şi scrise imediat 
papei. De astădată nu mai putea fi vorbă de usui1- 
I)are şi astfel i-se confirmă alegerea sub nisce re- 
serve, ce trebuiau reaJisate într’un sinod naţional 
sub preşedinţa a trei legaţi papali. Papa loan VIU, 
nemulţămit cu conclusele acestui sinod, îl con
damnă, şi anatematisâ pe F., care însă remase 
in scaun, graţie favorului împărătesc. In aceşti 
ani cade şi perioda de căpetenie în activitatea 
lui fenomenală. Ca legist, ca literat, ca patriarch, 
]iretutindeni aduse gloria lui la culme. Cu toate 
acestea noul împărat Leo VI cel înţelept de
puse pe F. şi-l înlocui prin fratele propriu Ştefan, 
un copil de 16 ani. Se înoiră relaţiunile cu Roma, 
dai’ nu mai era posibil de a înlătura antipatia 
seculară, astfel încât separaţiunea bisericii re- 
săritene de cea latină deveni definitivă sub pa- 
triarchul M. Cerulaidu (v. ac.) în 1053. F. muri 
la 6 Febr. 891, iar în seci. XVI biserica resă- 
i'iteană îl conumeră intre sfinţi, celebrându-i 
amintirea în aniversanil morţii. F. nu are mare 
importanţă ca teolog. Mai însemnate sunt co- 
mentarcle sale biblice. Pe teren polemic are 
scrieri originale în contra Manicheilor, în mi- 
stagogia Spiritului Sfânt şi în causă proprie. Apo
geul seu îl are B1. ca erudit; se poate (Jice că 
a întreprins singur prima renascere a culturii 
autice. Opera lui de fninte este Myriobiblion sau 
Hibliotheca, o mare istorie a literaturii, care 
conţine critice atât de fine, încât au remas mai 
toate nemodificate de literaţii următori până 
astăcji. A doua operă mare, Lexicon, urmăresce 
scopuri filologice şi gramaticale. Mai merită men
ţiune cele 263 scrisori remase. Tot ce .se ţine 
de F. a fost tractat în modul cel mai complet 
de 1. Ilergenrother în monografia lui monu
mentală: Photius, 3 voi. Regensburg, 1867—69. 
Operele lui B"1. sunt publicate în Migne, Patr. 
gr. CI—CIV. Paris, 1860, şi în suplement de 
Ilergenrother, Monumenta graeca ad Photium 
|iertinentia. Ratisb., 1869.

Fotino, 1) F., Dionisie, scriitor grec, n. 1769 
la Pati'as (Pelopones); şi-a făcut studiile la Con- 
stantinopole. 1804 vine în Muntenia, iar la 1812 
ajunge al doilea secretar a lui Vodă Caragea; nu 
trăiesce însă în pace cu domnul său de cât vr’o 
doi ani, căci fiind bănuit că scrie satire anonime 
în contra acestuia, este în primejdie să-şi piardă 
viaţa şi scapă numai în casele boierului lordachie

Filipescu, unde este găzduit şi protejat patru ani 
de (jile până la plecarea lui Caragea (1818). In 
casa acestui boier şi cu ajutorul ce-i dedea pu- 
nendu-i la disposiţie tot materialul necesar, scrie 
F. în grecesce Istoria generală a Daciei, Viena, 
1818—19, pe care o traduce în românesce G. Sion 
şi o publică în 1859, lucrare de mare valoare şi 
destul de întinsă (3 volume). Tot în Viena şi tot 
în 1818 a publicat şi “Noul Erotocrit, parafra.sa 
unei întinse poeme romantice din seci. XVI a lui 
Vincenţ Cornaros, şi care poemă devenise popu
lară în toată Grecia. Acest Nou Erotocrit a fost 
tradus în versuri de Anton Pann şi publicat la 
Sibiiu 1837. F. ţ 10 Oct. 1821.

2) Fotino, Ilie, nepot de soră şi fiu adoptiv 
al lui Dionisie F., a publicat în grecesce la Lipsea 
1846 Istoria revoluţiunii dela 1821 sau Tudor 
Vladimirescu şi Alexandru Ipsilante, lucrare 
tradusă în românesce de P. M. Georgescu. Bu- 
curesci, 1874.

3) Fotino, Androcle Dr., fiul lui IHe F., ne
potul lui Dionisie F., n. 4 Nov. 1834 în Brăila; 
a studiat medicina la Atena apoi la Paris, unde 
a fost promovat Dr. la 1860. După întoarcere 
în ţeară a întrat ca medic militar în armata ro
mână, a înaintat treptat la gradul de medic prin
cipal cl. I. (colonel), în care grad a condus în 
resboiuldin 1877—1878 ambulanţa marelui cartir 
general, care a participat la toate atacurile la 
Plevna, unde la 30 Aug. şi 6 Sept. 1877 s’a aflat 
în prima linie; aici F. s’a distins prin curagiul 
personal şi a fost decorat cu crucea Virtutea 
militară, apoi în Febr. 1878 a fost însărcinat 
cu evacuarea lăniţilor şi bolnavilor din spitalele 
de campanie pe marginea dreaptă a Dunărei, 
lucrare dificilă din causa asprimei timpului, a 
lipsei mijloacelor de transport şi a epidemiei de 
tifus petechial, de care s'a bolnăvit şi parte a 
personalului sanitar, ou toate acestea evacuarea 
a fost săvii'şită în mod regulat şi iute. In 1883 
F. a fost înaintat la gradul de medic inspector 
general al armatei, la 1885 director general al 
serviciului sanitar civil, la 1886 a schimbat această 
din urmă funcţiune cu cea de efor al spitalelor 
civile; dela 1877 a fost în mai multe rânduri 
ales senator. F. a adus ţerei servicii prin mare 
experienţă în organisarea serviciului sanitar 
militar şi civil şi a fost delegat de ministerul de 
resboiu la mai multe congrese internaţionale de 
igienă şi de medicină. In 1898 F. s’a retras din 
armată, remânend numai efor al spitalelor civile.

Foto —, (grec.) v. Photo —.
Fotogen, porţiunea ce se obţine din destilarea 

petrolului brut, care trece între 150° şi 280° şi 
care e porţiunea cea mai utilă întrebuinţată 
pentru ars în lampe. (Y. Petrol.) [V. C. B.j

Fotoliu, (frc. Fauteil), scaun cu spate şi braţe.
FStus, (lat.) foetus, v. Embrion.
Foueault, eronat Faucault (v. ac.)
Fouche, losif, duce de Otranto, n. 29 Maiu 

1763 în Nantes, 1792 ca membru şi comisar al 
conventului a săvîrşit în provincii cele mai 
mârşave cru(jimi, 1799 ministrul poliţiei, 1806 
duce, fiind contrar al poftei de cuceriri a lui 
Napoleon fu depus, 1813 guvernator al prov. 
ilirice în Laibacb, 1815 de nou ministrul poliţiei, 
după a doua abdicare a lui Napoleon şeful gu
vernului provisor, sub Ludovic XVIII de nou 
ministru (le poliţie apoi ambasador la Dresda,
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1816 prin decretul în contra ucigaşilor de rege 
fu expulsat. f 25 Dec. 1820 în Triest.

Foucquet, Nicolas, ministru de finanţe al 
Franciei; n. 1615, 1653 îl puse Mazarin inten- 
dant suprem al finanţelor, se îmbogăţi în mod 
neruşinat, 1661 prins şi expulsat. j- 1680.

Foulard, (pron. fular), un fel de mătasa sub
ţire, colorată şi imprimată cu flori sau cu alte 
modele. F. este originar din Indii, de unde se 
importa; de present se ţese în toate părţile 
Europei. Foulards se numesc basmalele făcute 
din această mătasă.

Foullon, losif Frangois, n. 1717 ; 11 Iul. 1789 
ministru de finanţe frc., urgisit pentru rapaci
tatea lui şi omorît de popor împreună cu gine
rele seu Berthier de Sauvigny.

Fouquâ, Henric Carol baron de la Motte —, 
poet german, n. 1777 ca nepot al lui Henric 
Aug. baron dela M.-F., vestit general al lui Fri- 
deric II, întră 1794 în oaste, luptă în contra 
Franciei, 1815 se retrase ca maior la moşia sa 
Neuhausen, 1831—42 la Halle, unde ţinea pre
legeri despre poesie, f 1843 la Berlin. Inspi- 
rându-so de eroismul Germanilor păgâni dela 
Nord şi de al cavalerilor creştini, el a scris bune 
poesii, romane cavaleresc! şi drame. (»Undiiie«, 
preste 25 ediţii.) Dela 1820 condamnă vederile 
mai libere, cari câştigară tot mai mult teren. 
De aceea muri aproape uitat. ["W. R.]

Fouquier-Tinville,.4»t.§wen<iw, procuror franc., 
n. 1747, îşi cumpără procuratura, dar trebui s’o 
ven(Jă şi se făcu spion al poliţiei. Numit pro
curor al tribunalului revol. prin Robespierre 
(1792), a executat cu o crucjime rară poruncile 
sângeroase ale comitetului pentru binele public. 
Intr’atâta lipsit de cultură şi de omenie, încât 
propuse a muta eşafodul chiar în sala judecă
toriei, el îşi află resplata 1795, când şi lui i-se 
tăiă capul. [W. R.j

Fourcroy, Antoine Frangois de, chimist, n. 1755 
în Paris, 1784 profesor, 1792 membru al con- 
ventului naţional şi al comitetului pentni salutea 
publică, 1801 ministru de instrucţie, întemeie
torul mai multor institute superioare de înve- 
ţănient. t 1809. In colaborare cu alţii F. este 
întemeietorul nouelor nomenclaturi chimice şi 
autorul mai multor cărţi de chimie.

Fourichon, Martin, admirai franc., n. 1809 
în Vivier (Dordogne), 1870 comandant al escadrei 
în Marea nordică, în Sept. membra al delega- 
ţiunii în Toui’S, 1871 membru al adunării na
ţionale, 1876 senator, 1876—77 ministru de ma
rină. ■j' 24 Nov. 1884.

Fourier, Jean Baptiste Joseph, naturahst, 
n. 1768 în Auxerre, profesor în locul natal şi 
Paris, membru în Comite de surveilance, secre
tarul lui Bonaparte în Egipt; f 16 Maiu 1830. 
Scrieri: »Theorie analytique de la chaleur», (1822); 
«Analyse des equations determinees«, (1831); in
troducerea istorică la «Description de l’Egypte®.

Fournier, 1) F., Marc, poet dramatic franc., 
n. 1818 în Geneva, j* 5 lan. 1879 în St.-Mande. 
1851—68 director al teatrului Porte St.-Martin în 
Paris. A scris mai multe drame; 2) F., Edouard, 
scriitor franc., n. 1819 în Orleans, f 1880 în 
Paris. A scris despre istoria oraşului Paris, Istoria 
literaturii şi a teatrului franc. în seci. XVI şi 
XVII, ş. a.; 3) F., August, istoriograf, n. 1850 
în Viena, 1880 profesor acolo, 1885 prof. la

univers, germ. din Praga. A scris: Napoleon I, 
3 voi.; Studii istorice şi schiţe; Comerciul şi co- 
municaţiuneaîn Ungaria şi Polonia în seci. XVIII.

Fourth party, (pron. fort parti, »al patrulea 
partid«), numele unui partid strict conservator 
în parlamentul englez, întemeiat la 1880 de 
lordul Churchill, 1885 contopit cu partidul con
servator.

Fourtou, Mărie Frangois Oscar Bardy de, 
politician franc., n. 1836 în Riberac (Dordogne), 
1871 membru al Adunării naţionale, bonapartist 
clerical, 1872—73 ministru al lucrărilor publice, 
1873—74 de interne, 1876 deputat, 1877 după 
lovitura de stat sub Broglie ministru de interne, 
1880 — 85 senator, 1889 de nou deputat, j- 5 Dec. 
1897.

Fovea, numirea anatomică pentra o mică gro
piţă. F. centrală v. art. Ochiu.

Fovea, (botan.) foveolă, se numesce gropiţa 
în care se adună nectar şi care se află la ba.sa 
petalelor de Ranunculus; acelaş nume se dă adân
citurii dela basa frunzei de Isoetes. Fovilla, arăta 
la vechii botanişti conţinutul grăunţelor de polen.

Fowler, (pron. Fauler), John, inginer, n. 1817 
în Sheffield, construi căi ferate mari şi docuri, 
calea ferată suterană în Londra, iar în con
lucrare cu Baker măreţul pod »Forth«, F. a in
trodus frânghia de oţel la transmisiuni; până la 
1880 inginer-şef al regimului egiptean.

Fox, 1) F., George, fundatorul quăkerilor, ii, 
1624 in Drayton, cott. engl. Leicester; de pro
fesiune era ciobotar, dela 1647 predica »Chnstos 
în noi« în loc de stjhristos pentru noi« şi fundă 
o comunitate sub numirea de societatea amicilor, 
•f 1691. Scrierile lui au apărut 1694—1706 în 
3 voi. 2) F., Charles James, om politic engl., 
n. 24 Ian. 1749; 1770 lord al admiralităţii, 1772 
lordul tesauralui, dela 1774 combătu în casa do 
jos politica lui North faţă de coloniile nordamc- 
ricane, 1783 formă, dimpreună cu North şi Port
land, un nou ministeriu, care însă făcu loc în 
acelaşi an ministeriului Pitt; 1784 ca conductMor 
al partidului Whig, începu cu Burke în casa de 
jos o oposiţie grandioasă faţă cu politica rcs- 
boinică a lui Pitt. 1806 prim-ministru, f J 3 Sept. 
1806. In Londra i-s’a ridicat o statuă precum 
şi un monument în abaţia Westminster.

Fra, (ital.) frate, călugăr cerşitor.
Fra Diavolo, bandit neapolitan, 1806 spânzurat, 

eroul cunoscutei opere de Auber.
Fracţiune, (lat. fractio), divisiune, parte, por

ţiune a unui lucru. In matematică: Mc.su- 
rând o mărime nu cu unitatea întreagă, ci cu 
o parte alicotă a unităţii, număral ce represintă 
resultatul măsurei se numesce fracţiune. O lr. 
repi'esintă aşadar un număr oarecare do părţi 
alicote ale unităţii, s. e. 3 cincimi, care se scrie 
numindu-se 3 numerătorul şi 5 numitorul, iar 
împreună termenii fracţiunii. Astfel consid(;rând 
lucrul avem ceea ce se numesce o F. aritmeticii. 
O F. algebrică este expresiunea unei divisiuni 
în general. Dividendul este numerătorul şi di- 
visorul numitorul fracţiunii.

Fracţiuni continue, expresiuni formate din 
un număr întreg şi o F. avend de numoiător 
pe 1, iar de numitor tot un număr întreg şi o 
F. avend de numerător pe 1, putendii-se acesta 
repeţi de ori câte ori până la infinit, s. e.
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a+l
b+l

°+l
d.........

în care a, b, c, d, etc., sunt nuinere întregi.
Fracţiune decimală este o F. al cărui nu

mitor e 10 sau o putere a lui 10, adecă 10, 100, 
JOOO, etc. Ceea ce caracterisă o F. 4ec- es^e 
modul ei de scriere ca un numer întreg, s. e. în 
loc de se scrie O'SS. F. 460- P0^ ^ cu 
partea fjecimală infinită. Aceste F., când cifrele 
lor începând dela una ori care se repet în aceeaşi 
ordine la infinit, se (}ic F. decimale periodice 
s. e. 0-383838... sau 0-759383838... Cifrele ce 
so repet astfel se (Jic cifre periodice, iar numerul, 
ce ele formează, se numesce un period. Când 
periodul începe imediat după punct, ca în primul 
exemplu precedent, fracţiunea se (Jice periodică 
simplă, iar când nu începe imediat după punct, 
ca în al doilea exemplu precedent, se (Jice 
periodică mixtă. Cifrele cuprinse între punct 
şi primul period se numesc cifre neperiodice, 
iar Dujnei-ul ce ele formează se (Jice partea ne
periodică.

Fracţiuni sexagesimali, F. ce au de numitor pe 
(iO sau puteri ale lui. Aceste F. corespund la divi- 
siunea sexacjecimală a cercului, şi au fost între
buinţate din această causăde mai mulţi astronomi.

Fractura, frângerea osului. Numim F. simplă, 
când osul frânt remâne acoperit de părţile moi, 
F. complicată de rană, când osul frânt pă
trunde prin părţile moi, prin piele. F. simplă, 
deşi în sine o lesiune gravă, în mersul ei spre 
]-eparaţiune arareori expune pacientul bine în
grijit la accidente consecutive. F. complicată de 
lană e una din cele mai grave lesiuni, ea re
clamă o intervenţiune cât se poate de neîntâr- 
(jiată. înainte mortalitatea indivizilor atinşi de 
aceste lesiuni a fost foarte mare. A^i, graţie 
mijloacelor chirurgiei moderne, cu ajutorul pro
cedeelor aseptice, lesiunile acestea, îngrijite la 
timp, se vindecă aproape toate, fără nici o com- 
plicaţiuue.

Fraga, numele românesc al plantei Fragaria 
vesca L., (v. ac.).

Fragaria L., (botan.) gen din familia Rosa- 
ceelor, tribul PotentiUeae, cuprinde ierburi vi
vace mai adesea stolonifere, sericee sau viloase, 
mai rar glabre. Acest important gen are 3 sau 
4 specii bine distincte, ce sunt respândite prin 
regiunile temperate şi alpine din întreaga emis
feră boreală şi în munţii A.mericei austi-ale. In 
părţile noastre cresc următoarele 3 specii: F. 
vesca L., cunoscută de popor sub numele de 
Fragă, F. collina Ehrh., numită vulgar Căpşun 
şi în fine F. elatior Ehrh. Receptaculul cărnos 
şi colorat la maturitate în roşu este comestibil, 
averid un gust dulce acrişor şi foarte aromatic, 
din această causă să şi cultivă foarte mult prin 
grădini speciile de F'ragaria. Prin cultură s’au 
obţinut numeroase varietăţi horticole. [Z. C. P.]

Fragil, ceea ce se sparge uşor. Fragilitate, 
însuşirea unor corpuri, de a se sparge uşor.

Fragment, bucată diutr’un obiect rupt sau 
sfârmat; bucată dintr’o carte, manuscript; în 
special F. sunt resturile din vechii autori pier
duţi, etc.

Fragmentarea nucleului, (botan.) sau amitosa 
(v. ac.), divisiunea, bipartiţiunea directă a lui.

E cu mult mai rară la plantele superioare şi aci 
e mai ales în celulele betrâne, ce nu mai dau 
altele noui, ca în tuburile ciuruite nedivisate, etc. 
Din contră, e mai des acest fenomen la plantele 
inferioare. Ciuperci, Alge, ş. a. Iu totdeuna s’a 
observat âncă, când celulele întră în degeneres- 
cenţă; prin urmare e un semn al betrâneţei celu
lelor, al distrugere! lor apropiate, (v. şi Amitosa.)

Frăguliţa, (botan.), v. Adoxa.
Fraknoi, Wilhelm (Frankl), istoric magh., 

n. 27 Febr. 1843 în Komeny, cott. Nyitra. A 
studiat sciinţele teologice şi filosofice. Ca uni- 
vei-sitar a scris cele dintâi opere: A magyar 
nemzet miiveltsegi âllâsânak vâzlata, premiată 
de academia magh.. 1861, şi A nâdori es orszâg- 
biroi hivatal fejlodese 1862. Dela 1864 profesor 
în N.-Szombat şi Strigon. Pe timpul acesta a 
scris opul Pâzmâny Peter es kora, 3 tom.; 1875 
bibliotecar la museul naţional din Pesta; 1878 
canonic de Oradea mare; 1879 secretar prim; 
1889 vicepreşedinte al academiei magh.; 1892 
episcop titular. Opere mai însemnate: Vitez Jânos 
esztergomi ersek elete, 1879; Martinovics es tar- 
sainak osszeeskiivese, Tomori Pal elete es le- 
velei, Hunyadi Mâtyâs kirâly elete, 1890; A 
hazai es kiilfoldi iskolâk tortenete a XVI sz. 
A adunat şi publicat o mulţime de documente 
privitoare la istoria Maghiai-ilor. A întemeiat în 
Roma pentru istoriografii Maghiari un seminar 
istoric.

Frambosia, (delafrc. framboise, smeură), numit 
şi Yaws, Pians sau Starnes, morb de piele 
special; se ivesce în ţerile tropice. E caracterisat 
prin inflamaţia pielei, pe care se ivesc mici pu- 
stule albe, ce ulcerează uşor. Pe aceste ulcere 
se formează granulaţiuni fungoase, cari au ase- 
menare cu smeura. Decursul boalei e îndelungat. 
Tratament: băi dese, diverse unguente.

Franc, (= 100 centime), unitatea monetai-ă în 
Francia, Belgia şi Elveţia. In Italia F. ia nu
mirea de lÂra (= 100 centesimi), în România 
Leu (= 100 bani), în Spania Peseta (= 100 cen- 
tesimas), în Grecia Drachma (= 100 lepta), în 
Bulgaria Levat, (= 100 para).

Franţaise, (franc.) nume dat unei specii de 
dans în rond, foarte usitat pe la 1830, dar trecut 
repede din favoare. Se dansa pe o musică de 
mişcare moderată în a/8. [T. C.]

France, Jacques Anatole, scriitor francez, 
n. 14 Apr. 1844 în Paris, unde trăiesce ca bi
bliotecar al senatului; 1896 membru al Aca
demiei. Scrise naraţiunile: »Le crime de Sylvestre 
Bonnard*, »La buche de Noel«, (1881); »Les desirs 
de Jean Servien«, ş. a., pline de resignaţiune 
blândă şi adeverat umor.

Francesca da Rimini, fica principelui Polenta 
al Ravenei, măritată fără voia sa după tiranul 
da Rimini, ghebos şi urît, fu victimă a geloziei 
soţului ei, împreună cu frumosul Paolo, fratele 
acestuia, cu care fusese logodită. Iubirea şi moartea 
lor e celebrată de Dante in cântul V din Infernul.

Francez, care e din Francia.
lÂmha franceză e o desvoltare, sau mai bine 

(Jis: continuarea limbii latine. Romanii impuseră 
limba lor tuturor popoarelor în-vinse, bine în
ţeles nu limba literară ci cea vulgară, limba po
porului. Natura solului, configuraţi unea ţei-ii, 
pronunţarea particulară a fiecăi-ui popor învins, 
raportid populaţiunii indigene cu învingetorii.
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toate acestea au determinat fisionomia particu
lară a idioamelor născute din limba latină. Pe 
la seci. IX mai multe din aceste noui dialecte 
populare au devenit limbi independente sub nu
mirea de limbi romane. A.fară de elementul latin, 
limbile romane au mai primit şi elemente străine; 
aşa 1. franceză în special elemente grecesci, 
germane şi celtice. Deja dela sfîrşitul seci. IX, 
limba franceză apare în doue ramuri bine dis
tinse : provensală (langue d’oc) în sud şi franceză 
propriu ^isă (lanşue d’oil) în nord, cari la rândul 
lor se împărţiau in mai multe dialecte. L. fran
ceză actuală s’a desvoltat din dialectul provinciei 
Ile-de-France cu capitala Paris. Pineţa şi mai 
ales claritatea, sunt principalele caracteristice 
ale acestei limbi, cari i-au asigurat rolul de limbă 
internaţională şi diplomatică.

Literatura franceză. Primul monument scris 
în lit. franc, e aşa numitul jurăment al lui Lu
dovic Germanicul, făcut fratelui seu Carol Ple
şuvul în 842, care jurăment începe cu cuvintele: 
»Pro Deo amor et pro christian poplo, et nostro 
cummun salvament, etc.« Pe la seci. XI limba e 
constituită şi o literatură devine posibilă. Aceasta 
e epoca cântecelor epice produse de aşa numiţii 
»jonşleuTS«, cântăreţi rătăcitori, cari merg pe la 
curţile celor mari, înveselind singurătatea ca
stelelor. O altă specie de poeţi erau »trouveres«-i, 
cari aveau oarecare cultură literară şi compu
neau înşişi poemele. Cântecele epice din această 
periodă se împart în 3 cicluri: Carlovingian 
(Chanson de Roland; Roman de Loherains); Ar- 
morican (Merlin, Lancelot du Lac, Tristan, etc.); 
Antic (Gueri’e de Troie, Alexandre). Spiritiil epic 
în urmă decade şi face loc alegoriei şi poesiei 
didactice. (^Roman de la Rose; Rom. du Renard). 
In poesia lirică se disting doi poeţi: Thibaut IV 
şi Carol d’ Orleana. Primele uime ale istoriei le 
găsim în mănăstiri (Les grandes Chroniques de 
France). Dintre istoricii laici sunt de numit: 
Villehardouin, n. pe la 1150 (Hist. dela conquete 
de Constantinople), Joinville (1223—1317), care 
ne-a lăsat Memorii despre domnia lui Sf. Lu
dovic; Froissart (1337—1410) a scris cronice 
interesante din timpul seu; Commines (1445 până 
1509) a lăsat Memorii despre domma şi viaţa 
lui Ludovic XI. Teatrul în evul mediu se născu 
asemenea în biserică, şi aşa numitele «Mistere* 
erau adeverate drame religioase, representate de 
societăţi instituite anume (Confreries dela.Pas- 
sion). Aceste mistere se transformau succesiv în 
«Moralităţi*, al căror element principal era ale
goria. Mai târziu comicul copleşi aceste pro- 
ducţiuni şi le transformă în Farse, dintre cari 
cea mai celebră e «Patelin*, capul de operă al 
teatrului evului mediu. Din amestecul «Mora
lităţii* şi al «Farsei* se născură aşa (Jisele «Soties*, 
representate de tineri parisieni, cunoscuţi sub 
numele de «Enfants sans souci*. Francisc I des
fiinţa toate aceste genuri dramatice prin censurâ.

Seci. XV e o epocă de transiţiune şi deci puţin 
literară, cel mai renumit poet al timpului e Yillon, 
(Petit Testament; Grand Testament).

Seci. XVI e epoca renascerii literelor franceze, 
cari stau sub influenţa directă a Italiei. Poesia 
e representată prin Clement Marot (1495—1544) 
şi prin Saint- Gelais. Filosofia morală a fost cu 
succes cultivată de Montaigne, care în «Essais* 
a dat dovadă de un talent de povestitor amabil.

Rahelais (1551—1603) e personalitatea cea mai 
curioasă a timpului. Preot, medic, secretar de 
ambasadă, scriitor, e un geniu complex, care te 
uiraesce prin fecundidatea sa. Cai*tea sa: «La 
vie de Gargantua et de Pantagruel* e un amestec 
de sciinţă înaltă, de comic, de fantasie, de elo- 
cinţă, de licenţiositate, care te face să admiri 
detailurile fără să înţelegi întregul. In această 
epocă cade renumita tentativă de reformă li
terară a «Pleiadei*. Aceasta fu o societate lite
rară compusă de Du Bellay, Ronsard, Ba'if şi 
alţii, cari deciseră a îmbogăţi limba şi formele 
poetice prin imitaţiunea anticilor Romani şi Greci. 
«Defense et illustration de la langue franşaiso* 
conţine manifestul acestei şcoale, care a întrodus 
în limbă o mulţime de cuvinte «savante*, dintre 
cari multe au remas. Antitesa acestei direcţiuni, 
greşită în fond, a fost direcţiunea inaugurată de 
poetul Regnier (1573—1613), care revine la na
tural dând preferinţă limbii poporale, al cărei ape- 
rător se făcu şi Malherhe (1555—1628) supra
numit «legislatorul Pamasului*, care a stabilit 
regulele despre hiat, cesură şi rimă, observate 
de poeţi cu sfinţenie până la V. Hugo.

Seci. XVII e epoca de aur a literaturii franc., 
care ajunge acum la maturitate avend cei mai 
iluştri representanţi. Genul literar, care face fala 
acestei epoci, e tragedia. Primul nume glorios 
cu care ne întâlnim aci e Pierre Gorneille (1600 
până 1684), care a îmbogăţit literatura cu open3 
nemuritoare (Le Oide, Cinna, Polyeucte, Mort do 
Pompee, Nicomede, etc.). Gorneille a stabilit 
principiul celor 3 unităţi de timp, loc şi ac
ţiune, din cari V. Hugo nu va păstra în urmă 
decât unitatea de acţiune. Succesorul demn al 
lui Gorneille e Racine (1639—1699), caro a îm
pins perfecţiunea formelor până la extrem. (An- 
dromaque, Iphigenie, Phedre, Britannicus, B6- 
renice, Esther, Athalie, etc.). Molihre (1622 până 
1673) e creatorul înaltei comedii, piesele 
sale şi astăzi, după mai bine de 200 ani, se re- 
presintă cu acelaş succes, ce stîrnesce admira- 
ţiunea. (Precieuses ridicules, 1’Avare, le Misan- 
thrope, Tartufe, le Malade imaginaiie, etc.) Ki- 
losofia şi eloquenţa ajung asemenea la o înflo
rire ne mai pomenită până atunci. Descartes 
(1596—1650) e întemeietorul filosofiei la Fran
cezi. «Discours sur la methode*, în care ol sta- 
bilesce evidenţa şi raţiunea ca punctul do plecare 
al tuturor cercetărilor filosofice, e în acelaş timp 
şi un model de prosă modernă. Pascal (1623 
până 1662), care la etate de 16 ani compuse im 
tratat asupra secţiunilor conice, a fost un geniu 
şi mai surprin(Jetor. «Lettres ă un Provincial^ .şi 
mai ales «Pensees* sunt opere de o gândii'o adânca 
şi de o rară frumseţă de stil. Bossuct, Bour- 
daloue şi Massillon au ridicat eloqucîiţa bise
ricească la o adevărată artă. Fenelon, caracter 
blând şi seducător, a scris: «Telemaipio , roman 
antic cu alusiuni moderne, «Maximes des saints*, 
«Lettres sur les occupations de rAcaclomio fraii- 
şaise*, etc. Stilul său se distinge prin o facilitato 
vecină cu moliciunea. La Bruy'ere (164.5—1666) 
şi-a făcut un nume prin «Les Garactores*, nisce 
reflexiuni morale; partea originală a cărţii o 
unde descrie moravurile timpului .său şi face 
portretul societăţii de atunci. Poe.sia e lepre- 
sentatăprin Rot’leaw(1663—1711)şi La Fonlainc 
(1621—1695). Primul a compus satire, epistole
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şi »Ait poetique», în care a fixat gustul pentni 
UQ secol. Meritul seu e că a creat critica literară 
în versuri. La Fontaine e cel mai mare fabulist 
al tuturor timpurilor, limba lui e perfecţiunea 
in natural.

Seci. XVIII se ocupă mai ales cu starea po
litică, socială şi religioasă, contrar secolului pre
cedent care s’a mărginit la studiul omului moral. 
BayU (1647—1706) a fost primul, care în «Dic
ţionarul* seu a desvoltat teorii sceptice şi a 
deschis calea enciclopediştilor. ^Enciclopedia* 
(1751—1772) e resumatul cunoscinţelor seco
lului XVIII despre sciinţe, arte, filosofie şi 
literatură. Spiritul care o aniniează e scepti
cismul. Diderot' (1713—1784) a fost princi
palul ei redactor, avend ca colaboratori pe Con- 
dillac, Helvetius, d’Holbach şi pe d’Alemhert, 
care a compus prefaţa. Cel mai mare nume al 
.seci. XVIII e Voltaire (1694—1778), un spirit 
universal, care a cultivat toate genurile. In 
.«Charles XII« a dat modelul istoriei narative, 
în «Siecle de Louis XIV« a excelat ca istoric 
politic. Mediocru în tragedie şi epos, e neîn
trecut în poesia uşoară (satire, epistole). Prin 
vivacitatea stilului şi mai ales prin spirit e 
unul din cei mai mari scriitori din toate tim- 
j)urile. Montesquieu (1689—1755) e autorul unei 
scrieri de jurisprudenţă de mare valoare; »Es- 
prit des lois«; în «Lettres persanes* face o satiră 
socială şi politică. Bufon (1707—1788) şi-a con
sacrat toată viaţa spre a compune magistrala sa 
sHistoire naturelle*. La primirea sa în Academia 
franceză a pronunţat «Discours sur le style«, în 
care se găsesce celebra frasă: »Le style c’est 
l’homme meme« şi în care stabilesce teoria unei 
bune composiţiuni. Le Sage (1668—1747) a inau
gurat romanul de moravuri cu »Gil Blas«. Andre 
CMnier (1762—1794) e creatorul poesiei lirice 
iu Francia, se aruncă în mişcările revoluţiunii 
şi muri pe eşafod. Miraheau (1749—1791) cel 
mai mare orator al revoluţiunii, elocuenţa lui 
posede strălucirea şi suflul puternic al anticilor. 
Jean-Jacques Rousseau (1712—1778) avu o in
fluenţă considerabilă asupra scriitorilor din seci. 
următor. El a preparat renascerea sentimentului 
religios, precum şi a «poesiei lirice*. In «Confes- 
sions« R. descrie cu cinism toate slăbiciunile şi ru- 
şinile vieţii sale private. «Emile* e un tractat de 
educaţiune, în care preconisează libera desvol- 
tare a naturei umane, iar «Contrat social* vrea 
să reconstitue societatea pe basa egalităţii ab
solute. Fire bolnăvicioasă şi ipocondrică, R. re- 
mâne cu toate defectele sale un scriitor însemnat. 
Discipolul seu Bernardin de Saint-Pierre (1737 
până 1814) a făcut în «Etudes de la nature* nisce 
descrieri strălucite, iar romanul «Paul et Virginie* 
o pur şi simplu un cap de operă în genul pastoral.

Seci. XIX vede renăscendu-se în literatură, 
iinaginaţiunea şi sentimimtul. Limba pierde din 
simplitate, dar câştigă în coloare. Se observă în 
acelaş timp invasiunea unei mulţimi de cuvinte 
străine în special e^lezesci. Principalul iniţiator 
al acestei epoci e Uhateaubriand (1768 — 1848). 
Romanul seu «Rene* e portretul seu propriu, el 
personifică această melancolie vagă ce s’a numit 
«le mal du siecle*, «Genie du christianisme* ne 
dă regulele unei poetici noui, care rupe cu tra
diţiile clasice; aceste teorii sunt aplicate în 
«Martyrs*, o poemă epică în prosă. M.-e de Stael

(1766—1817) s’a făcut renumită mai mult prin 
vigoarea gândirei decât prin calităţi de scriitor. 
«Considerations sur la Revolution franşaise* e 
prima lucrare, care studiază căuşele profunde ale 
acestei mişcări sociale. Din teoriile Iui Chateau- 
briand se nasce««Ş'coaZa romantică^, care va eman
cipa literatura de sub jugul formulelor strimte 
şi usate. Principalii representanţi ai acestei di
recţiuni sunt: Lamartine (1790—1869) poet do 
un geniu înalt şi pur, a cântat D(ţeul, amorul 
şi natura. Stilul seu e de o facilitate care treco 
adesea în moliciune. V. Hugo (1802—1885) poet 
şi prosator prodigios, care ne lasă în uimire prin 
bogăţia iraaginaţiunii. H. excelează în poesia li
rică («Les Orientales*, «Chants du crepuscule*, 
«Feuilles d’automne*, etc.), nu cunoasce în de 
ajuns natura umană, din care causă a reuşit mai 
puţin în romane («Notre Dame de Paris*, «Les 
Miserables*), şi în teatru («Ruy Blas«, «Hernani*, 
«Marion Delorme*, «Les Burgraves*, etc.) Musset 
(1810—1857) a cântat cu sinceritate emoţiile unui 
suflet bolnav. A. de Vigny (1797—1863) poet 
de o filosofie pesimistă, lasă de dorit în privinţa 
justeţei expresiunii. Th. Gauthier (1811—1872) 
formează transiţia între poesia «romantică* şi cea 
«parnasiană*, care duce perfecţiunea formei până 
la extrem. G. e marele preot al «artei pentru 
artă* care e principiul impersonalităţii în poesie. 
Aici sunt de citat: Leconte de Lisle «Poemes 
antiques*, Poemes barbares*; Coppee poetul celor 
«umiliţi* ai soartei. Sully-Prudhomme, de He- 
redia. Una din cele mai frumoase cuceriri ale 
seci. XIX e istoriografia. A. Thierry (1795—1856) 
deschide seria marilor istorici şi dă modelul istoriei 
pitoresci în «Recits merovingiens*. Guizot (1787 
până 1874) e fundatorul istoriei politico-sociale. 
Thiers (1797—1877) descrie cu luciditatea unui 
om de afaceri «Istoria revoluţiunii fr. şi a con
sulatului*. Mignet (1796—1884) avu talentul de 
a condensa în câteva trăsături caractele unei 
epoci. Michelet (1798—1874), om de partid şi 
de pasiune, transformă adesea istoria în pamflet, 
dar ca prosator nimeni n’are o limbă mai colorată 
decât el. Renan (1823—1892) e un istoric re
ligios (Vie de Jesus), în filosofie represintă scep
ticismul. Taine (1828—1893) aplică metoda «po- 
sitivistă* istoriei şi criticei. Fustei de Coulanges 
(1830—1889) are ca metodă analisa scrupuloasă 
a textelor şi a studiat legile transformaţiunii so
cietăţilor. Romanul a luat în această epocă o 
extensiune considerabilă. Romanul idealist e re- 
presintat de George Sand, Henry Beyle a creat 
romanul psichologic. Merimee a excelat în no
vele. Balzac e marele măiestru al romanului 
naturalist (Comedie huinaine). Flaubert a com
binat romantismul cu naturalism. Fraţii Goncourt 
sunt inventatorii aşa numitei «ecriture artiste*. 
Zola teoretician al naturalismului, e un scriitor 
puternic dar grosolan. Flaubert e cel mai bun 
dintre romancierii realişti. Guy de Maupassant 
e neîntrecut în novela realistă. Bourget a re
înnoit romanul psichologic, şi Pierre Loti de
scrierile poetice. In a 2-a jiimetate a seci. XIX 
se nasce «comedia de moravuri*, a cărei formulă 
consistă în a combina un roman de al lui Balzac 
cu o intrigă de a lui Scribe. Al. Dumas-fils a 
fost iniţiatorul acestui gen; observator precis şi 
moralist mistic, el s’a servit de teatru spre a-şi 
exprima ideile sale adesea paradoxale însă tot-
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deuna spirituale. Augier, scriitor burghez, om de 
buD simţ, continuă tradiţiunea clasică. Intre scrii
torii, cari au mai scris cu succes pentru teatru, 
cităm pe: Sardou, Pailleron, Labiche, Meilhac, 
Halevy, etc. Critica literară a profitat din desvol- 
tarea sciinţelor istorice. Villemain (1790—1867), 
Sainte-Beuve (1804—1869), Nisard (1806—1884) 
se disting prin siguranţa gustului şi soliditatea 
teoriilor. (Lit. Villemain, »Cours de litt. fran^..*; 
Nisard, »Hist. de la litt. franş.*; Paul Albert, 
»Litt. franş.*; E. Faguet, »Etudes litteraireS*.)

[Şuluţiu.]
Francfort, v. Frankfurt.
Franohe-Comte, fostă provincie a Franciei, for

mând astăzi departamentele Doubs, Jura şi Haute 
Saone, supr. 15,743 kma., pop. 856,965 loc. (1891). 
Capitala Besangon (56,100 loc.), oraşe principale 
Salins, Arbois, Cray, Pontarlier, Luxeuil, Ornans, 
Vesoul. E străbătut de munţii Jura şi de rîurile 
Saone, Doubs, Oignon, Ain, Loue şi Bienne. Se 
află fier, sare, marmoră, var hidraulic şi mult 
cărbune de păment. Vinul de Arbois, absintul 
şi caşcavalul de Gruyere (schweizer), fabricate 
la Pontarlier, ceasornicăria de Franche-Comte şi 
metalurgia simt bine reputate. Istorie. In timpul 
lui Cesar locuiau aici Sequanii, după învingerea 
cărora Franc-Comitatul fu alipitprovincieiBeZf/ica 
Prima. După seci. V făcu parte din regatul Bur- 
gundiei (liber comitatus Burgundiae), apoi din 
imperiul lui Carol cel Mare, apoi din regatul de 
Arles. Hugo Capet îl dădu fratelui seu Eudes, 
după care comiţii Burgundiei îl posedară până 
la 1155. Sub Oto, fiu al lui Frideric Barbă-Roşie, 
ajunse palatinat. Prin eăsătorie trecu sub mai 
multe stăpâniri, ca a Franciei şi Austriei, când 
la 1668 fu cucerit de Ludovic XIV. Restituit 
prin tr. dela Aix-la-Chapelle (1674), reveni din 
nou Franciei prin tr. dela Nimegue (1678), re- 
mânend aşa până astă4i. [A. S.]

Francheţii, Benedetti, compositor, n. în Verona, 
t 1895 în Bucuresci. Voluntar în legiunea lui 
(Jaribaldi, rănit a părăsit armele şi s’a ocupat 
cu musica ca impresario de trupe italiane şi 
profesor de cant. In Bucuresci la 1852 a fost 
şef al coiTirilor la Teatrul cel mare, mai târziu 
profesor de musică la diferite şcoale în Bucuresci.

Franchi, Alexandru, cardinal, n. 1819 în Roma; 
1853 a avut în Madrid misiunea delicată de a 
pertracta cu guvernul chestiunea încheierii con
cordatului. Pentru abilitatea şi tactul seu diplo
matic a fost numit 1860 internunţiu în Toscana; 
din 1860—68 a condus cancelaria pentru aface
rile externe. In 1868 a ajuns nunţiu apo.stolic în 
Madrid, în 1871 i-s’a încredinţat misiunea de a 
tracta cu Porta otomană în afacerea regulării ra
porturilor bisericei armeno-catolice. La 1873 F. a 
fost înălţat la demnitatea de cardinal, fiind con
stituit prefect al propagandei, iar la 1878 Papa 
Leo Xin l-a numit secretar de stat, în care ca
litate a lucrat pentru aplanarea diferinţelor dintre 
biserică şi stat în Germania şi pentru deslegarea 
chestiunii .sociale, f 1 Aug. 1878. [i—m.]

Franci, numele generic, însemnând poate liber, 
al mai multor triburi germanice (Chamavii, Cattii, 
Tencterii), din cari se disting pe lă 290 Ripuarii 
pe Rinul de mijloc şi Sălii pe Rinul de jos. Se 
luptă cu Constantin Cloru şi se obligă Ia ser
viciul militar, bătuţi de Iulian (356), de Aetiu 
(431), luptă alături cu Romanii contra Hunilor

(451). Regii Faramund şi-Meroving sunt crea- 
ţiuui ale fantasiei pe când Clodion (431) şi Chil- 
deric (463) sunt regi istorici dependenţi de Ro
mani şi aliaţii lor (foederati). După Childeric 
urmează fiul seu Clovis (481—511), la început 
capul numai al unui mic trib, care însă învinge 
pe Syagrius, bate pe Alemani (496), priinesce 
ci'eştinismul, luptă contra celorlalţi barbari, 
ariani din Galia fiind sprijinit de clerul şi |)0- 
porul gaJo-roman, unesce toate triburile Fran
cilor prin lupte sau prin crime şi întemeiază 
un stat durabil. Sub urmaşii sei g M e r o v i n - 
gieui statul se slăbesce prin lupte şi prin crime 
aproape fără seamen în istorie (Brunhilda şi 
Fredegunda), însă din timp în timp se unesce 
într’o singură mână (Clotar I, Guntram, Clotar 11, 
Dagobert). După moartea lui Dagobert (638) rogii 
ajung o jucărie în manile episcopilor şi func
ţionarilor din palat, cari erau mai puternici şi 
mai întreprin4etori. Intre funcţionarii palatului 
pati-u erau puternici: seneşalui, mareşalul, vi
stiernicul şi paharnicul, mai pe urmă însă îi 
întunecă pe toţi maiordomnl, administratorul do
meniilor regale; iar în provincii administratorii, 
numiţi comiţi, erau aproape independenţi. Un 
maiordom, Pepin cel Bătrân, căsători o fată a sa 
cu Adalgisel, fiul lui Arnulf, episcop in Metz, şi 
Pepin cel Mijlociu, fiul acelei părechi, ajunge în 
688 singur maiordom al întregului regat franc, 
Supune pe Frisi, pe Alemani, susţine croştini- 
sarea Germanilor şi lasă de fiu pe Carol Martel, 
care învinge pe aristocraţi, pe Chilperic II, creazii 
puterea Carlovingienilor şi salvează civi- 
lisaţia creştină europeană contra Arabilor laTours 
(732). La moartea sa împarte regatul ca un rege 
între cei doi fii ai sei, dintre cari Pepin cel tiner 
ia (751) titlul de rege al Francilor, poartă resboiu 
cn Longobarcjii, crează statul papal şi lasă pe 
Carol cel Mare, (768—814), întemeietorul impe
riului roman de apus. După el Ludovic Piosul 
(814—840), fiul seu, se luptă necontenit contra 
fiilor săi, cari după lupte sângeroase împait 
statul în trei părţi: Francia ve.stică (Fraucia), 
Francia estică (Germania) şi Italia (cu Lotaringia 
şi Burgundia). S’a mai reunit imperiul franc 
pentru puţin timp, dar după depunerea lui Carol 
cel Gros (887) şi după stingerea Carlovingienilor 
în Germania (911) nu s’a mai reunit. In Francia 
vestică s’au susţinut Carlovingienii mai mult (987) 
până când familia Capeţienilor le-a luat locul şi ă 
dat statului numele Francia după un domeniu al lor.

Viaţa Francilor vechi se studiază din legea 
salică. Erau 4 condiţii de oameni: Francii (agri
cultori şi păstori), Letii (servi), puţină jjopulaţie 
romană şi Sclavii. Regele ereditar trebuia sa-şi 
păstreze părul netuns (tunderea depărta de tron, 
ia noi tăierea nasului). Lucrurile impoi'tante le 
hotăra adunarea poporului înarmat, iar jude
căţile se dau de representanţii poporului (Tbun- 
ginus, centenarius). îndată după Clovis in re
gatul Francilor s’a simţit deosebire între partea 
de resărit mai selbatică, mai resboinica (Au- 
strasia) şi partea despre apus mai moale, locuita 
mai mult de populaţie romană (Neustria). Aceste 
deosibiri s’au mărit în luptele maiordomilor, apoi 
după cuceririle lui Carol cel Mare, care a lărgit 
marginile Austrasiei, încât sub urmaşii săi ora 
prea mare deosebire intre una şi alta, de aceea 
a trebuit să nască Germania şi Francia.



Francia. 459
Francia, unul din principalele state în occi

dentul Europei.
Situaţiune, limite. Se întinde între 42°, 20' şi 

51°, 5' lat. nord., 7°, 9' long. vest. şi 5°, 55' long. est. 
(Paris). Se mărginesce la nord cu Marea Nordului, 
pasul Calais şi canalul Mânicei (La Manche); la 
vest cu golful Gasconiei; la sud cu Spania, se
parată prin rîul Bidassoa şi munţii Pirinei; la 
Hud-est dela capul CeiTera până la gura rîului 
Roia cu Marea Mediterană; la est cu Italia, des
părţită prin Alpi până la piscul St. Bernard; de 
aci cu Elveţia până mai sus de muntele Teribil, 
apoi cu provinciile Alsacia şi Lorena ale Ger
maniei, cu Luxemburgul şi în fine cu Belgia 
până mai la nord-est de Dunkerque. Coastele 
sunt la Marea Nordului joase şi năsipoase; la 
Ija Manche cu faleze, dune sau plaje; la Bretania 
formate din stânci granitice; dela Loire la Gi- 
londa joase ori pline de dune, înăltându-se apoi 
spre Pirinei; coastele Mediteranei sunt când 
joase, când înalte şi dantelate.

Orografie. Pământul Franciei e o câmpie stră
bătută de dealuri şi mai puţin de munţi, cari sunt; 
Pirineii, dela Perpignan la Bayona (840 km.), 
cu piscurile Corlitte, Serrere, Montvallier, Rious, 
Cascade, Vignemale (3298 m.), Canigou (2785 m.), 
Hermitans. De partea Spaniei sunt vîrfuri mai 
înalte: Maladetta (3404 m.) şi Perdut. Dela Pi- 
riuei la Ron se întind munţii Corbieres (1231 m. 
inalti) şi Ceveni, lungi de 500 km., înalţi de 
1897 m. Vosgii, cari acum o separă de Germania, 
lungi de 280 km., înalţi de 1426 m., încep de 
lângă Belfort şi ajung până în Bavaria renană. 
Din ei se ramifică dealurile J3eZ/br<-ului, Fau- 
cilles, platoul Langres şi C6te-d, Or (490 m. înalţi). 
Din Faucilles se desparte dealul Argona orien
tală, care se întinde mai departe sub numele 
de Ardenii orientali; din Langres pornesc nisce 
dealuri, cari se chiamă munţii Meusei, Argona 
occidentală şi Ardenii occidentali până în Belgia 
valonă. Din Cote-d’Or se întind alte ramuri până 
iu Normandia şi Bretania. Lanţul Jura francez 
pe 6.o0 km., între Ron şi Rin, cu vîrful Re- 
ciilet (1720 m.). Alpii, cu patru despărţiri: Pe- 
iiini la nord, apoi Grei, Cotieni şi Maritimi, cu 
piscurile Blanc (4810 m.), Viso (3836 m.). Roşa 
(4618), Cerviu (4522), Iseran (4045), Ginevra 
(3692), Tabor (3172), Cenis (3300).

Ape. Rîurile Franciei curg o parte spre Me- 
diterana, alta spre Oceanul Atlantic (golful Gas- 
coniei, La Manche şi Marea Nordului). In Me- 
diterana se varsă: Bon-\i\ (860 km.), isvorînd 
din piscul Furca (Elveţia), trece prin lacul Ge
neva, care tine şi de Francia, şi primesce afluenţii 
Aia, Saone cu Doubs, Ardeche, Gard, Arve, 
Fier, Isere, Drome şi Duranta; Aude, Orb; He- 
rault; Argens şi Var. In golful Gasconiei se 
varsă: Garona (650 km.), isvorînd din valea 
Aran (Spania), cu afluenţii Ariege, Tarn cu 
Avoyron, Lot, Save, Gerse şi Baîse; Dordogne 
(490 km.), isvoresce din munţii Puy de Sancy, 
cu afluenţii Cere, Vezere, Isle, Dronne şi se 
unesce cu Garona la Bec-d’Ambez şi amendoue 
se numesc de aici înainte Gironda; Adour 
(280 km.), cu mulţi afluenţi, şi Leyre, Gharente 
(361 km.), Sevre Niortaise (170 km.), Loire 
(1000 km.), iese din Gerbier-des-Jones (Ceveni) 
şi primesce pe Arroux, Nievre, Thouet, Dive, 
Autliion, Mayenne, Oudon, Sarthe, Loir, Erdre,

Brive, Alli(3r, Loiret, Cher, Indi'e, Vienne şi 
Sevre Nantaise. In La Manche: Sena (800 km.), 
iese dela Chanceaux (Cote-d’Or), cu afluenţii 
Aube, Marna, Oise cu Aisne, Yonne, Essonnes 
şi Enre; Somme (240 km.), Touques (90 km.), 
Dives (100 km.), Orne (152 km.).

Coaste. Lungimea coastelor e de 2693 km. In 
La Manche sunt stâncile Galvados, baia Senei 
şi St. Malo, peninsula Gotentin cu capul la 
Hogue, trecetoarea de la Deroute, punctul St. 
Mathieu şi insulele AJdemey, Iersey şi Guer- 
nesey, cari tiu de Anglia. In golful Gasconiei sunt 
insulele Ouessant, rada Brestului, baia Do- 
uarnerez, insulele Sein Glenan, Groix, pen
insula Quiberon, insulele Re, Belle-Ile, Yeu, 
Oleron şi basinul Arcachon. In Mediterana sunt 
golfurile Lion şi Genova, capurile Creux, Sicie, 
Cepet, insula Hyeres şi Corsica (a Franciei).

Clima e temperată, mai dulce ca a României, 
şi se împarte, după regiuni, în cinci: a Vos- 
gilor, a Senei, a Girondei, a Ronului şi a Me
diteranei. Furtunile sunt cam dese; vântul cald 
Mistral suflă în sud.

Geologie. Terenul e în mare parte terţiar, apoi 
de aluviune, vulcanic, porfiric, carbonifer, triasic, 
de transitiune, jurasic, cretaceu şi primitiv.

Suprafaţa e de 528,571 km*., ocupată mai 
mult de arături.

Populaţiunea e de HS1/^ mii.; nu e fecundă; 
numerul copiilor naturali e mare; media vieţii 
37Va ani, mai mică decât în Anglia.

Divisiuni administrative, oraşe. înainte era 
împărţită pe provincii, cari astăzi formează 86 
de departamente, afară de teritoral Belfort, şi 
anume:

Provincia Departamentul
Angoumois . . . Charente . .
Anjou .... Mâine şi Loire
Artois .... Pas-de-Calais .
Aunis şi Saintonge Charente infer
, . /Puvr-de-D6meAuvernia . . • ;Ca;;tal . .

B6arn şi Navarra . Pirineii inter.
Berry .... Cher . . .
Bourbonnais . . Allier. . .

f Yonne . .
. ) Cote-d’Or .Bnrgonia .... Sa6rie şi Loir0

(Ain . .

Bretania

Şampania . .
(Cnanipagne)

Delfinatul . .

Flandra . . .
Foix . • .

Franche-Comte

Guyana, Gasconia 
şl Quercy . .

1
flUe şi Vilaine 
Cotes-du-Nord 
Finistere 
Morbihan 
Loire infer.

( Ardennes 
I Marna super 

■ I Aube . . 
(Marna 
IIsere . .

. < Alpii super 
(Drome 

. Nord . .

. Ariege 
(Doubs 

. ■' Jura . . 
(Saone super 
Dordogne 
Gironda , 
Landes 
Pirineii super. 
Gers . . .
Lot şi Garona 
Tarn şi Garona 
Aveyron 
Lot

Capitala
Angouleme
Angers
Arras
La Roche] le 
Clerraont-Fenand 
Auriii ac 
Pau
Bourges
Moulins
Auxerre
Dijon
Macon
Bourg
Rennes
Saint-Brieuc
Quimper
Vannes
Nantes
Mezieres
Chaumont
Troves
Chaions-sur-Marne
Grenoble
Gap
Valence
Lille
Foix
Besanyon
Lons-le-Saunier
V osoul
Perigueux
Bordeaux
Mont-de-Marsan
Tarbes
Audi
A gen
Montauban
Rodez
Cahors
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Provinota Departamentul Capitala
rAisne.................... Laon

île-de-France . .
Oise................... Beauvais
Sena şi Marna Mei un
Sena................... Paris
Sena şi Oise . . Versailles

fGarona super. Tulusa
Tarn................... Albi
Aude................... Carenssona

Languedoc . . . < H6rault .... 
Gard...................

Montpellier
Nîraes

Lozere .... Mende
Ardecho .... Privas
Loire super. . . Le Puy

■ • •{SS.T; : : Limoges
Tulle

I^Meusa . . . .
Lorena . . . . {MoartheşiMosolla

Bar-le-Duc
Nancy

(Lotaringia) IVos^^es . . . . Epinal
Lyonnais . . . fEhoue . . . . 

\ Loire...................
Lyon
St. Etienne

Mâine................... fWayenne . . . Laval
Sarthe .... Le Mans

Marche .... Creuse .... Gudret
Nivernais . . . Nidvre .... Nevers

(Eure................... Evreux
Sena infer. . . . Eouen

Normandia . . . Orne.................... Alenşon
Calvados . . . Caen

.Manche .... St. L6
(Enre şi Loir . . Ghartres

Orleauais . . . Loiret................... Orldans
Indre ................... Châtoauroux
.Loir şi Cher . . Blois

Picardia .... Sonune .... Amiens

Poitou .... [Vendde . . . . 
Deux Sevres . .

Napoloou-Vendeo
Niort

(^Viona .... Poitiers

Provenţa . . .
(Alpii infer. . . .
1 Gurile Eonului

Digne

1 (Bouches-du-Eh.) 
IVar...............

Marsilia
Darguignan

Toiiraine (Turena) Indre şi Loire . . Tours
Eonssillon. . . . Pirineii orientali . Perpignan
Corsica .... Corsica . . . .

(Alpii maritimi. .
1 Savoia super . .

Ajaccio
Nizza

Anexate după Annecy
1789 1 Savoia .... Chambery

(Vaucluse . . . Artgnon
Capitala Franciei e Parisul (2'/a mii. loc.), pe 

Sena, centrul luminilor, craşul cătră care privesce 
toată lumea. Alte oraşe: Lyon (438,000 loc.), 
comerciu şi industrie; Tulusa (150,000 loc.), 
Orleans (63,700), Tours (60,300), Rouen (112,400), 
Lille (201,200), Nancy (87,100), Rennes (69,200), 
Dijon, Besan(;on, Grenoble, Reirns (104,200), Li- 
moges, etc. Porturi la Marea Nordului şi La 
Manche: Dunkerque, Calais, Boulogne, Havre 
(116,400 loc.), Honfleur, Cherbourg, etc.; la 
4 tlantic: Brest, La Rochelle, Bordeaux (252,500 lo
cuitori), Bayona, etc.; laMediterana: Cette, Mar
silia (403,700), Cannes, Toiilon, Nizza, etc.

Agricultura e desvoltată, dar nu de ajuns 
preste tot. Pămentul e fertil. Sunt renumite 
vinurile, unt de lemnul şi fructele. In sud cresc 
jiortocali, lămâi, smochini, palmieri, etc. Se atlă 
intinse păduri, mai ales în sud-est.

Animale. Cunoscută e rassa cailor normanzi; 
hergheliile armatei cresc un mare numer de cai. 
In 1891 s’au exportat 24,111 cai şi s’au importat 
16,012. Celelalte vite, deşi numeroase, se mai 
impoartă ancă. Un mare venit resultă din pes
cărie. Valoarea vânatului ucis anual e de 40 mii. fr.

Minerale. Solul cuprinde mari bogăţii mine
rale, mai ales fier şi cărbuni. Se află şi plumb, 
cupru, magnesiu şi cositor şi puţine metale 
preţioase.

Industrie ţi comerciu. Abundanţa cărbunelui 
şi a fieinlui favorisează industria franceză, pe 
care în bronzuri, aurărie, ceasornicărie, librărie, 
instrumente de musică, de chirurgie, mode şi 
alte articole do gust şi artă n’o întrece nici o 
ţeară. Avântul coinerciului datează dela Colbert 
(sec. XVII). Se expoartă mobile (13 mii. fr. pe aii), 
bumbac lucrat, ţeseturi de lână şi de mătasă, 
vin, vite, caşcaval, unt, zahăr, fructe, articole 
de Paris, metale lucrate, licoruri, bijuterii, lemn 
lucrat, etc. Se impoartă vin, cereale, lână, mă
tasă, bumbac, seminţe oleoginoase, lemne, cafea, 
vite, substanţe chimice, came, in, zahăr, maşini, 
ţeseturi, seu, etc. Maşinăria e desvoltată în Paris, 
Lille, Lyon, Rouen, St. Etienne; ceasornicăria 
ajunge la o producţiune de 200 mii. fr. pe an, 
pielăria la 18 mii.; asemenea articolele de toa
letă, pariumeria, sticlăiia şi oglinzile do St. 
Gobain, Baccarat, St. Louis şi Nancy, porţelă- 
năria de Sevres, articolele chimice, alcoolul aduc' 
mare venit. Pentni propria consumaţiune jiu so 
produce destul grâu şi vin. Inferioritatea agri
colă va înceta prin întrebuinţarea metoadelor 
chimice, înoirea uneltelor şi constituii'ea sindi
catelor, cari să susţină pe micii cultivatori contra 
străinătăţii concurente. Alte culturi, ca sfecla, 
sunt în plină prosperitate. In general importul 
întrece exportul; în ultimul timp însă tendonţa 
exportului e spre crescere.

Institutele -financiare sunt: Banca Franciei, 
a cărei importanţă e universală. Creditul Fonciar, 
Creditul Lyonez, Banca Parisului şi a Ţerilor do 
jos. Societatea Generală, Soc. Financiară Lyo- 
neză, etc.

Căile ferate se întind preste 32,500 km., iar 
căile de apă pe 16,300 km. Flota comercială ora 
la 1891 de 15,047 vase.

Armata e de 545,000 (1893), afară de oficieri şi 
jandamierie, iar în timp de resboiu de 3.254,000 cu 
oficieri cu tot. Flota de resboiu e de 40,506 soldaţi 
şi 1772 oficieri, cu un buget de 218.396,.332 fi1.

Constituţiune şi administraţiune. înainte do 
1789 nu era nici o constituţiune, ci numai nisco 
tradiţiuni şi instituţiuni la arbitrul regelui. Dela 
1789 au fost opt constituţiuni: 1) cea dela 1791, 
cu monarchia constituţională şi Adunarea legis
lativă; 2) cea dela 1793, neaplicată; 3) cea dela 
anul III (1795), cu Directoratul, consiliul Bo- 
trânilor şi al celor Cinci-Sute; 4) cea dela anul 
VIII, cu Consulatul; 5) Carta dela 1814, modi
ficată de actul adiţional al lui Napoleon la 1815 
şi la 1830 după revoluţiunea din Iulie; 6) cea 
dela 1848, cu Republica, Sufragiul universal şi 
Adunarea legislativă; 7) cea dela 1852, modifi
cată de câteva ori sub al doilea Impejâu; 8) cea 
dela 1875, prin care Francia e republică con
stituţională şi unitară, puterea executivă exer
citată de un president asistat de miniştri res
ponsabili, iar cea legislativă de Senat şi Cameră. 
Fiecare departament e administrat de un ijrefect, 
asistat de un consiliu general ales cu sufragiu 
universal şi e împărţit în arrondissemento, im- 
părţite şi ele în cantoane şi comune. Fiecare 
arrondissement are un tribunal de prima in
stanţă. Sunt 26 Curţi de apel şi una de Casa- 
ţiune la Paris.

Ca învăţământ Fiancia cuprinde 16 academii, 
administrate de rectori. Administraţiunea ecle- 
siastică are 17 archiepiscopate şi 67 episcopate.
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Sub raportul militar sunt 19 regiuni de corpuri 
de armată, cu Algeria, iar marina are 5 pre
fecturi.

Keligiuuea dominantă e catolicismul, fiind re
cunoscute şi luteranismul, reforma şi mosaismul.

Limba ofieială e franceza; în sud se vorbesce 
şi proventala.

Coloniile erau altă dată mai întinse, căci cu
prindeau Canada şi India. Astăzi sunt în Africa : 
Algeria, ins. St. Louis, Senegalul, Sudanul francez. 
Congo francez, Guinea franceză, Obok, ins. Re
uniunii, Mayotta, Camore, Diego Suarez, Nossi 
Be, Santa Maria, Madagascar, St. Paul şi noul 
Amsterdam; în Asia: Pondichery, Carical, Ya- 
naon, Chandernagor, Mahe, Cochinchina, Tong- 
king, Anam (protectorat) şi Cambodge (protect.); 
în America: St. Pierre şi Miquelon, Martinica, 
Oudelupa şi Guyana; în Oceania: ins. Noua 
Caledouie, Loyalty, AVallis, Marcliise, Taiti, Tua- 
inatou, Sub-Vînt, Gambier, Tubuai şi Clipperton.

Istoria Franciei.
Romanii o numiau Gallia; fu cucerită de Cesar 

dela 58—50 a, Ctir., iar după căderea Romei 
i ernase în sama popoarelor, cari o locuiau. Ana
lele dau ca prim rege pe Faramund, ceea ce e 
nesigur. O populaţiune germanică. Francii, în
cepură a predomina. La 448 Meroveu începe 
o dinastie francă. Mai remăsese dela Romani 
guvernatorul Syagrius. Pe acesta Clovis sau 
Glodovig îl învinse la Soissons (486), supuse pe 
Alemani, Visigoţi, Bretoni şi alese de capitală 
l’arisul. Murind Clovis (511), cei patru fii ai sei 
împărtiră regatul. La 558 Clotar I îl reuni, dai 
la 561 iar fu împărţit în patru. Resboaie sân
geroase, causate de ura populaţiunii de dincoace 
şi de dincolo de Rin şi de duşmănia reginelor 
Brunhilda şi Fredegunda, avură loc între frac
ţiunile regatului lui Clovis.

Venind la tron copiii regilor, li-se puse tutori, 
mai mari preste palat, majores domus, cari 
usurpară puterea. în acest timp începu feuda
lismul. Contra maiordomilor, cum se numiau usur- 
patorii, se ridică Pepin de Heristal, ducele 
A na traşi ei. Acesta ajunse în fine duce şi pair 
al Francilor, lăsând lui Thierry III titlul de 
rege. La 714 el muri, urmându-i Garol Martel, 
îrivingetorul Frisonilor, Germanilor, Bretonilor, 
Aquitanilor şi la Poitiers al Arabilor. Cu Şil- 
deric III (752) încetă dinastia merovingienilor, 
şi Pepin, fiu al lui Carol Martel, luă titlul de 
rege şi înfiinţă dinastia carlovingienilor. La 768 
veni la tron fiul seu Carol cel Mare, care prin 
numeroase resboaie cu Saxonii, Slavii, Avarii, 
Arabii, Bavarezii întinse departe hotarele irape- 
i'inlui şi fu încoronat împerat la Roma. Din viaţă 
îşi împărţi împeriul în trei :Aquitania, Germania 
şi Italia. La 814 muri, lăsând mai mulţi fii, între 
cari se petrecură lupte crunte. Acestea se ter
minară la 843 prin celebrul tratat dela Verdun, 
care trase limitele Franciei, Germaniei şi Italiei. 
La 884 imperiul se împărţi din nou, în Francia 
Germania, Italia, Loreua, Burgundia şi Navarra. 
Sarasinii năvăliau prin sud, iar la 911 Nor
manzii se stabiliră în nord. Urmaşii lui Carol 
cel Mare slăbiau mereu, până când Hugo Gapet 
se sui pe tron şi fundă dinastia capeţiană (987). 
Robert, fiul seu, luând în căsătorie pe fiica con
telui de Tulusa, o apropiere se produse între

nord şi sud. Sub Baldovin V, contele Flandrei, 
tutorul lui Filip, fiul lui Robert, NormanZii cu
ceriră Anglia şi cele doue Sicilii. In acest timp 
autoritatea regală era slabă; cavalerismul în
florea; la 1096, la vocea călugărului Petru Fre- 
mitul, se făcu prima din acele celebre expe- 
diţiuni contra păgânătăţii, cruciadele. In urma 
acestora comunele încep a se emancipa şi rega
litatea a se întărt. începură luptele cu vasalii, 
dintre cari cel mai înverşunat fu Henric I., fiul 
lui Wilhelm Cuceritorul, regele Angliei. Aci e 
originea luptelor dintre Francia şi Anglia. Re
galitatea recădea în slăbiciune, lovită şi de lupte 
interne. După importanta domnie a lui Filip 
August (1223), Englezii începură a tinde cătră 
Francia. Ludovic IX Sfântul, slăbit de o cm- 
ciadă inutilă, regulă drepturile faţă de Anglia. 
La 1328 se stinse dinastia capeţienilor direcţi 
şi veni la tron Filip de Valois. Pentru pose
siunea Guyanei, Eduard III al Angliei îi făcu 
omagiu, dar ca un pretendent la coroană ce 
fusese, repetă pretenţiunile şi aşa începu res- 
boiul de o sută de ani, la 1348, prin revolta 
Flandrei, şi terminat prin luarea Bordeaux-ului, 
la 1453. Revolta Flandrei ţinu 23 ani. La 1350 
Filip de Valois muri, lăsând totuşi dominiul regal 
mai mare. Eduard ÎII iar năvăli în Francia şi 
repurtă victoria dela Poitiers (1356), priuZend 
pe însuşi regele loan de Valois. Anglia câştigă 
mereu teren. Veni la tron Carol V, cai'e prin 
vitejia lui Duguesclin făcu ca iui Eduard III să 
nu-i mai remână decât Bayona, Bordeaux şi 
Calais (1377). Dela această dată Anglia fu con
tinuu victorioasă în Francia, încât Carol VII fu 
restrins numai în teritoml dela Bourges. Atunci 
apăru Ioana d’Arc, care goni pe Englezi din tot 
locul, afară de Calais şi insulele Jersey şi Guer- 
nesey (1453).

Liniştindu-se dinspre Anglia, Francia începu 
consolidarea internă. Ludovic XI prin Liga Bi
nelui Public slăbi pe nobili, învinse pe Carol 
Temerarul, care voia să facă un nou regat, şi 
mări dominiul statului. Suindu-se pe tron Fran- 
dsc 1, începură resboaiele contra iui Carol Quintu, 
nenorocite pentru Francia, pe când Englezii erau 
expulsaţi din ultimul oraş francez, Calais (1558). 
Nefericit în resboiu, Francisc I favorisă artele 
şi sciinţele, legând numele seu de Renascere. 
Ultimul Valois fu Enric III, asasinat la 1589.

Urmă Enric IV, care pentru a pune capet 
urei dintre catolici şi protestanţi, emise edictul 
de Nantes (1598), proclamând libertatea cultului. 
Cu el începu dinastia Burbonilor. Suveran în
ţelept, ajutat de ministrul Sully, aduse mult bine 
statului. Muri asasinat şi-i succese fiul seu Lu
dovic XIII, sub care ministrul Richelieu aduse 
Francia la înălţimea ei între statele Eiu'opei. 
Slăbi pe protestanţi şi pe nobili, şi, asigurat din 
aceste părţi, unelti înjosirea casei de Austria şi 
astfel se născu faimosul resboiu de 30 ani, în 
favoarea Franciei. La 1642 muri şi Ludovic XQI 
şi Richelieu. Domnia lui Ludovic XIV fu o eră 
de glorie, care deşi întunecată de multe neno
rociri în urmă, ridicară Francia la rangul, la care 
se află şi astăZi. Acum apar celebrii generali 
Conde şi Turenne, după care se termină res- 
boiul de 30 ani prin pacea dela Vestfalia (1648). 
Carol II al Spaniei lăsând pe Filip de Anjou, al 
doilea fiu al delfinului, moştenitor la tronul Spa-
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niei, Ludovic XIV primi acest testament. De 
invidie, Olanda, Anglia şi Austria se aliară contra 
Fraiiciei, dând astfel nascere resboiului de suc
cesiune (1702), care înceta prin paceadela Utrecht 
(1713), prin care Francia şi Spania nu mai pu
teau fi unite. De atunci Anglia posedă Oibral
tarul. La 1715 Ludovic XLV muri lăsând ţerii 
sale aureola sciinţelor şi a artelor, iar finanţele 
sdruncinate. Aceasta urma să aducă revoluţiunea 
dela 1789. Sub Ludovic X.V, succesorul seu, se 
întâmplă ruina financiară a lui Law. Reaua ad- 
ministratiune, favoritismul şi imoralitatea afun
dară Francia în nenorocire. La 1740 începu res- 
boiul pentru succesiunea Austriei. Armatele fran
ceze învinseră pretutindenea; cu toate acestea 
prin pacea dela Aix-la-Chapelle (1748) India şi 
America fură luate de Anglia, care de atunci e 
omnipotentă în colonii. In urmă se alipi Franciei 
teritoriul Lorenei, se cumperâ Coreica şi nu se 
putu împedeca ruina Poloniei. La 1776 ajunse 
rege Ludovic XVI, care trebui să plătească gre
şelile predecesorilor sei; la 1789 explodă marea 
revolutiune, iar la 1793 el fu decapitat. Acum 
începură acele glorioase resboaie ale revoluţiunii, 
în cari se distinseră atâţia generali, mai ales 
Bonaparte. La 18 Brumar anul VIII (19 Nov. 
1799) acesta deveni prim-consul. Urmară alte 
campanii, pline de aceeaşi glorie militară, în
cheiate prin tractatul dela Luneville (1801), iar 
preste un an, prin pacea dela Amiens, se luară 
Angliei toate cuceririle din colonii, pe puţin timp 
însă. La 1804 Bonaparte fu încoronat împărat 
ereditar al Franciei cu titlul de Napoleon I, şi 
aspiră la domnia Europei. Anglia, Rusia, Austria, 
Pmsia înti'epriiid o serie de coaliţiuni, din care 
se retraseră totdeuna învinse. Marile victorii dela 
Austerlitz, Jena, Auerstadt, Bylau, Friedland 
acoper de mărire pe Napoleon. După pacea dela 
Tilsitt armatele franceze întrară în Spania fără 
uici im folos. Austria atacă din nou şi din nou 
sdrobită la Eckmuhl, Ebersberg, Essling şi "Wa- 
gram, încheie o pace ruşinoasă. La 1812 desa- 
stroasa campanie din Rusia, în care frigul nimici 
mai mult de trei sferturi din marea armată, 
pregătiră niina lui Napoleon. După bătăliile dela 
Dresda şi Lipsea aliaţii se întăresc şi Napoleon 
abdică, retrăgendu-se în insula Elba (11 Aprilie 
1814). In lipsa lui veni la tron Ludovic XVIII, 
când la 1 Martie 1815 el debarcă la Cannes şi 
încungiurat pe loc de foştii sei soldaţi, întră în 
Paris, în timp ce Ludovic fugi la Gând. Aliaţii 
revin contra lui Napoleon, el mai câştigă patru 
lupte în opt şi mai bate ancă pe Prusieni 
la Fleurus. La marea bătălie dela Waterloo fu 
învins, ne mai avend destulă armată, şi fu exilat 
în insula St. Elena. Urmarea acestor victorii fu 
tractatul dela 1815, în defavorul Franciei.

Ludovic XVIII reveni, şi poporul ostenit îl 
lasă să moară pe tron, pe câud succesorul seu, 
Carol X, fu resturnat la 1830. Urmă Ludovic 
Filip până la 24 Febr. 1848, când burghezia 
proclamă republica. Ludovic Napoleon, nepotul 
lui Bonaparte, ajunse president pe patru ani şi 
la 1852 restabili imperiul. In interior Francia 
profită sub regimul seu; în exterior, tinzând la 
hegemonia Europei, făcu resboiul Crimeei, după 
care Moldova câştigă o parte din Basarabia, merse 
în China cu Anglia, cuprinse Cochinchina, libera 
Italia (1859), interveni în Mexic şi declarând

fără socoteală resboiu Prusiei, fu învins şi ca
pitulă la Sedan (1870), după care Francia i)ierdu 
Lorena şi o parte din Alsacia, iar el tronul. Ur
mărind înălţarea statelor latine, a sprijinit foarte 
mult România.

Dela 1870 Francia e republică. Presidenţi au 
fost Thiers, Mac-Mahon, Grevy, Carnot, Perier, 
Faure iar astă(}i Loubet. [A. S.]

Francia, partea de resărit a imperiului franc. 
cuvenită lui Ludovic Germanicul prin tratatul 
dela Verdun (843). După fiii lui Carloman şi 
Ludovic a urmat Carol cel Gros (876) detronat 
la 887, apoi Arnulf de Carintia (887—899), care 
s’a luptat victorios contra Normanilor şi Slavilor, 
şi în fine cel din urmă rege caroiingian Ludovic 
Copilul (899—911), cu care din regatul estic al 
Francilor se formează regatul german prin di
nastia saxonă iar numele Francilor remâne numai 
ducatului Franconia (v. ac.), care se consideja 
ca simburele regatului.

Frâncioc, pasere, v. Berbece!.
Francisc, împăraţi rom.-germani: 1) F. I, 

Ştefan, n. 8 Dec. 1708, fi.ul mai mare al du
celui Leopold de Lotaringia, urmează tatălui 
seu 1729 in Lotaringia, pe care o schimbă 1787 
cu Toscana, se căsătoresce 1736 cu Maria Te- 
resia, fica lui Carol VI, după moartea lui Carol VI 
(1740) e primit coregent de soţia sa preste ţe- 
rile ereditare austriace, 4 Oct. 1745 e încoronat 
în Frantfurt ca împărat rom.-germ., f 18 Aug. 
1765 în Innsbruck. 2) F. II, los. Carol, 1792 
până 1806 împer. rom.-germ., dela 1806 sub 
numele F. I. împărat al Austriei, n. 12 Febr. 
1768 în Florenţa, fiu al împăr. Leopold II, ur
mează 1 Mart. 1792 tatălui său în ţerile eio- 
ditare austriace, 1792—97,1798—1801, apoi 1805 
şi 1809 poartă nenorocoasele resboaie în contia 
Franciei, 14 Aug. 1804 se declară împăr. eie- 
ditar de Austria, 6 Aug. 1806 în uima înfiin
ţării confederaţiunii renane depune coroana împei'. 
germ., îşi câştigă prin resboiul norocos din 1818 
până 1814 şi în urma congresului din Viena un 
mare şi rotunijit complex de ţeri, se alătură la 
alianţa sfântă, dela 1815 lasă cârma aproape du 
tot pe manile ministrului seu, principele Met- 
temich, t 2 Mart. 1835; om puţinei, nesimţitei' 
şi foarte jaluz de puterea lui absolută.

(Francia) Regi: 3) F. I., n. 12 Sept. 1494 
în Cognac, fiu al lui Carol de Orleans, urmează 
1515 unchiului său Ludovic XII, prin învin
gerea sa la Marignano, reportată asupra Elve
ţienilor în 13 şi 14 Sept. 1515, cuceresce Mi- 
lanul şi Genua, aspiră 1519 fără resultat după 
coroana germ., 1521 începe resboiul în contra 
lui Carol V, dar bătut şi făcut prisonier la l’avia 
24 Febr. 1525, e silit să renunţe cu ocasiunea 
convenţiunii dela Madrid (14 Ian. 1526) la pre- 
tensiunile sale asupra provinciilor ital. şi să ab
dică de Burgundia, 1527, 1536 şi 1542 reînoiesce 
resboiul, dar e silit în pacea dela Cambrai (1529), 
Nizza (1538) şi Crepy (1544) să renunţe la toate i)r(*- 
tensiunile sale asupra Italiei; în scliimb Carol V 
îi redă Burgundia. F. era iubitor de arte şi pompă, 
dar excesiv, f 31 Mart. 1547. 4) J1. 77, n. 19 lan. 
1544 în Fontainebleau, fiul cel mai mare al lui 
Henric II şi al Catarinei de Medici, 1558 se oă- 
sătoresce cu Maria Stuart şi 10 Iul. 1559 se urcă 
pe tron, stete cu totul sub cârma unchiului seu 
Guise. t 5 Dec. 1560.
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(Ambele Sicilii) Regi: 5) F. I, lanuarius 

los., fiu al lui Ferdinand 1., n. 20 Aug. 1777 
în Neapole, se urcă pe tron 4 lan. 1825, stete 
nu totul .sub cârma Austriacilor, -|' 8 Nov. 1830 
în Neapole. 6) F. II, Maria Leopold, fiul mai 
mare al lui Ferdinand II, n. 16 Ian. 1836, urmează 
tatălui seu 22 Maiu 1859, restaurează constituţia 
(lela 1848, 6 Febr. 1860 ameninţat de Garibaldi 
|)nrăResce Neapolea şi se retrage la Gaeta, 13 Febr. 
1861 e silit să capituleze, f 27 Dec. 1894 în Arco.

Francisc, Canalul F., canal în Ungaria între 
Dunăre şi Tisa, avend lungime de 105 km. Cam 
(lela mijlocul acestuia duce canalul Francisc- 
losif spre sud-est la Dunăre. Ambele au me- 
iiii'ea a uşura comunicaţiunea între Tisa şi Du
năre şi a scurta calea prin cotitura celei din urmă.

Franciscani, nume generic al tuturor călugă
rilor cari recunosc de fundator pe Sf. Francisc 
de Assisi (v. ac.), care a numit primul seu in
stitut ordul: f raţilor minori, fiind-că caracteml 
lor distinctiv era sărăcia şi umilinţa. F. în 
scurtă vreme s’au înmulţit şi respândit pretu- 
tindenea predicând cuventul lui D(Jeu cu cu- 
ventul şi cu exemplul şi trăind numai din mila 
credincio,şilor, şi de aceea s’au numit şi mendi- 
canţi sau cerşitori. In 1209 Sf. F. nu avea decât 
doi tovareşi (fraţi), după (Jece ani erau 5000, 
iar după 40 de ani erau 200,000, împărţiţi în 
8000 (le mănăstiri. Pentru a întări simţementul 
religios şi a îndemna pe toţi la o viaţă creşti
nească, Sf. F. institui pe lângă ordul monastic 
aşa numitul ord al fraţilor pocăinţei, sau al 
treilea ord, în 1221, în care se însciiau per
soane de oii ce grad şi condiţiune, fără obligaţiuni 
Riieeiale, decât să ducă o viaţă creştinească ob
servând poruncile lui Ddeu şi ale bisericei. Ordul 
Franciscanilor a dobândit dela papi mai multe 
privilegii, dar după moartea fundatorului s’a in
trodus lenevirea în observarea strictă a regu- 
lelor şi astfel s’a simţit necesitatea reformelor, 
cari au şi fost făcute de mai mulţi bărbaţi evla- 
vioşi şi astfel ordul s’a despărţit în mai multe 
fracţiuni sau reforme, ca: minori observanţi 
cari au primit prima reformă a lui Pauluţiu de 
Spoleta (mijlocul seci. XIV), minori conventuali 
caii nu au primit-o; eremiţi, fraţii familiei, cole- 
tanii, amadeiftii, strict observanţii, alcantarenii, 
desculţi şi capuţini. In mai multe rânduri s’a 
încercat contopirea acestor fracţiuni, dar abia 
în anii trecuţi a succes o contopire parţială, aşa 
încât nstă(Ji sunt trei orduri de F., avend fiecare 
regula şi generalul seu, adecă: minorii obser- 
vanfi, capuţinii şi minorii conventuali. Aceşti din 
urmă s’au aşezat înainte de aceste cu câteva 
sute de ani în Muntenia (v. art. Bărăţia) şi în 
Moldova, unde au şi acum mai multe parochii 
printre ciangăii rom.-cat. Sf. F. a întemeiat la 
1212 şi un ord de călugăriţe, al doilea ord, numit 
nl clai'isselor, după Sf. Clara, cea dintâi abatissă.

[Dr. lacob Radu.]
Francisc de Assisi, sfânt, fundatorul ordului 

călugăresc al Franciscanilor (v. ac.), n. 1182 în 
Assisi în Umbria (Italia) ca fiu de comerciant 
avut. La 1202 în un resboiu, ce l-a purtat patria 
sa cu Umbria, F. a ajuns captiv. După im an 
reclobâudindu-şi libertatea a căcjut în un morb 
greu, din care reînsănătoşindu-se a depus greaţa 
faţă de cei ce suferiau de lepră, şi mergend în 
mijlocul lor îi mângâia şi lecui a. Averea şi-a

împărţit-o toată săracilor şi a fundat ordul că
lugăresc mendicant (v. ac.), ca să predice peni
tenţa după exemplul apostolilor. 4 Oct. 1226. 
(Cf. Dr. A. Gram a. Istoria universală a bisericei. 
Blaj; 1881, § 109.) - [i—m.]

Francisc de Paula, fundatorul ord. Minimilor, 
n. 1416 în Calabria, înfiinţează ord. eremiţilor 
sfântului Francisc, aprobat 1474, şi transformat 
1492 de papa Alexandru VI în ord. Minimilor, 
•j- 2 Apr. 1507.

Francisc de Sales, sfânt, n. 11 Aug. 1567 în 
castelul cenţilor de Sales dela Annecy în Savoia, 
studia dreptul în Paris şi Padua, pe care preste 
voia părinţilor sei îl schimbă mai apoi cu teo
logia; pentru activitatea sa rodnică de a recâ
ştiga Savoia nord. pentru catolicism, este numit 
1599 coadjutor al epp. de Geneva şi 1602 episcop; 
înfiinţîi împreună cu veduva Chantal ord. Sa- 
lesianelor. F. a scris opere preţioase pentru edi
ficarea creştinilor, ca »Philothea« (trad. în ro- 
mânesce de ieromonarchul Damian EUă Domşa 
din Blaj. Sibiiu, 1898). f 28 Dec. 1622 în Lyon; 
1665 fu declarat sfânt, iar 1877 Pius IX îl ri
dică între doctorii bisericii, piua comemor. 29 Iau. 
»Oeuvres completes*, (8 voi.). Lyon, 1868. Cf. 
Hamon, Vie de Frangois de Sales, (ed. V, 2 voi. 
Paris, 1867). [nt.]

Francisc losif I, împerat al Austriei, rege al 
Boemiei, etc. şi rege apostolic al Ungariei, 
n. 18 Aug. 1830 ca fiul cel mai mare al arcbi- 
ducelui Francisc Carol şi al archiducesei Sofia, 
princesă de Bavaria. Educaţiunea sa urmă sub 
conducerea archiducesei Sofia şi a contelui cle
rical Bombelles. Primul pas în viaţa publică îl 
făcu în 1847 ca representant al împăratului 
Ferdinand la instalarea palatinului Ştefan în 
Pojon, unde plăcu foarte Ungurilor. In Apr. 1848 
era să fie numit guvernor al Boemiei, merse 
însă îu Italia, unde luă parte la resboiu. Mersul 
evenimentelor politice îl chiemă pe neaştej)- 
tate pe tron. Spre a scăpa adecă de promisiu
nile făcute Ungurilor de împăratul Ferdinand, 
consiliul familiar îl declară major, exoperâ re
signarea împăratului Ferdinand şi-l proclamă 
după retragerea tatălui său Francisc Carol în 
2 Dec. 1848 împărat al Austriei. Ca atare plecă 
la Ungaria şi participă la cucerirea fortăreţei 
Raab. Cu ajutorul Rusiei doborî revoluţia un
gară şi restitui apoi absolutismul, desfiinţând 
constituţia din 20 Aug. 1851 şi dietele. Resta
bilirea linişte! în ţeară îi făcu cu putinţă a 
relua rolul dirigent în federaţiunea germană şi 
a înfrânge politica prusiană prin convenţiunea 
încheiată 1850 la Olomuţ. La 1854 se puse în 
oposiţie contra Rusiei şi-şi pierdu din causa 
aceasta simpatiile aliatului de odinioară, iar la 
1855 încheiă cu curia papală un concordat, care 
extradă statul bisericii. Tendenţa aceasta ultra-' 
montană şi absolutismul centralist şi germani- 
sator au produs catastrofa din 1859. împăratul 
plecă în persoană în Italia, ca să conducă cam
pania în contra Italienilor şi Francezilor aliaţi, 
nu avu însă succes, ci fu necesitat a încheia 
pacea dela Villafranca şi a ceda Lombardia, ca 
să treacă hegemonia în manile Pmsiei. Desastrul 
documentând imposibilitatea menţinerii siste- 
m\ilui absolutistic şi centralist, F. I. se vă(ju 
silit a inaugura reforme, cari însă, remânend pre
dilecţie pentru tradiţiunile iosefine, se executară
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numai şovăind şi pe jumătate. Experimentele 
constituţionale, făcute cu diploma din 20 Oct. 
1860 şi cu constituţiunea proclamată do Schmer- 
ling în 26 Febr. 1861 tindeau pe deoparte a 
mulţămi popoarele, pe de altă parte însă a man- 
ţine preponderanţa germană şi centralismul. Re- 
sultatul lor a fost iarăşi o catastrofă la Konig- 
grătz, prin care Austria fii scoasă din federa- 
ţ^iunea germană şi pierdu Veneţia. Sub greutatea 
evenimentului acestuia împăratul cedă Ungariei 
independenţa şi desfacerea monarchiei în două 
state, ale căror referinţe se regulară prin 
pactul din 1867, mijlocit de cancelarul contele 
Beust. Pe basa compromisului acestuia F. I. se 
încorona în 8 Iunie 1867 la Budapesta rege al Un
gariei. De atunci predominează în Ungaria ele
mentul maghiar, închiegat în partidul liberal, 
care de treicjeci de ani conduce destinele ţerii sub 
diferite cabinete.

In Cislaitania sistemul politic s’a schimbat de 
diferite ori, fiind când centralistic german, ca 
sub cabinetul Auersperg, când federalistic sub 
Hohenwart, ori autonomistic sub Taaffe. Dela 
chiemarea cabinetului Badeni încoace, starea a 
devenit chaotică. A menţine centralismul cu 
hegemonia germană, lipsesce puterea politică; a 
realisa însă federalismul sau autonomia naţio
nalităţilor spre a le îndestula, opresce tradi- 
ţiunea iosefină, do care cercurile conducătoare 
nu se pot emancipa. Tendenţa, de a împreuna 
contraste, ce nu se pot împreuna nici când, ţine 
în loc toată evoluţia.

Mai fericită a fost politica externă. După ex
cluderea din Germania, interesele politice, şi 
îndeosebi pericolul ce ameninţă din partea Rusiei, 
au creat o alianţă trainică între Austro-Ungaria 
şi Germania, care încheiată la 1879 şi întărită 
âncă prin alipirea Italiei, există chiar astăzi şi 
asigură monarchiei un rol decisiv în concertul 
european.

Iu privinţa personală, F. l. se bucură de cea 
mai mare veneraţiune din partea popoarelor sale, 
precum au documentat omagiile aduse lui cu 
ocasiunea iubileului de 50 ani al domniei sale. 
In privinţa familiară F. I. a îndurat lovituri 
grele, piercjend unicul său fiu Rudolf, n. 22 Aug. 
1858 şi 1889, şi soţia sa Elisaveta (v. ac.), 
născută princesă de Bavaria, care fu asasinată 
do un anarchist în 1898 la Geneva. I-au remas 
numai două fice, archiducesa Ghisela, n. 12 Iulie 
1856 (căsătorită cu Leopold, principe de Bavaria), 
şi Maria-Valeria, n, 22 Aug. 1868 (căsătorită 
cu archiducele Francisc Salvator).

Francisc-Ios'if, Ţeara sau Pămentul lui Fran- 
cisc-Iosif, archipelag. Grup de pământuri polare, 
situate dincolo de Spitzberg, la nord dela 80 grad. 
lat. nordică până la al 83°; iar longitudine est. 
între 48°—62°. Descoperit în 1873, explorat anul 
următor şi numit astfel în onoarea împăratului, 
de cătră navig. austriac! Payer şi Weiprecht. 
Se compune din 2 insule mari: la apus pămentul 
lui Zichy şi la resărit al lui Wilczek, despărţite 
printr’o strimtoare, în care se află mai multe 
insule mici. La vestul acestora s’a găsit pămentul 
regelui Oscar; spre nord al lui Petermann. Ar- 
cliipelagul e muntos, dojninat de muntele Richt- 
hofen (1580 m.) în pămentul lui Zichy. O mare 
parte a solului e format din erupţiuni de basalt 
şi depresiunile sunt ocupate de gheţari imenşi,

cari au până la 60 km. lungime, 20 lărgime. 
Vegetaţia foarte săracă; se văd urme de animale: 
urşi, vulpi; pinguini şi alte paseri marine, oto.

[O. L.]
Ordinul Francisc-Iosif, creat de împăratul 

F. I. la 1849 pentru merite deosebite. Statutele 
primitive au fost modificate la 25 Dec. 1886, şi 
conţin 22 articole. Sunt 3 clase: mari cruci, co
mandori şi cavaleri. Mare maestru al ordinului 
e împăratul Austriei. Panglica roşie. [O. L.j

Francisc Xaver, sfânt, apostolul Indiilor, u. 
7 Apr. 1506 în castelul Xaver în, Navara, din 
familie nobilă, a studiat filosofia obţinând gradul 
de doctor în Paris la 1530. In societate cu Ignaţiu 
de Loyola a depus votul monachal, fiind cei 
dintâi membri ai ord. lesuiţilor (v. ac.). In 1542 
s’a dus ca misionar în India şi a încreştinat 
sute de mii de păgâni în India, laponia, Ceylou 
şi în alte provincii din Asia estică, f 2 Dec. 
1552. Papa Gregoriu XV în 1622 l-a indus îu 
catalogul sfinţilor. F. X. a scris mai multe cato- 
chisme şi un număr considerabil de epistole în 
limba spaniolă. (Cf. Tursellini, Vita S. Fr. X. 
Antverp. 1596.) [i—

Franck, Adolphe, publicist şi filosof frc., n. 
9 Oct. 1809 la Liocourt, dintr’o familie mosaică. 
El a profesat filosofia în diferite oraşe ale Franciei 
ca Douai, Nancy şi Versailles, şi, în 1840, a fost 
numit prof. de filos. la colegiul Charlemagne, la 
Versailles. F. a suplinit la Sorbonne dela 1849 
până la 1852 catedra de filosofie greacă şi latină, 
al cărei titular era Barthelemy Saint-Hilaiie. 
Dela 1854—1881 prof. de dreptul naturei gin
ţilor la College de France. Lecţiunile lui erau 
urmate de un public foarte numeros. F. a ])u- 
blicat o mulţime de articole în Journal de De- 
bats, unde el figura printre criticii cei mai di
stinşi ai acestui (jiar, şi în alte reviste; el făcea 
parte din academia de sciinţe morale şi politico 
âncă dela 20 Ian. 1844. Principalele scrieri: 
Esquisse d’une histoire de la logique, (1838); La 
Kabbale ou Philosophie religieuse des Hebreux, 
(1843 şi 1889); Etudes orientales, (1861); Noii- 
veaux Essais, (1890), etc. şi numeroase şi im
portante articole în Dictionnaire de Sciences 
philosophiques. f 11 Apr. 1893 la Paris.

[I. I. Naciaji.J
Francke, August Hermann, teolog pietist şi 

pedagog, n. 22 Martie 1663 în Liibeck, 1685 
docent în Lipsea, 1690 diacon în Erfurt, 1692 
paroch şi prof. în Halle, unde fundă un oriauo- 
trofiu la 24 Iulie 1698, apoi alte şcoalo şi insti
tute de educaţiune; mijloacele pentru susţinerea 
acestor institute la început erau foarte modeste, 
crescură însă prin contiibuiri din toate părţile 
locuite de protestanţi în măsură aşa de maie, 
că acele institute âncă sub el deveniră aşeză- 
mintele de a(Ji ale lui F. (v. Halle). t 6 Iunie 
1727. Scrierile lui F. au fost editate de Kramer, 
care i-a scris şi biografia.

Franc-ma90n, (franc., românesce şi Framason 
sau greşit Farmason), membru al societăţii 
Franc-magonnerie, care e o societate secretă, 
adecă nu admite neiniţiaţi la întrunirile ei ofi
ciale, şi impune membrilor ei păstrarea unor 
secrete. De Mtfel statutele ei au fost tipăj ite în 
toate limbile şi se găsesc ca şi revistele ei speciale 
în multe biblioteci publice. Pentru a fi membru 
trebue a se supune la mai multe încercări, cari
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compun iniţiaţiunea. Sunt mai multe grade de ini- 
ţiaţio. Membrii din o localitate compun una sau 
mai multe loges, mai multe luges o Grande-loge 
(Gross-loge). Totalitatea logelor, cari depind de 
aceeaşi autoritate centrală, se numesce o obe
dienţă. Logele sunt representate una pe lângă 
celelalte, şi Gr.-loges asemenea prin un fel de 
consul sau ambasador numit garant de amiciţie. 
La oarecare epocă se convoacă congrese na
ţionale sau internaţionale de F. Sunt mai multe 
feluri de F., acestea se numesc rituri. Cel care 
aie ierarchia mai complicată e ritul scoţian. 
După scriitorii catolici, scopul nemărturisit al F. 
ai' fi distrugerea religiunii. Clerul catolic o combate 
clin causa aceasta cu toată energia. In ţerile pro
testante suveranii, principii, ocupă adesea posturile 
cele mai înalte ale F. Astfel prinţul de Wales 
e mare măiestru al F. engleze. In ţerile orto
doxe e puţin respândită. După apologiştii F., 
scopul ei ar fi de a respândi sentimente de frăţie, 
de a contribui la luminarea intelectuală a po
poarelor, de a lăţi cunosoinţe sciinţifice, de a 
crea opere de caritate şi solidaritate. Au semne 
prin cari un membru sau frate se face cunoscut 
altora. S’a scris mult mai ales despre un signal 
de detresse, care dacă îl face un frate în mo
mentul primejdiei, obligă sau ar obliga pe cei
lalţi fraţi a-i da ajutor îndată. In întrunirile lor 
F. ,se servesc de multe expresiuni simbolice, 
luate în parte din teiminologia architecturii, în 
parte din limbile orientale. Astfel pe Dumnezeu 
îl numesc Marele-Architect, au un grad numit 
cavaler kadosh (kadosh în I. ebraică = sfânt).

După F. origina lor ar fi foarte veche, s’ar trage 
din loge organisate de însuşi Soloinon printre 
conlucrătorii la templul din Ierusalim. E probabil 
că se trag din societăţi de architecţi, sculptori, 
zidari, cari pe la sfîrşitul evului mediu au admis 
şi alte persoane printre ei. In tot caşul perioda 
(le înflorire a F. a fost jumătatea a 2-a a seco
lului trecut şi începutul secolului acestuia.

In România a fost introdusă F. pe la 1850. 
Krau înainte câţiva F. străini. Logele românesc! 
depind de Gr.-Orient (aşa se numesce o auto
ritate F. centrală) din Paris. După oarecare suc
cese, F. a decă(Jut cu totul în România, mai ales 
din causă că se crede în genere, că F. între
buinţează influenţa sa în favoarea Ovreilor. 
Ceea ce nu e totdeuna exact, căci sunt chiar 
loge în Prusia, în mai multe ţeri nordice, cari 
exclud pe Ovrei. Mai mulţi membri ai Junimei, şi 
mai mulţi bărbaţi politici eminenţi ai României, 
au fost framasoni. [Biron.]

Franco, (ital.) liber, mai ales liber de porto. 
Francare, ])lata preţului de transport a unei 
scrisori. Se face lipind mărci sau timbre poştale 
(v. ac.). Pentru scrisorile insuficient francate, posta 
percepe la predare îndoitul deficitului. Tariful de 
francare, care a fost mult timp foarte complicat 
şi foarte scump, s’a uniformisat şi s’a scă(Jut 
foarte mult prin convenţiunea poştală univer- 
.sală, din care fac parte toate statele, cari au ad- 
ministraţiune poştală regulată. Unitatea de taxă 
e 20 bani (10 cruceri) pentru o scrisoare simplă 
internaţională şi 10 bani (5 cruceri) pentru o 
cartă poştală internaţională. Imprimatele, hâr
tiile de afaceri, coletelo poştale, etc., au alte 
taxe. Taxa internaţională nu limitează dreptul 
unui stat de a fixa taxa interioară. De fapt însă
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prin natura lucraţilor toate taxele poştale in
terioare sau naţionale sunt inferioare celor in
ternaţionale. Posta constată francarea prin im
primarea unei ştampile cu cerneală neagră, care 
anulează mărcile puse pe scrisori sau bănzi.

[Birou.]
Franco-German, Eesboiul. Originea acestui 

resboiu trebue căutată în campania din 1866. 
Ea fu întreprinsă de cătră Napoleon III în spe
ranţa de a consolida dinastia imperială prin o vic
torie. De altă parte Prusia îl doria şi ea, căci 
dela Sadova, spera să fundeze imperiu german. 
Candidatura prinţului Leopold de Hohenzolleru 
la tronul Spaniei fu pretextul resboiului. Francia 
nu voi să admită presenţa unui prinţ german 
la Madrid; negociaţiuni fură angajate, cari pă
rură un moment că vor da un bun resultat. 
Presumţiunea consilierilor lui Napoleon însă, o 
campanie de presă foarte resboinică dintr’o 
parte şi dintr’alta, în fine presiunea partidului 
militar german, le rupse. Marea abilitate a prin
ţului de Bismarek adusă pe Francia să declare 
ea ântâiu acest resboiu, care era să-i fie aşa de 
fatal, şi s’o menţie isolată şi fără aliaţi. Resboiul 
fu declarat lă 19 Iulie 1870. Prestigiul armatei 
franceze era astfel, că mai toată Europa credea 
în succesul ei. Forţele militare însă ale celor 
doue ţeri erau departe de a fi egale. In Francia 
nu exista nici un plan de resboiu, cei 250 ori 
300,000 oameni erau împărţiţi în 7 corpuri de 
armată, cari într’un timp de 15 (}ile puteau să 
se îndrepteze spre frontieră. Armata era înşi
rată pe un front de 300 km, dela Strassburg la 
Belfort. Mobilisarea nu exista decât pe hârtie, 
nu era nici un procedeu simplu şi repede de 
concentrare; de aceea se vecjură masse conside
rabile de trape neavend nici un aprovisionament, 
pe când de altă parte cantităţi mari de apro- 
visionamente se îngrămădeau acolo unde nu era 
nici o trupă. Armamentul era defectuos, căci, 
deşi puşca franceză, Chassepot, era superioară 
puscei cu ac germană, artileria însă era infe
rioară, în mod vedit, şi ca numer şi ca calitate. 
In Germania nimic nu se lăsase la noroc. Planul 
de campanie era pregătit de mult, în ceea ce 
privesce mobilisarea, statul-major n’avu decât 
să modifice sistemul ce le reuşise aşa de bine în 
resboiul contra Austriei, La 31 Iulie 600,000 oa
meni susţinuţi de o formidabilă aifilerie erau 
gata să ia ofensiva. La 4 August Germanii sur
prind divisia Douai din corpul I de armată Mac- 
Mahou şi o sfărîmă la Weissenburg. Doue <Jile 
mai târejiu Francezii sunt bătuţi la Worth şi la 
Forbach, frontiera e trecută prin doue puncte. 
Generalul Mac-Mahon bate în retragere spre 
Chalons. Frossard după Forbach se retrage spre 
Metz unde se întrunesce cu generalul Bazaine. 
împăratul, care erageneralissim, părăsesce Metzul 
la 14 August şi se retrage spre Chalons. Un 
consiliu de resboiu fu ţinut. Generalii voiau toţi 
să acopere Parisul; ministrul de resboiu prefera 
din contră să ducă armata de Chalons spre nord 
pentru a debloca pe Bazaine, care suportase deja 
teribilele bătălii dela Borny, Gravelotte şi St.- 
Privat. Acest plan fu dejucat de prinţul regal de 
Prusia, care părăsi îndată proiectul de a mei'ge 
spre Paris, pentru a se arunca în urmărirea 
Francezilor. La 1 Sept. împăratul şi armata sa 
era încolţit la Sedau, unde după o bătălie me-
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niorabilă, trebui să capituleze. La 4 Sept. im
periul era resturnat şi republica proclamată la 
Paris. Guvernul aperării naţionale se ocupă de 
a pune în stare de aperare Parisul, care era 
ţinta Germanilor. Cele 4 armate prusiene se pun 
în marş, defileurile franceze nu sunt nici măcar 
aperate. La 10 Sept. Parisul e blocat şi isolat 
de restul Franciei. O delegaţie a guvernului 
aperării naţionale se instalase la Tours pentru 
a organisa apărarea în provincie. Trupe com
puse din oameni din deposite şi din mobili for
mară o armată, care luă numele de armata Loirei. 
Prusienii voiră s’o năbuşească în perioda de for
maţiune. Generalul bavarez »von der Tann« 
merse spre ea. O primă luptă avu loc la Artbenay, 
dar Francezii negăsindu-se în numer, trebuiră 
să părăsească Orleanul după o luptă furioasă 
(11 Oct.). Ei se retraseră spre Salbris sub co
manda generalului d’Aurelles de Paladine. Doue 
armate fură organisate imediat cu scopul de a 
acoperi centrul şi sudul Franciei; Francezii sperau, 
graţie acestor armate, să deblocheze Parisul şi 
să dea mâna cu mareşalul Bazaine închis în 
Metz. Capitularea acestui mai'eşal, la 31 Oct., făcu 
imposibilă partea a doua a acestui plan. La 9 Nov., 
d'Aurelles de Paladine câştigă victoria dela Coul- 
miei’s, care făcu să renască speranţa Paiisienilor, 
Generalul Trocbu luă disposiţiuni pentru a opera 
o ieşire şi a se uni cu armata Loirei şi a rupe în 
fine cercul de fier ce încingea capitala. Greutatea 
comunicaţiilor întârzia operaţiile; bătălia dela 
Champigny, dată la 1 Dec. şi reluarea Orleanului 
de cătră Prusieni, nimici visul statului-major 
francez. Neînţelegeri isbucniră între generalul 
de Paladine şi guvernul dela Toui-s. Generalul 
îşi dete dimisia şi armata lui fu împărţită; cor
purile 16 şi 17 sub comanda generalului Chanzy 
se retraseră spre Blois; corpurile 18 şi 20 sub 
generalul Bourbaki spre Viergon şi apoi spre 
Bourges, în fine generalul Martin la Pallieres cu 
al 15-lea corp la Gien. Ducele de Mecklenburg 
fu trimis contra lui Chanzy, care execută o 
retragere celebră spre Mans, unde se fortifică 
şi-şi organisă armata. Planul lui era de a ajunge 
la Paris prin Chartres-şi Versailles. Guvernul 
aperării naţionale îi ordonă să întârzie execuţia 
până la 14Ian. 1871. Prusienii îl atacară cu puteri 
considerabile şi, după doue (Jile de luptă, trebui 
să se retragă înapoia rîului Mayenna. Generalul 
Bourbaki se îndreptase spre est cu gândul să 
deblocheze BeLfoitiil, el repurtă un succes la 
Villersexel. In nord unde apărarea fusese orga- 
nisată de generalul Faidherbe, acest oficier câştigă 
bătălia dela Bapaume. Parisul în acest timp su- 
feria un teribil bombardament şi era redus la 
cele mai grele extremităţi. O ultimă încercare 
fu făcută la Buzenval în scopul de a merge spre 
Versailles. Această încercare că(Ju în furia con
centrării inamicului, prevenit de spionii săi, şi 
Pai'isul capitulă la 28 Ian. Bourbaki ajunsese la 
Besanşon. El încercă înzădar, la 14 Ian., să 
atace pe Prusieni la Hericourt. Frigul cel mare, 
lipsa de aprovisionări, oboseala oamenilor făcură 
să cacjă acest atac. Ajunsese la 40 km. de Belfort. 
Generalul Manteuffel vine de aduce şi el ajutorul 
său generalului Werder, adversarul lui Bourbaki, 
el îndreptă pe unul din locotenenţii săi spre Dijon 
pentru a despăi’ţi pe Bourbaki de Garibaldi care 
era în acest oraş. Aceasta era situaţia când sosi

scirea armistiţului, din care era exclusă armata 
de est, Bourbaki se aruncă în Elveţia, acesta era 
ultimul act al acestei drame întunecate. Pacea 
fu iscălită la 2 Martie. Francia plăti 5 miliarde 
şi pierdu Alsacia şi Lorena.

Francolin, Francolinus vulgaris, pasere găi- 
noasă din fam. Tetraonidae, ce petrece prin Asia 
apuseană şi insula Cyprus. [V. B.]

Franconia, ducat al vechiului imperiu ger
manic, între Saxon ia, Turingia, Bavaiia, Şvabia 
şi Lotaringia, împărţit în F. occidentală (Rhein- 
franken) şi F. orientală. Oraşe principale: Ro- 
thenburg, Windsheim,Schweinfurt, Weissenburg, 
Wurzburg, Darmstadt, Karlsruhe, Maienza, 
Frankfurt, Bamberg. E străbătută de Rin, cu 
afluenţii Neckar şi Main. Cea mai mare parte 
ţine astădi de Bavaria, în care formează trei pro
vincii cu numele de F. superioară, inferioară şi 
medie, cu capitalele Beyreuth, Anspach şi Wurz
burg. Mai ţine şi de Hessa, Baden şi Wiirttemberg.

Istorie. Numele său vine dela triburile france, 
cari o locuiau în vechime. După Carol cel Mare 
formă un ducat independent. Un duce al seu, 
Coprad, fu ales rege al Germaniei la 911. Alt 
duce, Conrad II, devenind şi el mai târ(Jiu îm
părat, uni F. cu Germania, Mai încolo treciî 
sub casa de Hohenstaufen, care ajungând şi ea 
la tronul imperial, remase unită cu Germania 
până la desmembrarea acesteia (1806). Atunci se 
despărţi într’o mulţime de fiefuri laice şi eele- 
siastice, ca Maienza, Spira, Nassau, Worms, 
Hanau, Hessa, etc. Sub împăratul Maximilian 1 
(1500), cercul F. cuprindea episcopatele de Bam
berg, Wurzburg şi Eichstadt, mai multe ordine, 
comitate şi oraşe. Desfăcendu-se imperiul ger
manic, numele de Fr. nu mai apăru oficial pună 
la 1837, când Ludovic I al Bavariei dădu acest 
nume la trei provincii ale ţerii sale.

Frahe-tirori, corpuri de trupă voluntare, cari 
se organisează pentru a face resboiu de parti- 
sani. Ei servesc de eclerori armatelor şi mi
siunea lor e de a hârţuî inamicul, atacându-1 pe 
neaşteptate, distrugând căile ferate, podurile şi 
tăind liniile telegrafice. Ei pot fi ori foarte utili, 
ori foarte vătămători, după spiritul ce-i însu- 
fleţesce, căci printre ei se pot străcura oameni 
cari nu caută decât să fure şi să jefuiască. In 
timpul resboiului dintre Francezi şi Germani 
unele companii de F., comandaţi de şefi energici 
şi devotaţi, au adus adevărate servicii. In i'es- 
boiul din 1877—78, româno-ruso-turc, parte din 
Cazacii ruşi precum şi Başi-bozuci şi Cerchezi 
turcesci erau organisaţi ca F.

Frâncu, Amos, tribun, n. 1829 în Benig, cott. 
Alba inferioară, tatăl său a fost inspector do
minai al episcopului rom.-cat. Studiile le-a făcut 
în Alba-Iulia şi la academia din Sibiiu. Iu 1848/9 
a fost tribun şi a luat parte activă la luptele 
Românilor, 1860 notar public, 1861 —1872 proto- 
notar, apoi vice-comite în cott. Zarand; idea de 
a înfiinţa aici un gimnasiu român dela (;1 a ieşit; 
el a înduplecat comunele să-şi dăruiască obli
gaţiunile de stat în favorul gimnasiului. In 1809 
gimnasiul şi-a început activitatea, cu care oca- 
siune representanţa i-a votat o frumoasă remu
neraţie, el însă a dăruit-o gimnasiului. In 1872 
a fost numit jude reg. îh Baia de Criş, 1870 
transferat ca jude la tribunalul din Mişcolţ (IJug. 
super.), unde nu s’a odichnit până ce u’a reuşit
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să aducă un preot român la biserica grecească. 
A fost decorat cu crucea de aur pentru merite 
şi cu o decoraţiune nisească. f 27 Apr. 1891. 
Nepotul seu de frate Amos, advocat în Sibiiu, s’a 
distins ca apărător în procesul Memorandului.

[I. St. Ş.]
2) Frâncu, Andreiu, jude la Curie, n. 1837

iu Buzaş, cott. Solnoc-Dobâca; studiile juridice 
Ic-a terminat la academia din Cluj. In 1862 a 
fost numit notar de tribunal; 1872 jude de tri- 
bimal; 1879 jude la trib. de apel; 1890 jude la 
Curia reg. din Pesta. [I. St. Ş.]

3) Frâncu, Teofil, scriitor român, a publicat 
în colaboratie cu G. Candrea, Rotacismul la Moţi 
şi Istrieni. Bucuresci, 1886; Românii din munţii 
apuseni fMoţii), 1888.

Francudi, Epaminonda, profesor, n. 1829 în 
insula Cipru, f 1897 în Bucuresci. A studiat în 
Atena, şi venind în România a dat iecţiuni de 
1. elină la diferite şcoale. 1864 numit profesor 
de limba şi literatura elină la facultatea de li
tere şi tilosofie din Bucuresci. A fost director al 
şcoalei normale super, şi interpret pentru 1. elină 
pe lângă ministeriul de externe. Publicaţiuni în 
1. elină: Discurs în amintirea eroilor dela Creta, 
(1866); Hymn la unirea principatelor, (1859).

Frânouşa, varietate de straguri albi.
Frangepan, familie nobiliară de origine croată; 

a primit donaţiuni dela Bela III şi Andreiu II. 
Bela IV a aflat scăpare pe insula Veglia, pro
prietate a Frangepanilor, şi ei l-au readus în 
(eară, de aceea el a întărit pe Frideric, Barto- 
loiiieiu şi Ierindo F. în toate drepturile, dona- 
ţiunile şi prerogativele lor. F. Bartolomeiu, co
mite suprem de Somogy, stăpân al insulei Ve
glia, care după pacea de Zara, 1358, s’a încor
porat la coroana magh. F. Frandsc, mitropolit 
de Colocea. A fost franciscan în Roma şi papa 
Clemente VII îl trimite în misiune diplomatică 
la loan Szapolyai. 1527 e delegatul lui Szapolyai 
la congresul din Olmiitz, f 1543. F. Frandsc 
Cristofor, părtaş la conjuraţia AVesselenyi, îm
preună cu cumnatul seu Petru Zrinyi, dar fură 
prinşi şi executaţi în "Wiener-Neustadt 1671. 
F. loan, conte de Zeng, Veglia şi Modruş, f îna
inte de 1395; a eUberat din prinsoare pe regina 
Maria, 1392 ban al Croaţiei, Dalmaţiei şi Sla
voniei. F. Niculae, 1612 căpitan al oraşului 
Zeng, 1616 ban al Croaţiei, Dalmaţiei, Slavo
niei; la încheierea păcii de Gyarmat delegat al 
lui Ferdinand II. j* 1627 în Viena.

Frângere, v. Fracţiune şi Fractura.
Frângerea pânei. Pe timpul Apostolilor li- 

turgia se numia «frângerea pânei®, pentru că la 
liturgiă se frângea pânea spre a fi împărţită cre
dincioşilor ca cuminecătură. A(ji F. pânei eucha- 
ristice este actul liturgic când la esclamarea 
•Ştiutele sfinţilor®, între rugăciuni se frânge pânea 
în 4 părţi spre a o pregăti la cuminecătură. 
(Ifapt. Apost. II. 42, 46, 47.)

Frank, Valentin F. de FranJcenstein, poli
tician săsesc, n. 1643. Mai ântâiu funcţionar 
orăşenesc în Sibiiu; 1682 notar provincial şi 1686 
jude regiu. Principele Apafi îl întări de comite 
al naţiunii săsesci; pe timpul acesta se încheia 
1688 în Sibiiu contractul între Apafi şi Caraffa, 
prin care Trs. a recnnoscut suzeranitatea Austriei, 
împăratul Leopold îl făcu nobil cu predicatul de 
Frankenstein.

2) Frank, loan Petru, scriitor sas, n. 1827 
în Cisnâdie, Trs.; inginer şi jurnalist. Opul seu 
principal; Die Gegenwart u. Zukunft der Sieben- 
biirger Sachsen, 1892.

3) Frank Andrei, farmacist, n. 1815 în Mediaş 
(Trs.), 1846 trecut în Muntenia a deschis far
macia «La Ursn® în Bucuresci; 1859 fundă Socie
tatea farmaciştilor în Rom.; fost membru în co- 
misiunea chimico-farmaceutică, cea de igienă şi 
al juriului examinator de licenţiaţi în farmacie.

Frankfurt pe Maina, oraş în prov. prusiană 
Wiesbaden, la dreapta rîului Maina, dimpreună 
cu suburbia Sachsenhausen şi oraşul Bockenheim, 
încorporat Ia 1895, are 229,279 loo. (1895). Bi
serica sf. Bartolomeiu (din seci. XTV restaurată 
după incendiul dela 1867); biserica sf. Paul (aci 
a ţinut şedinţe parlamentul din 1848—49); casa 
oraşului (din seci. XV, palatul familiei Thurn 
u. Taxis); bursă, bibliotecă, casa natală a lui 
Goethe, pinacotecă, operă, numeroase monumente 
(Carol cel Mare, Goethe, Schiller, Gutenberg etc.); 
2 gimnasii clasice şi 2 gimn. reale, 1 şcoală reală 
superioară, 4 şcoale reale, seminar de învăţătoare, 
institut de surdomuţi şi de orbi, institute de bine
facere. Industrie de maşine de cusut, de chimicalii, 
parfumuri, pălării de paie; însemnat comerciu 
de transit şi de schimb; cameră do comerciu, 
filiala băncii imperiale, multe bănci; consulate; 
navigaţiune pe Maina. Grădină zoologică, grădină 
de palmieri. 843 F. a fost capitala imperiului 
francon de est, dela 1356 locul de alegere al 
regilor germani, dela 1562 locul de încoronare 
al împăraţilor germ., 1806—14 reşedinţa prin- 
cipelui-primat şi capitala marelui ducat F., în
fiinţat de Napoleon, 1866 încorporat Prusiei. Aci 
s’a încheiat pacea între Germania şi Francia la 
10 Ma'iu 1871.

Atentantul dela Frakfurt p. M. (3 Apr. 1833) 
săvîrşit de unii studenţi şi revoluţionari poloni 
Împotriva pai'lamentului confederaţiunii, care 
luase unele hotăriri contra presei. Revolta a 
fost suprimată prin miliţie, iar mulţi participanţi 
judecaţi; totodată s a pornit aspre cercetări contra 
demagogilor. Celor judecaţi U-se permise în 1838 
a trece în America.

Frankfurt pe Odera, capitala ^vemamentului 
prusian Frankfurt, în provincia Brandenburg 
(19,196 km.* şi 1.169,719 loc. la 1895); odinioară 
renumit oraş al Hansei, 59,161 loc. (1895); gim- 
nasiu, gimnasiu real; filiala băncii imperiale; 
industrie de fier şi de organe, navigaţiune.

FrankI, Lud. Aug. cav. de, poet germ., de 
nascere ovreu, n. 1810 la Chrast (Boemia), dela 
1832 studia medicina la Viena, 1832 a publicat: 
Habsburglied, balade ist.; Episch-lyrische Dich- 
tungen şi Sagen aus dem Morgenlande; Chri- 
stoforo Colombo, epopeă romantică, lucrare de 
valoare durabilă; mai târ(jiu a scris şi satire, mai 
ales medicale, ca; Hippokrates u. die moderne 
Medizin, şi s’a nisuit a deştepta opiniunea pu
blică (în sens liberal). 1838 secretar, 1877 pre- 
sident al comunei isr. din Viena şi consilier c. r. 
de şcoală, 1880 cetăţean de onoare al Vienei. 
t 12 Mart. 1893. [W. R.]

Franklin, l) F., Beniamin, n. 17 Ian. 1706 la 
Boston; în etate de 16 ani întră ca lucrător la 
tipografia fratelui său James. Insă, puţin după 
aceea, el plecă, în Septembre 1723, la New- 
York, apoi la Philadelphia şi în Anglia, unde

30*
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exercita meşteşugul de tipograf. In 1726 el re
veni la Philadelphia unde se însura, în 1730 îşi 
deschide o tipografie, po lângă care mai vindea 
hârtie, jurnale şi almanachuri populare. In 1732 
el publică o culegere de precepte morale şi prac
tice, ingenioase şi umoristice, scrise pentru popor 
şi întitulate Richard Saunders, al cănii succes 
fu imens. F. fundă, în acelaş timp, un club unde 
se discutau chestiuni de morală, de politică şi de 
sciinţă. Prin mijlocul unei subscripţiuni publice, 
el crea mai multe instituţiuni utile, o bibliotecă 
publică, o academie, o companie de asigurare 
contra incendiului şi un spital. Pe lângă acestea 
el înveţâ singm- limbile latină, franceză, italiană 
şi spaniolă, şi căpetâ cunoscinţe elementare de 
fisică şi de sciinţele naturale. In 1736 ales de
putat în Adunarea generală a Pennsylvaniei, 
1737 numit de guvern director al poştelor. Dela 
1747 F. se consacră sciinţelor fisice, şi în par
ticular se ocupă cu electricitatea, ceea ce îl con
duse la inventarea paratonerului (1752). 1757 şi 
1762 fu trimis la Londra pentru ca să apere 
Pennsylvania contra revendicărilor familiei Penn 
şi a proprietarilor fondări ai provinciei, cari. voiau 
să se substragă dela însărcinările publice. F. mai 
fu de asemenea însărcinat de alte trei colonii, 
Massachusetts, Connecticut şi Rhode Island, ca 
să apere interesele lor la Londra. 1764 fu trimis 
din nou la Londra de concetăţenii lui, pentru a 
reclama contra mesurilor fiscale, ce contribuiră 
mai în urmă să despartă coloniile nouei An
glie de ţeara mamă. In toate aceste misiuni 
avu un mare succes. In 1775, întorcendu-se în 
America, fu primit în triumf la Philadelphia, 
fu ales deputat al congresului şi membru al co- 
misiunei, ce ceru independenţa Statelor-Unite 
(1776). In acelaş an o nouă misiuue fu. în
credinţată lui F. în Francia pentru a soli
cita intervenţia acestei ţeri în chestiunea in
dependenţei Statelor-Unite. In Paris i-se făcu 
o primire splendidă. Francia îi promise aju
torul. Tratatul de alianţă între Francia şi 
Ştatele-Unite fu semnat la 6 Febr. 1778. Prin 
acest tratat Francia promitea Statelor-Unite un 
ajutor dosinteresat pentm emanciparea lor de 
sub jugul Engliterei. După 1785 F. fu preşe
dinte al Pennsylvaniei şi trimis de acest stat 
în 1787 la Convenţiune, ce se ocupa cu re- 
visuirea Constituţiunii americane. 1788 el aban
donă viaţa publică. Scrierile lui ecouomice, în 
cari consilia cruţarea şi îndemna la lucru, ini
ţiativa particulară fără intervenţia statului, au 
avut o influenţă considerabilă asupra concetă
ţenilor lui. F. t 17 Apr. 1790 la Philadelphia. 
F. a scris o mulţime de opere, dintre cari cele 
mai principale au fost traduse în limba franceză 
sub titlurile: Oouvres, Memoire de physique, 
(1773); Memoire de la vie privee, (1791); Cor- 
respondence inedite et secrete, (1817); Melange 
de morale d’economie et de politique, (1824); 
La Science du bonhomme Richard avec un ab- 
rege de la vie de l’auteur par J. B. Say, carte 
ce a fost tradusă în toate limbile, (1794); Me- 
moires ot oeuvres morales, politiques et litte- 
raires de B. F., (^1798). [I. I. Nacian.J

2) Franklin, Sir John, celebru explorator en
glez, n. 16 Apr. 1786 în Spilsby (Lincolnshire), 
f 11 Iunie 1^7. Intrând la 1800 în marină luă 
parte (1801) la bombardarea Copenhagei, în 1803

însoţi pe Mathieu Flinders în voiajul seu de 
exploraţiune în mările australe şi făcu naufragiu 
pe nisce stânci de coraliu. Urmă apoi pe loco
tenentul Fowler în China, de unde se întoarse 
în Englitera pe nava comandată de Commodoml 
Dance, cu care luptă contra lui Linois. F. fu 
ambarcat apoi pe Bellerophon şi asistă (1805) 
la bătaia navală faimoasă dela Trafalgar. El fiî 
însărcinat să conducă la Rio de Janeiro pe ducele 
de Braganţa, care fugia de Junot. Iu 1815 fu 
rănit în lupta dela Nouvelle-Orleans. Iu 1818 
obţinu comanda uneia din navele expediţiei căpi
tanului Buchan, la polul Nord. In 1819 primi 
ordinul de a explora coastele Americei de nord, 
dela gurile rîului Coppermine până la exti emi- 
tatea est. a continentului. Pariy — un alt navi
gator — trebui să execute pe mare acelaşi 
voiaj. F. plecând din baia lui Hudson, mei-se 
dealungul coastei până la Capul Turn Agaiii 
(5550 mile). Avu de îndurat miserii ne mai 
au(Jite: era să moară de frig, de foame şi de 
oboseală. Pierdu mare parte din oamenii sei, 
dar totuşi, graţie admirabilei sale energii, leuşi 
să-şi execute misiunea. Se întoarse din ea la 
York în 14 Iunie 1822. 1825 întreprinse o nouă 
călătorie la polul Nord, pvopunendu-şi să ex
ploreze coastele Americei, dela gurele rîului 
Mackensie până la strimtoarea de Bering. Deşi 
nu putu realisa complectamente programul, totuşi 
descoperi insulele Parry, Kendall, Pelley, etc., 
relevă coastele dela Mackensie până la Coi)pei - 
mine River şi ajunse până la promontoriul Beechey 
(70° 30' lat. nord. şi 150° long. vest.), la 16 Aug. 
1826. Expediţia asta, mai puţin tragică ca cea 
precedentă, ffi mai bogată în resultate geografice, 
întors la Londra în 26 Sept. 1827, F. mai aducea 
museului capitalei colecţiuni de istoria naturala 
de mare valoare. Atunci fu el numit doctor de 
universitatea din Oxford, primi medalia de aur 
din partea societăţii geografice din Paris şi fu 
creat baronnet (29 Apr. 1829), când publică jul•- 
nalul de voiaj al acestei expediţiuni. Dela 18.30 
până 1833 F. comandă nava Rainbow în Medi- 
terana şi apoi fu guvernator la Van Dicmeii 
(1836—1843). De abia reîntors în Englitera, F. 
în etate de 59 ani obţinând 2 nave, »Erobe< şi 
»Terror«, comandate de 2 marinari excelenţi, că
pitanii Crozier şi Fitz-James, pleacă cu (j nouă 
expediţie, cu 138 oameni; părăsind Tamisa îii 
18 Maiu 1845, ea trebuia să încerce a ajunge 
la Capul Walker şi de acolo prin drumul cel 
mai scurt, la strimtoarea de Bering. Pe la în
ceputul lunei Iulie cele 2 nave erau la Disco, 
iar la 26 fură ve<Jute la intrarea strimtoaroi de 
Lancastre. De atunci nu se mai au(ji nimic 
despre expediţie, deşi se trimiseră 39 expediţii 
în căutarea ei. După o scrisoare semnată diî 
Crozier şi Fitz-James şi descoperită pe pămentul 
Regelui "Wilhelm, F. f H Iunie 1847. Lui F. 
i-s’a ridicat monument în ‘W’aterloo Place la 
Londra şi doue statue la Hobart Town şi la 
Spilsby, oraşul seu natal.

Franklinita, mineral, oxid de fier şi de zinc, 
cubic. La Franklin şi Stirling (America de nord).

Franzensbad, loc de cură cu renume univoi'sal, 
care face parte din fruntaşa triadă a băilor diu 
Boemia: Carlsbad-Franzensbad-Marienbad. Pană 
la anul 1852 o colonie a oraşului Eger, a()i F. 
este un orăşel cu 2000 locuitori. Situat la o
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înălţime de 450 m. dela nivelul mării, are o 
climă nioderată-muntoasă. Isvoarele, captate şi 
analisate 12 la numer, aparţin grupelor alcaline- 
sârate-femginoase şi toate sunt reci dela 10—12° C. 
Aceste isvoare, ajunse la o reputaţiune tera
peutică recunoscută de toată lumea medicală, sunt 
in ordinea vechimii lor unnătoarele: Franeena- 
queîle, Scdzqu., Wiesenqu., Louisenqu., Kalter 
Sprudel, Neuqu., Loimansqu., Stahlqu., Mine- 
ralsăuerling, Stephaniequ., Herculesqu. şi Na- 
thaliequ. Aceste isvoare servesc parte de beut, 
parte numai pentru băi. Ca resurse balneare F. 
afară de ape mai are gasurile apelor şi nămolul 
sau noroiul mineral numit *Moor<. Cazurile de- 
gajându-se din composiţiile minerale ale stra
turilor de nomol, se captează şi întrebuinţează 
atât pentru încărcarea apelor de export cât şi 
la băi de acid carbonic în formă gazoasă, hăi 
de gaz. Stratul de nomol mineral sărat-sulfuric- 
fcruginos de o extensiune şi intensiune din cele 
mai bogate de pe continent. Comerciul âncă îşi 
are partea sa însemnată prin productele balneare 
ale locului, ceea ce e cu atât mai uşor, căci 
gara este la marginea parcului în nemijlocita 
apropiere de teritorul băilor. Articolii ce se ex- 
pedează spre folosinţa bolnavilor, cari nu visită 
.stabilimentul, sunt afară de apele din isvoarele 
Franz-Salz-Wiesen-Stahl-Stephanie-Hercules şi 
Nathalie: sarea de isvor »Franzensbader Quell- 
salz«, noroiul mineral »Moorerde« şi leşia »Moor- 
lauge.» Apa şi sarea pentru cure interne, noroiul 
şi leşia la băi artificiale. Pentru confortul visi- 
tatorilor este perfect îngrijit. Palate pompoase, 
vile liigienic şi e.stetic construite, stabilimente 
de băi cu toate adapţiunile moderne, parcuri 
întinse, scrupulos îngrijite, distracţii spirituale 
şi sociale, sunt apreciate de ori cine a vecjut 
vr’odată F. Mai multe biserici, între cari pentru 
ritul ortodox pompoasa biserică rusească, zidită 
la 1889. Frequenţa anuală 10,000 de visitatori, 
intre cari Românii dau un contingent mărişor. 
De mai mulţi ani stabilimentul are şi un medic 
român. Indicaţiunea terapeutică a apelor de aici, 
deşi variază după mulţimea resurselor minerale 
(boalele căilor respiraţiei, ale canalului digestiv, 
a rinichilor etc.), cu toate astea specialitatea 
F.-ului este maladiele femeiesci; contingentul co- 
vîişitor al visitatorilor îl şi dau femeile, cari sufer 
de mitră şi anemie cu toate consecinţele acestora. 
Din istoria băilor e de remarcat că cu 100 de 
ani mai înainte, ordonându-se îngrădirea unui 
isvor pentru a-1 feri de necurăţenie, o ceată de 
muieri au dat asalt asupra zidirei în formă de 
templu şi au demolat-o. Abia la intei'venirea 
Imperatului s’a putut scuti isvorul de furia pu
blicului ignorant. Sesonul durează dela 1 Maiu 
până la 1 Oct. (Cf. Curstadt Franzensbad in 
Bbhmen, 1896. Monografii în mai multe limbi.)

[Dr. Vuia.]
Franz-Josef, v. Francisc losif.
Frasa, o cornbinaţiune de doue sau mai multe 

proposiţiuui pentru exprimarea unei cugetări. 
Frdseologie, în înţeles reu bogăţie de frase 
sonore, în contrast cu golul sau sărăcia de idei 
CC exprima; în înţeles bun, sinonimă cu stil.

Frasare, în composiţiunea musicală corespon
denţa dintre frasele musicale şi versurile poe
tice. In execuţiune F. este accentuarea astfel, 
ca să se cunoască bine începutul şi sfîrşitul

fraselor musicale. Buna F. joacă aici acelaşi rol 
ca şi punctuaţiunea în vorbire. Adese F. e in
dicată prin diferite semne. [T. C.]

Fraşca, pasere, v. Coţofană.
Fraser-River, rîul principal în Columbia britică 

(America de nord), isvoresce în Munţii Stâncoşi, 
se varsă în Oceanul Pacific în faţa insulei Van- 
couver; 1250 km. lung avend un basin de 
212,000 km*.

Frasil, (FrassilaJ, pond comercial arabic, 
= 8—14 kgr.; în Sansibar 1646 kgr.

Frasin, numele popular al arborelui Fraxinus 
excelsior L. (v. ac.).

Frăsineiu, schit în Rom., j. Vâlcea, pe teri
toriul corn. Muereasca de sus, zidit 1763 de Hagi 
Cârstea şi Damian Râmniceanul şi rezidită 1860 
de episcopul Râmnicului, Calinic; are 9 monachi.

Frăsinet, fost metoh al mănăstirii Vintilă-Vodă 
în oraşul Buzău (Rom.), devenit 1650 catedrala 
scaunului episcopal.

Frasinii, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, si
tuată între rîurile Cricovu şi Crivăţu; se com
pune din 4 căt. cu 1800 loc. (Dicţ. geogr. 1890), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
are 2 biserici şi 1 şcoală.

Frasinul, comună rurală, atenenţă la parochia 
Bucşoaia, cu moşie mănăstirească, în Bucovina, 
căp. şi jud. Câmpulung., are 1022 loc. (746 ort., 
178 rom.-cat. şi 98 mos.); telegraf şi staţiune de 
cale ferată. [Dr. I. G. Sbiera.

Frata, magh. Magyar-Frdta, corn. rur. în 
Tr., cott. Cluj, cu 2046 loc. Români (1699) şi 
Maghiari.

Frătăuţ, Frătăuţul Nou, comună mrală şi pa- 
rochie, cu moşie mănăstirească, în Bucovina, 
căp. şi j. Rădăuţ, are 3755 loc. (3208 ortod., 
288 rom.-cat., 112 protest, şi 147 mos.), şcoală 
de 4 clase.

Frătăuţul Vechiu, comună rurală românească 
şi nemţească, cu moşie mănăstirească, tot acolo, 
are 4097 loc. (3456 ortod., 496 rom.-cat. şi uniaţi, 
145 mos.), o şcoală românească de 4 cl., una 
nemţ. de 2 cl. şi o filială. [Dr. I. G. Sbiera.]

Frate, prescurtat din fratello, frate, se numesc 
călugării, cari nu sunt clerici, şi servesc în mă
năstiri pentru trobile casnice. In mod analog se 
numesc călugăriţele, surori. Călugării preoţi se 
întitulează Părinte, cei de rit latin Pater.

Frater, Georgiu, v. Martinuzzi.
Fraternităţi religioase, asociaţiuni de credin

cioşi, avend fiecare un scop deosebit, amesurat 
căruia membrii lor deprindeau diferite opere de 
caritate, s. e. ajutorarea săracilor, îngrijirea bol
navilor, stingerea dujmăniilor, cercetarea celor 
prinşi, îngroparea morţilor, etc., F. s’au înfiinţat 
prin evul mediu, căci în legile lui Carol cel Mare 
se face amintire: de goldoniis sive confratriis. 
F. au fost aprobate de cătră autoritatea bis. şi 
dotate cu privilegii însemnate, iar credincioşii 
le-au îmbogăţit prin daniile lor. F. nu pot fi în
fiinţate fără de permisiunea ordinariatelor şi în 
cele spirituale suut supuse lor. [Dr. I. Radu.]

Frătesci, com. mr. în Rom., j. Vlaşca, situată 
pe coasta dealului Dunării, în depărtare de 12 km. 
de Giurgiu; are,1954 loc. (Dicţ. geogr. 1890); 
are o biserică şi o şcoală..

Fraţi nedespărţiţi, înfrăţirea mai multor pro
prietari, pe vremea obiceiului pămentului, din 
punctul de vedere al moştenirilor. Era o formă
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a comunităţii proprietăţii de origine slavonă. F. 
nedespărţiţi se prindeau, la moartea vr’unuia din 
ei fără a lăsa copii, să-i moştenească cei din viaţă.

Fraţii Arvali, Arvalea fratres, v. Arvali.
Fraţi] Iul llaus, în S. Scriptură a N. T. patru 

dintre învăţăceii lui lisus, anume lacob cel mic 
(al lui Alfeu), losif. Iuda şi Simion; au fost fiii 
Măriei, care a fost soră cu mama lui lisus (loan 
XIX, 25) şi soţia lui Alfeu sau Cleopa, fratele 
S. losif.

Frătilia, cuvânt arămânesc, însemnează»frăţie«. 
F. întru Dreptate este titlul unei gazete ară- 
mânesci sub redacţiunea lui Beşu din Lamia în 
Grecia. Au apămt numai 17 numere, Bucu- 
resci 1880.

Fratoatiţa, com. rur. în România, j. Dolj, cu 
1308 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor.

Frătuţj, Bufanii (v. ac.) numesc (nunăşesc) astfel 
pe ţeranii români, cari locuiesc în nemijlocită 
apropiere de comunele montane din Bănat, nu 
însă şi pe cei mai îndepărtaţi (almăjeni, grăni
ceri, pusteni, ungureni, ardeleni). Cuvântul este 
format din »frate«; se aude şi »fătruţ« şi »fărtuţ«. 
(Deosebirea în port şi vorbă dintre F. şi Bufani 
a se vede în art. »Bufani«.) Remarcabile sunt 
în graiul l'rătuţUor formele vechi gramaticale, 
păstrate şi acji în flexiunea verbelor, precum: 
(Jişi, puşi, merşi, duşi, dedi pentru (Jisei, mersei, 
dedei, ş. a. cu excepţiunea auxiliainilui sum (sunt, 
sum), pe care bănăţanul îl conjugă astfel: eu 
mis (eu-s), tu işti (tu ieşti), el îi, noi nis, voi vis, 
ei îs; iară în fonetică bănăţenii preste tot moaie 
prin iotizare toate consonantele la extrem, încât 
ce-ci, ge-gi şi j, la cari stăruinţa spre sibilare, 
adecă de a substitui pe s (ş) în locul lui ce-oi, 
ge-gi, şi j (pe lângă păstrarea posei originale de 
pronunţare a vocăelor fundamentale c, g, j) este 
in curgere, nici nu se pot reproduce piin ca
racterele noastre grafice; pe te-ti îl pronunţă 
ce-ci, pe de-di = ge-gi, se-si = să-sî, şe-şi = şă-şî, 
ţe-ţi = ţă-ţî, ş. a.

Frâu, opritoare, un aparat pentm a face să 
inceteze rostogolirea sulunlor, roatelor, etc. prin 
apăsarea la periferia corpului rotator a unui bu
ştean de lemn, de fier, etc. La trenuri frânele 
sunt puse în acţiune dela locomotivă prin pre
siunea aerului; cele automatice lucră de sine, 
când se desface vr’un vagon dela tren.

Frauda, înşelăciunea care se comite fără a în- 
ti’ebuinţa mijloace dolosive, căci atunci ar fi Doi, 
nici manoperile cerute de codul penal, căci atunci 
ar fi escrocherie, (v. înşelăciune.)

Fraunhofer, liniile lui F., linii transversale 
negre, ce se observă în spectrul solar şi co
respund razelor de lumină, cari lipsesc în lumina 
solară. Ele servă ca puncte fixe pentru a determina 
indicii de refracţiune ai diferitelor colori. V. şi 
art. Spectru.

Fraxin, din punct de vedere mitologic, v. Ask.
Fraxinus L., (botan.) gen din fam. Oleaceelor, 

tribul Fraxineae, cuprinde frumoşi arbori, şi are 
vr’o 30 specii, ce cresc prin regiunile temperate 
şi subtropicale ale emisferei boreale. In părţile 
noastre cresce F. excelsior L., numit vulgar 
Frasin, F. Ornus L., numit de popor Urm 
sau Mojdrean şi F. oxyphilla M. Bieb. Multe 
specii de F. se cultivă în parcuri ca plante de
corative, aşa sunt: F. americana L., F. ex

celsior L., F. floribunda Wall., F. pubescena 
Lamk., etc. Lemnul de frasin este întrebuinţat 
în industrie şi mai cu samă în rotărie. Scoai-ţa 
de F. posede proprietăţi aperitive, febrifuge, etc. 
Mana întrebuinţată în medicină ca purgativ 
se extrage prin incisiuni din F. Ornus L. şi 
din F. rotundifolia MiU. [Z. C. P.]

Freacă-piatră, în poveştile române numele 
unui uriaş.

Fredegunda, regină francă, alungată 567 de 
regele Cnilperich de Neustria, care voia să se în
soare cu bogata Galsvintha; F. a soiut să recâştige 
în curând iubirea regelui, care sugruma pe Gals
vintha şi se cununa de nou cu F. Urmarea fîi 
un resboiu de resbunare între Chilperich şi fratele 
lui, Sigibert, a cărui soţie Brunhilda (v. ac.) eia 
sora Galsvinthei. F. puse să-lucigâ pe Sigibert 575, 
apoi pe doi fii ai lui Chilperich şi în urmă 584 pe 
regele însuşi. F. ţ 597. [W. R.]

Frederic, v. Frideric.
Fredericia, oraş şi fortăreaţă în Jiitlanda, lângă 

Beltul mic, cu 10,042 loc. (1890). Aci s’au luptat 
Danezii cu succes contra Schleswig-Holsteinie- 
nilor la 6 Iulie 1849.

Fredericksburg, oraş în Virginia (America de 
nord), cu 4528 loc. (1890); aci au învins con
federaţii asupra unioniştilor, 13 Dec. 1862.

Fredericton, capitala prov. canadiene Brunş 
vicul nou, lângă St.-John, cu 6502 loc. (1890); 
universitate; residenţa unui episcop anglican.

Frederiksborg, comitat danez în Seelanda, 
1354 km* şi 84,684 loc. (1890), numit după ca
stelul regal F., situat la 35 km. de Copenhaga, 
cu museu istoric.

Free Church, o sectă foarte numeroasă a bi
sericii protestante din Scoţia, care reciinoasce 
enoriaşilor unei parochii deplină suveranitate 
întru alegerea pastorului lor. Ea a fost fundată 
în 1843, şi numera deja în câteva septomâni 
687 societăţi active, iar după un an 1.000,000 
memhri. Contrar cu l3iserica anglicană de stat, ea 
nu tolerează de loc introducerea de vederi libe
rale în teologia sa; ea dispune de mari mijloace 
pentru interesele sale religioase, precum şi pentru 
misiunile între păgâni. (Stanley, History of tlie 
church of Scotland. Lond., 1879.)

Freeman, Edward Aug., scriitor engl., n. 182.1, 
t 1892, duşman al Turcilor şi prietin al Slavilor. 
A .scris: »History of the Norman conquest of 
England, (1867—1877,6 voi.); Old english History, 
(1871); Historical essays (1871—79, 3 voi.); 
Ottoman power, (1877); Methods of historical 
study«, (1886), etc.

Fregata, (marină) în vechia marină cu vele, 
bastimentul de resboiu, care ca putere militară 
venia imediat după nava cu 2 punţi. Intr’adevor 
F. n’avea decât o baterie acoperită, dar avea o 
alta de calibru mai mic pe cuvertă. Numerul 
tunurilor sale, mult timp limitat între 40 şi 44, 
ajunse la urmă până la 60, când se făciu a fre
gatele mai lungi. Apoi, când îşi făcu apariţia 
tunul ghintuit, mărindu-se puterea balistică şi 
greutatea tunului, numerul de tunuri scăcjii din 
nou. F. purta 3 catarge pătrate; în general na
viga mai repede ca navele cu 3 şi 2 i)unţi, era 
mai manevrabilă şi era tipul bastiinentuiui dc 
resboiu, ţinând admirabil de bine marea. Rolul 
seu era de a eclera escadrele. Apogeul R.-ei fu tipul 
»Astree«, cu vapor şi cu vele, filând 10—11 mile
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pe oară, vitesa colosală pe la 1860. Tot pe atunci 
primele cuirasate fură denumite fregate, s. e. 
>Hero'ine«, »Couronne«, »Surveillante«, etc. Apoi 
astă denumire dispăru încetul cu încetul. Totuşi 
marina franceză mai posedă o adevărată F. »Mel- 
pomene®, şcoală pentru gabieri. Puternicile cui
rasate de a(}i, deşi colosal de superioare F.-lor 
ca putere destructivă, le sunt totuşi enorm in
ferioare ca navigabilitate şi mai ales ca habi- 
tabilitate, îndată ce ne depărtăm de climele 
temperate.

Freia sau Freyja, în mitol. nord-germană o 
tjină între cei 12 Asi, sau (Jei de frunte; fata 
lui Niord, sora lui Freyr din gintea divină a 
Wanilor. F. a fost (jina primăverei şi amorului 
şi se identifică cu Venus la Romani. Dela nu
mele F. a remas la Germani Frey-tag, adecă: 
(Jiua Vinerii. F. a fost măritată după (Jeul Odbr, 
(iar fiind-că bărbatul i-a murit, F. tot plânge 
şi i'ătăcesce între popoare, ca să caute pe cel 
pierdut, (v. Adonis, Osiris.) [Atm.]

Freiberg, capitală în căpitănatul Dresda, cu 
29,287 loc. (1895), residenţa autorităţilor supe
rioare saxone; academie de montanistică (dela 
1765); gimnasiu, gimnasiu real, şcoală comer
cială şi agronomică. Mine de aur, argint; în 
apropiere mari topitoare de argint.

Frelburg, 1) F., (franc. Frihourg), canton în 
partea vestică a Elveţiei, 1669 km*, şi 119,529 loc. 
în majoritate Francezi; ţinut muntos, la nord 
şosuri mai mărişoare; loc. se ocupă cu agri
cultura, economia alpină, împletituri de paie. 
Capitala F. (F. im Uchtland) lângă Saăne, cu 
12,244 loc.; residenţă episcopească, universitate 
rom.-cat. 2) F., oraş în Baden (Germania) cu 
53,118 loc. (1895); archiepiscop, catedrală gotică 
(din seci. XII); universitate, gimnasiu, şcoală 
reală, comercială şi industrială; industrie de mă- 
tasă şi mărgăritare artificiale; comerciu cu vin 
şi cu lemne.

Freienwalde, or^el aproape de Berlin cu 9000 
loc., cai’i au unica industrie : cărămidăria. însem
nătatea locului e a se atribui isvoarelor minerale 
feruginoase, cari deşi slabe, se folosesc pentru 
cure interne şi externe, dar numai vara, când 
mulţi berii uezi le visitează parte pentru re
creare, parte pentru cură. De importanţă se
cundară. (Cf. Bad F. a/o. bei Berlin. Edit. direcţ. 
băilor f. d.) [Dr. Vuia.]

Freles deutsches Hochstift, reuniune înfiin
ţată de geologul Volger la 10 Nov. 1859, (100 
de ani după moartea lui Schiller). Scopul ei este 
a sprijini arta, sciinţa şi cultura mai înaltă; 
sediul ei e casa în care s’a născut Gotlie la 
Frankfurt 1. Maina. Ţine mai ales prelegeri şi 
cursuri de istorie, literatui’ă, artă, filosofie, eco
nomie politică şi sciinţe naturale şi sprijinesce 
atari nisuinţe. Mai cultivă şi memoria lui Gothe 
şi contimporanilor lui. [W. R.]

Freleslebenit, mineral, sulfoantimouiură de 
argint şi plumb; cristale monoclinice. Se gă- 
sesce la Freiberg (Saxonia), Kapnik, Felsobânya, 
Spania, etc.

Freillgrath, Ferdinand, poet germ., n. 1810 
la Detmold, a fost negustor, învăţând în orele 
sale libere geografia şi sciinţele naturale şi ce
tind mult englezesce şi franc. 1838 publică »Ge- 
dichte«, cari prin subiectele lor, mare parte 
grozave şi sângeroase, scoase mai mult din de

scrieri de călătorii dar executate cu colori vii 
şi în mod plastic, îi câştigară mare renume, 
şi F. putea trăi fără grije, mai ales după ce 
primi o pensiune dela regele Prusiei, 1842. 
Insă deja 1844 renunţa la aceasta, scriind de 
acum înainte în sens radical-democratic, şi ur
mărit, plecă 1845 în Elveţia, 1846 în Anglia, 
1848 se întoarse; din causa poesiei »Die Toten 
(ucişi în revolta din Berlin) an die Lebenden* 
fu acusat de înaltă trădare, dar achitat. Tot 
urmărit fiind, merse 1851 iarăşi în Anglia, unde 
trăia ca director de bancă, ţinendu-se departe 
de viaţa politică. Când banca ajunse la bancrută 
1867, Germanii adunară vr’o 100,000 mărci, 
din cari F. trăi în Stuttgart până 1876. A şi 
tradus mult: V. Hugo şi din limba engl. în 
formă măiastră. Gesammelte Dicbtungen, 6 voi., 
1870, adese retipărită. Biogr. lui de Scbmidt- 
"Weissentels, 1876. [W. R.j

Freistadt, 1) F., oraş în Silesia austriacă, cu 
2541 loc. (1890); mine de cărbuni. 2) F., oraş 
în Austria de sus cu 3050 loc. (1890).

Frenesla, (Phrenesia), numire mai veche 
pentru conturbaţiuni psichice şi inflamaţii de 
creer împreunate cu delirii.

Fronic, nervul frenic, principala ramură a 
plexului cervical profund; e un nerv motor, 
are ca acţiune contracţiunile diafragmului şi e 
aşadar nervul inspirator cel mai important; e 
situat la origine la partea anterioară a gâtului 
şi apoi în piept. [V. L]

Frenologia, pretinsa sciinţă care se ocupă cu ra
portul dintre forma capului şi craniului cu anu
mite facultăţi iutelectuale. Cercetările antro
pologice contimpurane tind a precisa din ce în 
ce mai mult relaţia strinsă dintre forma şi ca
pacitatea craniului şi inteligenţă; semnele fisice 
ale inteligenţei par a exista, şi numai metoda 
lipsesce pentru a le precisa. E foarte probabil 
că desvoltarea unor anumite regiuni cerebrale, 
şi deci întru câtva şi craniene, să fie cândva, 
când vom cunoasce mai bine funcţiunea mecha- 
nismului nostru cerebral, un indiciu al unor anu
mite aptitudini intelectuale. (Cf. Vimont 1., Trăite 
do Pbrenologie humaine et comparee, 2 voi. Paris, 
1835, avec un atlas in foHo, 133 pl.; Flourens, 
De la Pbrenologie et des etudes vraies sur le 
cerveau. Paris, 1863.) [Vaschide.]

Frere-Orban, Hubert los. Walter, celebra om 
de stat belgian, n. 1812 în Liege. De tiner îşi 
câştigă o mare reputaţiune ca advocat şi orator. 
La 1847 a fost ministru de lucrări publice în 
cabinetul liberal al lui Rogier; dela 1848—1852 
şi 1857—1861 ministru de finanţe, în care cali
tate şi-a câştigat titluri la rocunoscinţa ţerii, 
mărind prin mesuiile-i abile, în mod însemnat, 
veniturile statului. La 1868 devenind şeful par
tidului liberal, a luat presidenţia consiliului de 
miniştri până la 1884, când liberalii căijend dela 
putere au făcut loc partidului clerical, care gu
vernează şi a(Ji (1899). In timpul ultimului seu 
minister Fr. O. a scos instrucţia publică de sub 
influenţaiesuiţilor, înlăturând controlul lor asupra 
şcoalelor. Această mesură a provocat o oposiţie 
violentă în câmpul clericalilor şi după sosirea 
acestora la putere vechea supraveghere a ie
suiţilor asupra înveţămentului a fost în parte 
restabilită. Fr. 0. a fost pâii.ă la moartea sa (1895) 
membru al parlamentului, luptând pentru ideile
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vechi liberale chiar în contra unora din parti- 
sanii Bei de odinioară, cari în alianţă cu radi
calii Janson, Feron, ş. a. cereau introducerea în 
Belgia a sufragiului universal pur şi simplu pe 
când Fr. 0. voia realisarea acestei reforme numai 
sub anumite condiţii: ca gradul de instmcţie, etc. 
Sub unul din guvernele Iui Fr. O. s’au făcut şi 
vestitele fortificaţiuni ale oraşului Anvers de 
cătră generalul Brialmont.

Fresoo, (ital.j pictură al fresco, procedeu de 
pictură (v. ac.) cu colori muiate în apă pe pă
reţi proaspăt spoiţi.

Fresison, în figura lY silogistică al cincilea 
mod; în el majora e universal negativă, mi
nora particular afirmativă, iar conclusia e par
ticular negativă. Şi acesta s’a născut prin con
versiune din modul Ferio al figurei I. Fres. are

P e M
schema ” 1 ^ • Exemplu: Nici un trapez nu e
paralelogram. Unele paralelograme sunt poli
goane regulate; Ergo : Unele poligoane regulate 
nu sunt trapezi. [PI.]

Fresnel, (pron. Frenel), August Jean, fisician 
franc., n. 10 Maiu 1788 în Broglie. S’a ocupat 
cu studii optice. In 1819 a câştigat premiul aca
demiei de sciinţe prin opul seu despre difrac- 
ţiunea luminei. 1823 membru al academiei fran
ceze. t 1827.

Freycinet, Charles Louis de Saulces, om de 
stat franc., n. 14 Nov. 1828 în Foix (dep. Ariege); 
a făcut studii politechnice. 1856—61 director al 
căilor ferate de sud. In resboiul franco-german 
a dat mână de ajutor lui Gambetta întru reali
sarea planurilor sale militare. (Cf. scrierea sa: 
La guerre en province pendant le siege de Paris, 
1870—71.) 1876 membru al senatului; 1877 mi
nistru al lucrărilor publice; 1882 şi 1886 prim- 
ministru; 1885—86 ministru de externe; 1888 
ininistni de resboiu, 1890—92 prim ministru şi 
ministru de resboiu. Prin activitatea sa ca mi
nistru de resboiu a creat însemnate mijloace de 
apărare. Dela 1891 este membru al academiei 
franceze. Scrieri: Trăite de mecanique rationelle, 
1858; Trăite d’assatnissement industriei, 1870.

Freyr, în mitol. nord-germană, unul din cei 
12 4ei de frunte, din gintea divină a Wanilor, 
primit între Asi. Tatăl seu a fost Njord, iar sora 
sa Freyja. F. a fost (jeul soarelui şi a domnit 
preste timpul senin şi cu ploaie îngrijindu-se 
de crescerea celor pămentesci. Nevasta sa a fost 
Gerda, fata cea frumoasă a uriaşului Gymir, 
numit şi Oegir, (Je^il mării. [Atm.j

Freytag, GuMav, publicist germ., n. 1816 la 
Kreuzberg, profesor pentru limba şi literatura 
germ. la Breslau, Dresda şi Lipsea, unde scoase: 
»Die Grenzboten». 1870—71 merse cu moşteni
torul tronului prus. în Francia, fu apoi ales de
putat, dar se retrase iarăşi la Lipsea, 1879 la 
Wiesbaden. 11895. Era scriitorul cel mai renumit 
al Germ. de acum, şi cu tot dreptul. Mai ni
merite sunt dramele sale: Die Valentine, Die 
Journalisten, cea mai bună comedie germană 
din seci. XIX, plină de umor şi ironie, şi to
tuşi pătrunsă de sentiment cald. In cercuri şi 
mai largi au pătruns romanele sale: Soli und 
Haben, 3 voi., cel mai lăţit roman germ.; Die 
verlorene Handschrift, amândouă pline de viaţă 
şi umor sănătos, dar şi puţin »spiessbiirgerlich«, 
puind acela pe negustor, acesta pe profesor asupra

tuturora mai ales în contrastul cel mai viu cu 
nobilimea, ai cărei membri totuşi chiar la F. 
sunt cu mult mai interesanţi, (s. e. Fink şi Lenore 
faţă cu Anton şi Sabine în: Soli u. Haben). Ase
menea F. restringe avântul poetului şi în: Die 
Technik des Dramas, scriere de altcum foarte 
instructivă. Cel mai mare merit însă şi-l-a câ
ştigat F. prin icoanele sale vii din trecutul Germ.: 
Bilder aus der deutschen Yergangenheit, 5 voi. 
şi Die Ahnen, cari în 6 părţi urmează istoria 
unei familii din timpurile cele mai vechi până 
în 4ilele noastre, deşteptând în toţi. cetitorii prin 
farmecul lor propriu iubire faţă de neam şi re.s- 
pect faţă de trecutul lui. __ [W. R.J

Friaul, (ital. FriuUJ, fost'ducat cuprinejond 
prov. veneţiană Udine, comiţiatele Gorz şi Gra- 
disca şi cercul Idrian al ducatului Craina, 9000 km*. 
Locuitorii (Furlani) sunt aproape numai Italieni, 
ce vorbesc un dialect propriu. In seci. VI F. era 
unul din cele 36 ducate longobardiene, Carol cel 
Mare il făcu marchionat adăugându-i Pannonia 
inferioară şi Carintia. 1077 Henric IV cedă cea 
mai mare parte din F. patriarchului din Aquileia; 
1420 ajunse sub stăpânirea Veneţiei, în jtacea 
dela Campo Formio (1797) ajunse la Austria, în 
pacea dela Pojon (1805) la regatul Italia. 1811 
întregul F. reveni la Austria, 1866 la Italia.

Frica, sensaţia emotivă ce o resimţim in urma 
unei spaime; este o emoţie curioasă, socotită de 
unii ca depresivă, de alţii ca excitantă, care pro
voacă în organismul nostru modificări caracte
ristice. Sfincterii nu mai sunt stăpâniţi de voinţă, 
când spaima e puternică şi iuţeala inimei, pre
siunea sângelui cât şi circulaţia capilară iuceai oa 
turburări netabile. Când F. depăşesce limitele 
unei moderaţiuni, ea este considerată ca un fe
nomen patologic: (fobii), aşa s. e. F. unui contact 
oarecare, o F. închipuită, etc., oglindesc o de- 
generescenţă, o ereditate morbidă sau în ori ce 
casoafecţiune patologică. S’acre4ut multă vreme, 
se crede chiar, că ar fi o relaţiune strinsă între 
inteligenţă şi frică. Lăsat în voia vremuriloi' şi 
sub influenţa fenomenelor naturii, omul primitiv, 
în mare parte ca şi omul incult de astădi, nu- 
sciind să-şi dea samă de noima lor, ridică la rangul 
de divinităţi ceea ce nu înţelege, ceea ce ora 
mai mare decât puterile sale. Deci sub iminilsia 
fricei o primă analisă a avut loc, un prim act 
de înţelepciune. Acelaşi lucru se întâmplă şi la 
copil; primele fenomene încungiurătoare îi in
spiră spaimă şi numai mai târ4iu, voind a găsi 
un înţeles spaimei, primele raze de consciinţu, 
de interpretare, pătrund în mintea lui. Psiclio- 
logia fricei, starea mintală a unuia înfricoşat, 
e ancă puţin cunoscută. Prin analisă şi voinţă 
F. se poate considerabil micşora. Cât privesce 
genesa F. inconsciente, instinctive, se admite 
existenţa probabilă a unor anumite sensaţii du
reroase, cari provoacă reacţii intime în organisiii, 
de unde şi emoţia. (Cf. A. Mosso. La peur, 1 voi.; 
Bib. Phil. contimp. Ribot, Psichologie (le.s son- 
timents, cap. H. Partea II.; Binet, La peur cliof 
Ies enfants. Annee Psycli. II.) [Vascliide.j 

Fricţiuni, sau fricţii, în medicină acel pro
cedeu, când pielea bolnavului este frecată cu o 
stofă sau cu alifie (unsoare), ce conţine entareva 
doctorie. F. seci, dacă frecarea se face cu o stofă 
uscată, de regulă aspră. F. reci sau umede, când 
la frecare ne servim de o compresă udă. F. me-
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dicamentoase, când se freacă ca să între în piele 
o substanţă grasă, ce conţine vr’un medicament, 
s. e. fricţiile mercuriale, unde alifia conţine mercur 
(argint viu, hidrargir). Sub numirea scurtă de 
fricţii se înţeleg de regulă acestea din urmă 
(Schmierkur). F. mercuriale formează un tra
tament specific al boalolor sifilitice, cai’e deşi 
aplicat pe din afară, are mare şi serioasă înrîu- 
linţă asupra întreg organismului intern, aşa că 
un asemenea tratament are să fie neîncetat con
trolat de medic, ca să se previe efectele desa- 
stroase ale mercuriului. (Cf. Dr. Vuia, »Boalele 
venerice în Băile Herculane«.) [Dr. Vuia.]

Frideric, numele mai multor domnitori.
Împebaţi romani.

1) F. I, Barbarossa, n. pe la 1123, plecă cu 
unchiul seu, împeratul Conrad III, la Palestina 
1147; 1152 împărat, a luptat repeţit în Italia, 
care mereu se rescula, nimici Milanul 1162, cuceri 
Roma 1167, dar fu învins lângă Legnano, după 
ce Henric Leul îi refusase ajutorul 1176, şi trebui 
să recunoască drepturile oraşelor lombarde, în
tărite în pacea dela Constanţa 1183. Intorcendu-se 
pedepsi pe Henric Leul şi însura 1186 pe fiul 
seu Henric cu Constanţa, moştenitoarea Neapolei 
şi Siciliei. 1189 plecă iarăşi în Palestina, dar 
după învingerea dela Iconiu 1189 se înecă în rîul 
Salef 1190. După credinţa poporului F. doarme 
în Kyffhăuser.

2) Frideric II, nepotul celui de sub 1), n. 
1194, până 1209 sub tutela papei, apoi începu a 
domni în Sicilii, 1212 mei’se in Germania, goni 
pe contra-împeratul Otto IV şi fu încoronat rege 
la Aachen 1215, 1220 împărat la Roma. In cru
ciata sa, 1229, câştigă dela sultanul Alkamil pe 
cale pacinică locurile sfinte. A avut certe neîn
trerupte cu papii, cari l-au excomunicat de re- 
peţite ori. Principii biser. aleseră un contra-rege 
şi F. fii învins la Parma 1248, fiul său Enzio 
fii prins şi sfătuitorul lui cel mai bun. Petru 
(le Vinea, îl tradâ, cumpărat fiind de papa. P. 
t 1250. Se di«e că a scris cartea «despre cei 
trei înşelători* (Moise, Christos, Mohamed).

3) Frideric III, cel Frumos, n. 1286, 1308 
duce de Austria. Contra-rege al lui Ludovic Ba
varezul, fiu al regelui germ. Albrecht I, 1326 
Ludovic împarte domnia cu F., *]■ 1330.

4) Frideric III (şi al IV), n. 1415, 1440 
ales, 1442 coronat rege. Pentru banii papei se 
despărţi 1445 dela conciliul din Basel, care de 
aceea nu putu executa reformaţia bis. plănuită, şi 
prin concordatul din Viena 1448 ¥. dete bis. ger
mană legată în mânile papei. Slab şi nepăsător a 
pierdut Milanul şi Sviţera. Fratele său Albrecht 
(t 1463) şi loan Huniade pustiiră Austria; şi 
când nobilii ung. îl încoronară rege în contra lui 
Matia, acesta cuceri chiar Viena 1485 ţinendu-o 
până la moarte, şi Turcii înaintară tot mai mult. 
F. avea numai un singur gând: să mărească pu
terea casei sale, ceea ce şi ajunse însurând pe 
liul său Maximiliaii cu Maria de Burgund, prin 
ce puse temeliile puterei predomnitoare a casei 
Habsburg. f 1493.

Împeraţi germani.
5) Frideric III, împărat germ. (9 Martie până 

If) Iun. 1888), n. 1831, ca moştenitor de tron 
al Prusiei (1861) F. Wilhelm, comandă 1870 ar

mata a treia şi propuse întoarcerea spre dreapta, 
cai’ă duse la Sedan (v. ac.) 1871 moştenitor al 
imperiului german, talentat şi foarte bine in- 
struat (prin Curtius), totuşi mâna de fier a tatălui 
nu-i dete nici o parte la guvern decât câteva 
septămâui, când AVilhelm fu rănit 1878. F. a 
făcut mult bine, mai ales pentru artă şi a câştigat 
prin frumseţa şi amabilitatea lui inimile ori unde 
venia, mai ales în Germania sudică. In urmă se 
îmbolnăvi de rac (la gât) încât era pierdut, când 
după moartea tatălui său îl aduseră dela San 
Remo la Berlin.

Danemarca. Regi.
6) Frideric I, domni 1523—33, ridică bună

starea ţerii şi favorisă reformaţiunea. 7) F. II, 
nepotul lui F. I, domni 1559—88, cuceri Dit- 
marsia, se resboi cu Svedia 1570, dar fără mult 
succes. A ridicat agricultura şi comerciul, re- 
stringend privilegiile Hansei. 8) F. III, nepotul 
lui F. II, domni 1648—70. Declară resboiuSvediei, 
dar fu învins şi pierdu o mare parte a ţerii sale. 
9) F. IV, nepotul lui F. III, domni 1699—1730. 
Năvăli în Holstein, dar fu învins şi trebui să 
renunţe la alianţa sa cu Rusia şi Polonia îti 
contra Svediei. Desfiinţâ iobăgia, înfiinţă 240 
şcoale şi câştigă colonii în India vestică. 10) F. V, 
nepotul lui F. IV, domni 1746—66 în sensul 
absolutismului luminat de atunci. Promovă co
merciul prin societatea asiatică, artele şi sciinţele, 
câştigă insulele Nicobare. 11) F. VI, nepotul 
lui F. V, conregent al tatălui său idiot, domni 
singur 1808—39. Prin contele Bernstorff aduce 
multe reforme; se aliă cu Naj)oleon 1808, 
pierdu Norvegia, căpătând Laueiiburg. 12) jP. VII 
ajunse pe tron 1848, dete îndată o constituţie 
democratică, luă Schleswig-Holstein şi căută să 
stirpească pe Germanii de acolo. F. se ocupa 
mult cu antichităţile ţerii. -f- 1863.

Prusia. Regi.
13) Frideric I, urmă tatălui său 1688 ca F.III 

de Brandenburg, luă Bonn dela Francezi, pe când 
oastea lui lupta şi în Italia şi în Ungaria pentru 
împăratul, s’a încoronat rege 18 Ian. 1701. Sol
daţii lui învingători au întemeiat renumele oastei 
prusiene, dar pe când ei se luptau pentru îm
păratul, Prusia sărăci. F. a mărit statul şi a 
sprijinit sciinţele, înfiinţând la îndemnul lui 
Leibniz academia din Berlin, împodobind oraşul 
cu multe palaturi (Zeughaus). f 1713.

14) F. Wilhelm, fiul lui F. I, reduse îndată plăţile 
funcţionarilor curţii dela 250,000 la 50,000 taleri 
şi introduse cruţarea cea mai mare, trăia foarte 
simplu, pedepsi ori ce neonestitate, crescendu-şi 
astfel funcţionari excelenţi şi o oaste de 80,000 oa
meni. Ridică bunăstarea şi populaţia, primind 
(ca înaintaşii lui) toţi protestanţii goniţi, uşură 
iobăgia, mări statul în mod însetiinat şi pregăti 
astfel isbânda fiului său. Era cerbicos, puţin cult, 
dar voia binele tuturora, chiar contra voinţoi lor. 
Simplifică serviciul de dreptate, schimbând adesea 
judecăţile. Om politic n’a fo.st, de aceea n’a fo
losit puterea sa precum ar fi putut, f 1740.

15) Frideric II cel Mare, regele Pmsiei, n. 
1712 în Berlin, trăia rău cu tatăl său, care nu-l 
lăsă să se ocupe cu studii literare, încât F. în
cercă să fugă în Anglia. Abia puterile străine 
putură împedeca ca tatăl înfuriat să nu-l ucidă.
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Pericolul morţii schimbă caracterul lui F.; în
carcerat la Kiistrin el începu a lucra din greu, 
şi când ora gata să se însoare cu Elisabeta (v. ac.) 
tatăl îl iertă, 1732. Ajuns pe tron 1740, a cu
cerit Silesia 1741—42, aperându-o în contra Măriei 
Teresiei (v. ac.) şi in al treilea resboiu silesic 
1756—63 şi în contra Svediei, Rusiei şi Franciei. 
La ântâia împărţire a Poloniei, propusă de Rusia, a 
căpetat Prusia apuseană 1772; aperă neatîmarea 
Bavariei 1778 — 79 şi încheia alianţa principilor 
germani 1785, tot în contra Austriei, care mereu 
se amesteca în trebile lor. 1744 a câştigat şi 
Frisia resăriteană, şi astfel a ridicat Prusia, pe 
care Austria voi să o nimicească, la rangul unei 
puteri mari şi-i dete chiar posiţiunea domnitoare 
in Euroi>a. Dar nu puţin mai mare decât în 
resboiu a fost F. în pace. Ingrijindu-se singur 
de toate amenuntele, lucrând pe cji până la 20 oare, 
în scurt timp a adus iarăşi in stare înfloritoare 
ţoara lui pustiită dela un capet până la celalalt, 
a îmbunătăţit justiţia, instrucţiunea şi făcend 
totul pentru a lăţi progrşsul pe toate terenele, 
şi-a câştigat renumele de a fi cel mai mare prin
cipe, beliduce şi om de stat al veacului seu, şi 
în urma acestora omul cel mai popular (der Alte 
Fritz). A şi scris mult, deşi în limba franceză, 
totuşi în contrastul cel mai mare cu maxima 
franc.: Statul sunt eu (Lud. XIV), precum (jice 
în »Antimachiavel« 1739: Principele nu e stă
pânul absolut, ci numai ântâiul servitor al sta
tului seu, care maximă a urmat-o în toată viaţa 
lui. Deşi nu credea in nemurirea sufletului, a 
fost om moral ca puţini, mai ales între dom
nitori. t 1786 fără copii.

16) F. Wilhelm II, n. 1744, domni 1786—97. 
1792 s’a aliat cu împer. Leopold II în contra 
revol. franc., dar jalusia şi neunirea conduce- 
torilor, în fine şi lipsa de bani îl sili să încheie 
pacea dela Basel 1795. Astfel crescu nemul- 
ţămirea stîrnită deja prin edictele reacţionare 
dela 1788.

17) F. Wilhelm III, n. 1770, om simplu şi 
onest, modest până la timiditate şi de moravurile 
cele mai curate, domni 1797—1840. Restrinse 
luxul, dete drumul favoriţilor şi suspendă edictul 
religionar. Nepreve(Jend urmările celor ce se 
întâmplară în Francia, se ţinu neutral pe când 
Napoleon învinse Austria 1805 şi astfel şi Prusia 
fii nimicită îndată 1806 şi redusă cam la jumă
tatea teritoriului seu. F. făcu totul pentru a re
câştiga cele pierdute, dar moartea reginei Luisa 
(v. ac.) stinse energia lui; silit de York se rescoală. 
Plecându-se apoi cu totul sub sistemul lui Mot- 
ternich, pedepsi pe patrioţii cei mai buni, ca 
Arndt şi alţii, pe cari îi ţinea de «demagogi*.

18) F. Wilhelm IV, «romanticul pe tronul 
Cesarilov*, n. 1795, foarte talentat, mai ales cu 
mult spirit şi pricepere pentru arte, părea că 
era să justifice speranţele maiî, pe cari întreagă 
Germania le puseîn el, câudajunse la domnie 1840. 
Dete o amnestie politică, rehabilitând pe Arndt 
şi alţii, chiemă tot felul de oameni mari în jurul 
seu şi dete mai multă libertate dietelor provin
ciale şi presei. Romanticismul seu însă favorisă 
tot mai mult ultramontanismul şi ortod. luteran. 
Prin aceasta nemulţâmirea crescu; 1848 convocă 
«staturile (representative) unite*, dar din capul 
locului refusă ori ce constituţie, încât poporul 
trebui să o ia cu forţa 1848. Din ură contra

revoluţiei refusă titlul de împărat, înlătură con
stituţia 1850, dar pierzând încrederea de a pute 
realisa idealele sale, lăsă puterea tot mai mult 
pe mâna unor birocraţi retrogra4i şi a nobilimii, 
care căuta numai folosul ei. Suferind de creeri, 
dete frânele guvernului 1857 în mod provisor, 
1858 definitiv fratelui său Wilhelm şi muri 1861 
fără copii.

SVEDIA.
19) Frideric, n. 1676, fiul contelui Carol de 

Kassel, urmă 1720 cumnatului seu Carol XII. 
In pacea de Nystad căpătă Finlanda, dar Rusia 
ţinu celelalte provincii baltice şi cuceri 1740—43 
şi o parte a Finlandei. Comerciul luă un avent 
mare sub F. f 1751 fără copii.

WURTTEMBERG.
20) F. 1, Wilh. Carol, n. 1754, servi în oastea 

prusiană şi rusească, 1797 duce de Wiirt., 1806 
rege, după ce Napoleon, cu care se aliase, îi 
mări ţeara. Suspendă îndată constituţia şi gu
vernă ca un paşă. Numai după lupta dela Lipsea 
1813 se apropiă de aliaţi, cari îi garantară po
sesiunile. t 1816 foarte puţin iubit în ţeară.

Electori de Brandenburg.
21) Frideric I, n. 1371,1398 urmă tatălui seu 

la Ansbach. Se luptă cu Turcii, ajută pe regele 
Sigmund de Ung. în contra vasalilor rebeli şi 
la alegerea lui de împărat 1410. De aceea Sig
mund îi dete electoratul Br. 1411 (dofin. 1415). 
Aici înfrânse nobilimea, apoi se nisui după co
roana împ., dar înzădar. f 1440. 22) F. Wilh., 
marele Elector, n. 1620, domni 1640—88. AHh 
ţeara mare parte în mână străină şi mai toată 
pustiită, propria lui oaste resculată, dar în cureiid 
învinse toate greutăţile. Dete drumul soldaţilor 
desfrânaţi şi-şi adună alţii buni, aduse mulţi oa
meni, mai ales din Hollanda, în ţeara sa pustiită, 
pe care o mări 1648 cu Pomerania post., Hal- 
berstadt, Minden, Eammin şi mai târziu ou Mag- 
deburg, 1657 cu Prusia, dând în schimb regelui 
Leopold de Ung. votul său la alegerea de îm
părat. Pacea de Oliva sfîrşî resboiul în contra 
Svedezilor, în care F. fu împlicat fără voie şi-i 
asigură Prusia necondiţionat. Când voi să unească 
constituţia ţorilor atât de deosebite. Prusia se 
opuse şi trebui supusă, în parte cu armele. 1672 
ajută Hollanda în contra lui Lud. XIV, Fran
cezii se aliară cu Svedezii ca aceştia să năvă
lească în Brandenburg, dar F. sosi fără veste, 
îi bătu şi-i goni presto mare. Insă trebui sa 
cedeze Pomerania cucerită 1679. Vo(Jend ză
dărnicia ori cărei împotriviri faţă cu Lud. XIV, 
F. se aliă cu acesta până ce Lud. voi să nimi
cească pe protestanţi prin edictul de Nantes 1685. 
Pe 15,000 emigranţi îi primi F. dând astfel un 
avent puternic industriei, pe care o libera ilo 
multe piedeci; pentru comerciu înfiinţii poştă, 
flotă, colonii şi o societate africană. Din causa 
sărăciei însă toate acestea nu avură mult succes.

Friderio, ordinul, decoraţiune a regatului Wiir- 
temborg, fundată la 1 Ian. 1830 de Wilhelm 11; 
Statute din 18 Febr. 1890. 5 grade: Mare cruce; 
Comandor de clasa I cu placă; Comandor de 
clasa II; Cavaler de clasa I; şi Cavaler de cl. II. 
Pentru merite militare decoraţia e ornată cu 
spade. Panglică azur. [O. L.]
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Friedland, 1) F., oraş în nordul Boemiei cu 
5282 loc. (1890)*, castel istoric; edinioară ca
pitala ducatului F., care fusese proprietatea lui 
Wallenstein. 2) F., (în Prusia estică) oraş în 
cercul guvernial Konigsberg, cu 2701 loc. Aci 
a bătut Napoleon pe Ruşi şi Prusieni la 14 Iun. 
1807. — Afară de acestea mai multe orăşele din 
Prusia poartă numele de F.

Friedrich, Johann, teolog vechiu catolic, n. 
1836 la Poxdorf, 1865 profesor la Miinchen, n’a 
vrut să se supună dogmei despre infalibilitate şi 
a fost escomunicat împreună cu Dollinger (v. ac.). 
Scrierile sale; Tagebuch gefiihrt wăhrend des vati- 
kanischen Konzils şi Documenta ad illustrandum 
conc. Vaticanum, 1871 sunt isvoare însemnate 
despre conciliul acesta. A scris şi: Kirchenge- 
schichte Deutschlands, 1867—92. 2 voi., ş. a.

Friedrichshall, 1) localitate cu saline şi băi 
în Germania, Saxa-Meininga cunoscută prin apa 
amară ce în Germania, ba în toată Europa face 
serioasă concurenţă apelor amare ungare. Com
parată cu apele de Buda, la gust apa de F. e mai 
pronunţat sărată decât amară, de aceeaşi efectul 
ei e mai mult digestiv decât purgativ, ceea ce o 
face mai mult potrivită pentru cure sistematice 
prelungite. Apa sărată-amară de F. este preconi- 
sată de înalte celebrităţi medicale germane ca 
cea mai perfectă între apele minerale de aceeaşi 
natură. Imbutelarea şi etichetarea pentru co- 
merciu nu lasă nimic de dorit. (Cf. Das na- 
tiirliche FriedrichshaUer Bitterwasser und sein 
Gebrauch. Berlin, 1898.) fDr. Vuia.]

2) Saline în Wurttemberg, cercul Neckar, cu 
băi de nămol.

Friedrichsort, fortăreaţă în Prusia la întrarea 
în portul Kiel; far.

Frledrichsruh, castelul principelui Bîrmarck, 
în ducatul Lauenburg (Schleswig).

Frlese, castorină, aba, o ţesătură de lână cu 
per lung, puţin bătută în piuă, cu structură 
slabă, sMea sau încrucişată.

Friesland, v. Frislanda.
Frig, lipsa relativă de căldură (v. ac.). Intre 

frig şi căldură nu se află o graniţă hotărîtă 
şi numai convenţional se numesc gradele sub 
0° R = 0° C = -t- 32° F. grade de frig, iar cele 
de deasupra grade de căldură. îndată ce pielea 
simte că temperatura aerului e mai mică decât 
cea proprie, se (]ice, că aerul e rece sau e frig.

Frlgg, în mitol. nordică o (Jină dintre cei 12 (}ei 
de fiTinte, fata (Jeului Fiorgyn, soţia lui Odin, 
dela care a născut po Baldur, Bragi, Hermodr, 
Hodur, Thor şi Tyr, toţi (Jei de frunte între 
cei 12 Asi. F. în mitol. germană e soţia şi (Jina 
soarelui, iar mai târziu identică cu Berclitu şi 
cu Frâu Holle.

Frlgia, ţinut pe la mijlocul Asiei mici; 1a în
ceput avea regi proprii, mai târziu a ajuns sub 
stăpânirea Lidiei, Persiei şi Pergamului, iar la 
129 a. Chr. sub Romani. F. a făcut parte din 
imperiul bizantin până ce în fine a că(Jut sub 
Turci. Avuţiile ei principale au fost aurul, mar
mora şi mai ales lâna. Poporul frigian era în
rudit cu Armenii, şi face parte din raniura indo- 
gormană. [C. Litzica.]

Friguri, (med.) terminul poporal pentru febra 
intermitentă, (v. Febra.)

Frigurosul, un uriaş în poveştile române. Era 
acoperit cu 99 .ţoluri şi totuşi strigă, că moare

de frig, şi când Ţugulia căpetâ poruncă dela îm
păratul, ca să între în cuptoriul încălzit cu 9 care 
de lemne, F. întră şî strigă că degeră de frig.

Fringilla, paseri, v. Găldăraş şî Canar.
Frisa, partea orizontală dintre architravă şî cor

nişă; suprafaţa plană formând o bandă continuă.
Frisl sau Frisoni, numiţi de Romani Frisi, 

în evul mediu Frisones, popor germanic, locuind 
în Frisa. Se întindeau dela Zuidersee până la 
gura Emsului, iar la est până la Elba trăiau 
Chaucii, înrudiţi cu dînşii. Aceste doue popoare 
sunt strămoşii Anglosaxonilor. înainte de emi
grarea acestora în Britania, ei formau poporul 
Anglofrisilor, numiţi de Romani Inguaevones. 
La 28 d. Chr. Drusus îi supuse Romei, dar pe 
puţin timp. In secolele următoare se întinseră 
preste regiunile vecine. In seci. VII începură 
luptele cu Francii, de cari fură supuşi, iar mai 
pe urmă făcură parte din imperiul lui Carol cel 
Mare. La 843, prin tr. dela Verdun, fură în
corporaţi cu Lotaringia, la 870 împărţiţi între 
Francia şi Germania, la 880 toţi Germaniei. 
Până în seci. XV fură îndependenţi, pe urmă 
supuşi de conţii de Olanda, apoi din nou inde
pendenţi până în seci. XVI, când regiunea dela 
vest de Ems trecu la Olanda, iar cea dela est 
la Germania, cum se află şi astă(]i.

Dialectul frison, (freesche sprek), ţine de 
germana de jos (plattdeutsch), mediu între ger
mană şi engleză. In evul mediu erau trei dia
lecte: batavic, vestfalic şi cimbric. Batavicul s’a 
stins, vestfalicul era vorbit de Chauci (Kauchen), 
tot stins, iar cimbriculexistăşiastă4i înSchleswig.

[A. S.]
Frislanda sau Frisa, regiune din Europa, la 

Marea Nordului, formând astădi provincia Frisa, 
din Olanda, şi prov. Frisa orientală, care ţine 
de fostul regat al Hanovrei, iar astăzi de Prusia.

Frislanda olandeză, (Vriesland), una din cele 
11 provincii ale Olandei. Supr. 3320 km*., pop. 
335,8241oc. (1891). Cap. Leeuwarden (29,329 loc.), 
oraşe principale: Dokkum, Sneek, Harlingen, 
Franeker, Bolsward, Stavoren, Worhum şi Hin- 
delopen. E împărţită în trei cercuri şi are 336 
sate. Terenul e şes, plin de lacuri, mai ales în 
sud şi e aperat de zăgazuri contra mării; pe 
lângă mare e nisipos şi băltos, în interior fertil, 
acoperit de păşuni excelente şi locuri împădurite. 
Importantă e industria brânzei, caşcavalului şi 
untului. Se cultivă grâu mult, in şi alte plante 
textile, cari servesc la fabricarea unei pânze 
fine. Exportul pescăriei formează o mare bogăţie 
a provinciei. Instmcţiunea publică e foarte 
înaintată.

Frislanda orientală, una din cele şepte divi- 
siuni administrative ale Prusiei, numită şi Aurich, 
între Marea Nordului, baia Dollart, Olanda, Osna- 
brllck şi Oldenburg. Suprafaţa 3107 km*., pop. 
218,004 loc. (1891). Cap. Aurich (5639 loc.), 
oraşe principale Emden (înainte Embden), legat 
cu Marea Nordului şi cu rîul Ems printr’un canal 
(15,000 loc.). Provincia e udată de rîurile Ems 
şi Leda şi de canale navigabile. Terenul e tot 
ca al Frisei din Olanda, aperat asemenea de 
zăgazuri contra mării, (lultura vitelor şi pes
căria aduc mari venituri. De dînsa ţin o mul
ţime de insule mici pe coastă.

Istorie. Altă dată Frislanda orientală era prin
cipat german şi cuprindea provincia Groiingeu
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din Olanda, Oldenburgiil şi Frislanda Hanovrană. 
In evul mediu a fost sub mai multe dominaţiuni. 
Căpetenia Edzard Cirksena de Greetsiel, la 1430 
um mai multe ţinuturi dintr’însa. Sub Edzard I 
cel Mare, până la 1538, se introduse dreptul 
primogenituiii. Dela 1622 statele vecine începură 
a aspira s’o cuprindă; Brandenburgul îşi aşeză 
chiar o garnisonă. La 1744 muri ultimul Cirksena 
şi Brandenburgul ocupă Fr. orientală. La 1807 
fu anexată Olandei, la 1810 Franciei, la 1815 
Hanovrei şi la 1866 Prusiei, de care ţine şi astăzi.

[A. S.]
Frithiof, erou norvegian, care a trăit, se crede, 

pe la .500 d. Chr. Povestea despre el s’a scris 
numai pe la 1300, dar textul e mai vechiu. F. 
crescut cu Ingebiorg, a peţit-o, dar fraţii ei au 
dat-o bătrânului rege Hring, şi F. trebui să fugă. 
Sosind la Hring şi acesta murind, i-a lăsat soţia 
şi regatul, dar F. a lăsat ţeara fiilor lui Hring 
şi cu Ing. s’a întors acasă, laând ţeara soţiei 
dela fraţii ei, pe cari îi pedepsi. Dintre prelucrări 
cea mai vestită este a lui Es. Tegner (v. ac.).

Fritillaria L., (botau.) gen de plante perenale 
bulboase din fam. Liliaceelor, trib. Tulipeae, cu 
periant campanulat, avend segmente nectarifere 
foveolate sau maculate. Cuprinde preste 50 specii 
boreal-temperate, dintre cari F. Meleagris L. 
şi F. tenella MB., cunoscute sub numirea po
porală »lalea pestriţă*, cresc şi pe la noi în re
giunile inferioare; atât aceste, cât şi alte specii 
precum; F. persica L., F. verticillata Willd., 
ş. a. se cultivă ca plante decorative rustice.

[A. Pr.]A
Fritsch, 1) F., Carol, meteorolog, n. 1812 în 

Praga şi f 1879 în Viena. 1862—72 vice-director 
al institutului meteorologic central austriac; ob- 
servaţiunile sale le-a publicat cu deosebire în 
A nalele Academiei din Viena. 2) Fritsch, Gustav 
Teodor, zoolog şi explorator german, n. 1838 
în Cottbus. In diferite rânduri a făcut călătorii 
în Africa de sud, Persia, Egipt; dela 1874 prof. 
în Berlin. Opere: Trei ani în Africa do sud, 
1868; Indigenii Africei de sud, 1872; Pescii 
electrici, 1^4. 3) Fritsch, Carol, geolog şi ex
plorator german, n. 1838 în Weimar; dela 1876 
prof. la univ. din Halle. A făcut călătorii în 
Madeira, In.sulele canarice şi Marocoo. Opere: 
Reisebilder von den Kanar. Inseln, 1867; Das 
Gotthardgebiet, 1873; Allgem. Geologie. 1888.

Frivol, uşor, neserios, spulberatic.
Frobel, Fried., celebru pedagog german, fun- 

datonil grădinilor de copii, n. 1782 în Ober- 
weissbach (Turingia), crescu şi se instrui în 
casa părinţească, apoi la un pădurar pentru a 
deveni silvicultor; in fine îşi completă studiile 
la universitatea din lena. La 1804 întră ca în
văţător în şcoala Pestalozziauului l)r. Gruner, 
în Frankfurt pe Maiu, apoi la Yverdun la însuşi 
Pestalozzi. I^a 1816 întemeia un institut de educa- 
ţiune la Keilhau, apoi unul mai mare la Blanken- 
burg. Aci edita: Revista de Duminecă pentm 
tovarăşi de asemenea aspiraţii (Ein Sonntagsblatt 
fiir Gleichgesinnte) in caro revistă, precum şi 
iu congresele învăţătorilor germani, pledă pentru 
causa grădinilor de copii, f 1852. Cf. »lstoria pe
dagogiei* de Dr. P. Pipoş. (Arad, 1892); «Istoria 
pedagogiei* de I. P. Eliade. (Ploesci, 1880); «Istoria 
pedagogiei* de V. Gr. Borgovanu. (Bucur., 1897.)

Frohner, Wilhelm, archeolog francez de ori

gine germană, n. 17 Aug. 1834 la Karlsruhe, 
fost conservator la museul dela Luvru şi cola
boratorul lui Napoleon III la opera Histoire de 
Jules Cesar. F. a publicat un mare număr de 
cataloage, notiţe, memorii asupra deosebitelor 
colecţiuni de artă antică; lucrarea sa cea mai 
întinsă este: La colonne Trajane, 5 voi, 1871—75. 
F. este membru onor. al Academiei româno.

Frohschammer, lacoh, distins teolog şi filosof 
german, predicator şi profesor universitar în 
Miinchen, n. 1821 într’un sat lângă Regensburg 
în Bavaria, celebru pentru scrierile.sale în contra 
infalibilităţii papale. O parte mare a acestor scrieri 
au' apărut sub titlul: «tîber die religiosen uud 
kirchenpolitischen Fragen der Gegenwart*. (Elbor- 
feld, 1875). Mai amintim: »De.spre importanţa fan
tasiei în filosofia lui Kant şi Spinoza*. (Miinchen, 
1879); «Importanţa fantasiei în filosofia lui Ari- 
stotel*. (Miinchen, 1881); «Despre genesa ome- 
nimei şi evoluţia ei spirituală in religie, mora
litate şi limba*. (Miinchen, 1883).

Frollo, Oiovanni L., filolog, n. 8 Iunie 1882 
în Veneţia, doctor în drept dela Padua, vine de 
tinăr în România ca profesor particular şi apoi 
public la Brăila şi dela 7 Oct. 1878 este pro
fesor de limbile neolatine la universitatea din 
Bucuresci. A publicat; Limba română şi dia
lectele italiane. Brăila, 1860; Vocabular italiano- 
rojnâuesc. Pesta, 1869; Limba naţională şi lim
bile străine în şcoalele române, 1871; O nouă 
încercare de soluţiune a problemului ortografic, 
1875; Utilitatea studiilor neolatine în România, 
1878; Lecţiuni elementare de gramatică italiană, 
t 19 Apr. 1899.

Fronde, (franc.) nume dat celei din urmă 
revoluţiuni încercate de nobilime şi de o parte 
de burghezi contra puterii despotice a regilor 
francezi în scop de a restabili drepturile nobi
lilor şi a garanta prin parlament aşezarea im- 
positelor. Nobilii şi Parlamentul (curţi de jude
cată ai căror membri cumpărau dreptul de a fi 
judecători), erau nemulţămiţi de regina Ana .şi 
de ministrul Mazarin, cari se încungiurau do 
străini şi prin resboiul de 30 ani istoviseră finan
ţele Franciei, de aceea voind să imiteze parla
mentul Angliei, se opuseră la înfiinţarea unor 
noui imposite şi se revoltară (1648), dar fura 
pretutindeni bătuţi de armatele regale. Pacea 
se încheia (1649). Numele de F. vine dela jocul 
copilăresc cu praştia, căci s’a părut că nu este 
o revoluţie serioasă. Preste puţin isbucnesce o 
nouă revoluţie condusă numai de nobili in oap 
cu prinţul Conde, marele general, dar fiind pă
răsit de parlament şi burghezi el a fost învins 
(1652) şi .silit se fugă la Spanioli.

Frondescenţa, (lat.) perioda formării frun
zişului la plante superioare.

Fronlus, Mateiu de, n. 1522 şi f 1588 in 
Braşov, unde a fost senator. F. a făcut prima 
ediţie a Dreptului regnicolar sau Statutelor 
Saşilor din Trans. în limba germană şi latină.

Front, partea dinainte a unei trupe privito 
din faţă. In fortificaţie, F. este reuuiroa dife
ritelor linii, cari compun un uvragiu, sau un 
sistem, precum este F. bastionat, F. poligonal, 
F. în cremalieră, F. cleştat, etc, F. de studiu. 
este acela care presintă toate disposiţiunile, pu
tând fi aplicate la un anume traseu, pentni a 
fi studiate şi dtecutate. F. de atac îuti ’o cetate,
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este partea fortificaţi unii, în contra căreia sunt 
dirigeate lucrările de atac. V. şi art. Faţadă.

Frontal, (med.) ce apai’ţine la regiunea fmnţii, 
s. e. Arteria frontală, Os frontal, Lobul frontal 
al creerului.

Frontiera, hotar, graniţă, limita unde finesce 
puterea unei ţeri şi începe puterea ţerii vecine. 
F. se 4ic naturale când ele sunt formate de 
linia despărţitoare a apelor unui lanţ muntos, 
de alvia unui cure de apă, de stepe sau de 
mări. In acest din urmă cas, ţeara limitrofă 
stăpân esce cătră largul mării până la bătaia 
tunului. Adeseori, cu toată presenţa unui şir de 
munţi, F. urmează un traseu convenţional pe 
una din clinele lanţului; acest lucru se întâmplă 
mai ales cu stepele, basinurile, lacurile, câmpiile 
eund servesc de limită între două state. F. se 
însemnează pe teren prin stâlpi, petri, şanţuri, 
movile, etc. Se mai obicinuesce a se numi F. 
militară, linia întărită natural sau artificial aflată 
înderetul frontierii politice şi destinată a spri
jini, în apropierea acestei frontieri, apărarea te- 
ritorului; ea poate coincide adesea cu frontiera 
politică.

Frontinus, Sextus Julus, scriitor roman de 
oaiecnre valoare; n. 40 (d. Chr.), -j- 106. A fost 
guvernator al Britaniei şi s’a ocupat cu mate
matica aplicată. Dela dînsul ne-a remas un- 
tratat în două cărţi, în cari se vorbesce despre 
apeducte, (»De aqueductis urbis Romae libri II«) 
şi o altă lucrare numită: »Stratagematicon sive 
De stratagematibus libri IV«. Stilul său lasă 
puţin de dorit. [Caion.]

Frontispiciu, faţadă (v. ac. şi art. Fronton).
Fronto, 1) F., Claudius, trimisul lui Marc 

Aureliu(161—180) în Dacia ca propraetor trium 
Daciarum (et Moesiae superioris). Din acest titlu 
se vede pentru prima oară că Dacia era soco
tită ca divisată în trei păi^i: Apulensis, Mal- 
vensis şi Porolissensis.

2) Fronto, M. Gornelius, (100—175) profesor 
al împăratului Marcu Aureliu. Vestit retor roman 
din timpul decadenţei, orator mediocru, dar adesea 
comparat de cătră contemporanii săi cu Cicero, 
cu toate că i-a fost foarte inferior. [Caion.]

Fronton, păretele formând fundul triunghiului 
unei învălitoare. Adesea aplicat decorativ dea
supra uşilor sau ferestrilor, cu deosebire în stilul 
lenascerii şi derivatele.

Frossard, Charles Auguste, general francez, 
n, 26 Apr. 1807, f 25 Aug. 1875 •, 1856 a par
ticipat in resboiul Crimeei, 1859 în expediţia 
italiană, apoi fii guvernator al prinţului imperial, 
1870 comandant al corpului 2 de armată, s’a 
luptat la Saarbriickeu, Spichern şi la Metz, unde 
hi prins. Ser.: »Rapport sur Ies operations du 
2 corps«.

Frotare, (franc.) frecare, când două corpuri 
solide se freacă unul de celalalt. De comun prin 
F. înţelegem acel procedeu, când unei pereoane 
după baie i-se freacă pielea cu un ciarşaf. F. 
se (Jioe şi trasului sau frecatului cu săpun în 
baia de aburi, iar persoanele însărcinate cu acest 
serviciu se numesc în franţuzesce »frotteur«-i. 
La Romani se numiau fricatares = trecători şi 
tractatores = trăgători. Cf. art. Elaeothesium şi 
Massage. [Dr. Vuia.]

Fruct, (botan.) se numesce la plantele cu flori 
partea ce resultă din desvoltarea ovarului, după

ce s’a petrecut fecundaţiunea. Pe lângă ovar 
mai contribue la constituirea F.-lui şi alte părţi 
din floare, dar numai îu unele caşuri. In inte
riorul F.-lui se află seminţele (v. ac.); sunt însă 
F. sterile, ce nu desvoaltă în ele seminţe, după 
cum alteori nu toate ovarele din o floare se pot 
desvolta în F., unele remânend sterile. F. are 
un îovăliş sau pericarp format din .3 zone: 
epi- mezo- şi endocarp (v. ac.). Dacă îu floare 
gineceul (v. ac.) e apocarp (v. ac.) va resulta 
din el un F. multiplu (smeura, mura); dacă 
gineceul e sincarp (v. ac.) resultă un F. simplu-., 
iar dacă pe lângă ovar se mai asociază şi alte 
părţi ale floarei (receptacul, peduncul, ş. a.) la 
formarea F.-lui, acesta e atunci un F. compus 
(pseudo-F.), (s. e. Căpşuna, Smochina, ş. a.). F. 
simple sunt grupate în mai multe categorii, 
după cum e constituit pericarpul când F. e copt 
şi dacă pericarpul se deschide (v. Dehiscenţa) 
sau nu. Când F se deschid, după locul şi modul 
deschidere!, se (Jic: foliculă, când deschiderea 
se face în lungul suturei ventrale a ovarului 
(la Bujor, Omag); legumă, când deschiderea se 
face şi in lungul nervurei dorsale a ovamlui şi 
în lungul suturei ventrale (la Fasole, Bob, alte 
leguminoase); capsulă (v. ao.). Dacă F. nu se 
deschide, în care cas semenţa până la încolţire 
e acoperită de pericarp şi are invălişul ei sub
ţire, nu gros ca la cele dehiscente, se (jic: nucă 
(nux), dacă resultă dintr’un ovar şi pericarpul 
e lemnos ori membranos (la Alun), achenă (v. ac.); 
caryopsă (v. ac.); bacă (v, ac.); drupă (v. ac.), 
ş. a. Toate variaţiunile ce le presintă F. în peri
carpul şi modul lor de deschidere, nu sunt decât 
resultatul adaptărei plantelor Fanerogame la con- 
diţiunile de traiu, determinate prin urmare de 
mediu, şi folosind acestor plante Ia diseminare 
(V. ac.). Prin extensiune, în descrierea plantelor 
Criptogame, se dă numele de F. şi fructifica- 
ţiune, aparatelor Tinde se produc elementele de 
mulţiplicaţiune ale acestor plante, fără să fie 
cu totul comparabile cu F. dela Fanerogame, 
căci F.-le dela Criptogame nu conţin în ele seminţe 
şi au origină cu totul diferită, (v. articolii: Cysto- 
carp, Sporange, Sporogon, Sporofil, Sporocarp, 
Hymeniu, Peritecă, Apotecă, ş. a.).

Fructidor, în calendarul republican francez 
luna a 12 (18 Aug. până 16 Sept.), după care 
urmau 5, în ani visecţi 6 (jil6 intercalare.

Fructificare, a produce fructe; a produce re- 
sultate bune; a produce beneficii materiale.

Frugal, cu privire la mâncări şi beuturi în
semnează : moderat, puţin, simplu. Frugalitate, 
mulţămirea cu puţin, traiu simplu.

Frugivor, ce se nutresce cu vegetale.
Frumoasa, com. rur. în Rom, j. Teleorman, 

în apropiere de rîul Vedea cu 1789 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor; are 2 biserici şi 1 şcoală. Pe 
teiitorul com. s’au găsit numeroase obiecte an
tice de olărie.

Frumoasa, gmp de munţi în Trs., v. Cindrel.
Frumoasele, v. Ielele.
Frumos, ca şi adevorul, binele, nu este o exi

stenţă ale cărei calităţi să le putem determina, 
cum ar fi o stare sufletească oarecare, ci un 
raport. O simfonie, un tablou, o poesie, un mo
nument architectonic sunt toate frumoase, toate 
exprimă F., dar ce note, ce însuşiri poate ave
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acest F., pentru ca să se poată potrivi la lu- 
cmri atât do deosebite precum sunt cele enu
merate mai sus. Toate însă represintă un acelaşi 
raport: raportul de perfectă armonisare a fon
dului (adecă a stărilor sufletesc! ale artistului) 
cu forma (adecă eu mijloacele întrebuinţate de 
artist la exprimarea fondului). Aceeaşi neputinţă 
de a fixa calităţile F.-lui, ca existenţă a parte, 
dacă considerăm lucrurile frumoase 'din natură. 
Şi o pajişte verde, şi un apus de soare, şi o 
rază de soare, şi un copil plin de viaţă şi cu 
trăsuri regulate, şi o insectă, toate sunt fru
moase: ce e comun între ele? Tot un raport: 
raportul de harmonisare perfectă a formei lor 
cu fondul nostni sufletesc. Starea noastră su
fletească se pune numai decât la unison cu acele 
lucruri sau întâmplări, şi din această unificare, 
harmonisare, resare sentimentul estetic (v. ac.) 
şi ideea, că acele existenţe sunt frumoase.

In sens mai restrins, F. trebue să mai aibă 
o condiţie în afară de armonisarea fondului cu 
forma, anume echilibrarea şi armonisarea deo
sebitelor elemente ce constitue forma, aşa încât 
să ne dea impresia seninătăţii. In acest înţeles 
sculpturile lui Fidias sunt frumoase; tablourile 
lui Rembrandt nu. Unul întrebuinţează numai 
forme cumpetate echilibrate, frumoase; celalalt 
mai totdeuna forme discordante necumpetate, 
urîte, deşi de altmintrele perfect adequate fon
dului seu sufletesc. [Dragorairescu.]

Frumosul, comună rur. împreună cu: Dealul 
Bradului, Dragoşa, După Luncă, Frumoasa şi 
Fundul Frumosului, şi parochie împreună cu 
Deea, cu moşie mănăstirească în Bucovina, cap. 
.şi j. Câmpulungului, are 1650 loc. (1157 ort., 
243 rom.-cat., 28 prot. şi 222 mos.), cu o şcoală 
de 1 clasă. [Dr. I. G. Sbiera.]

Frumuşenl, mănăstire în j. Orheu din Basa
rabia, depărtare de 27 km. de oraşul Orheu. Se 
află aşezată pe o înălţime, înclinată spre sud- 
vest cătră valea Ikelului, spre sud orisontul 
deschis, iar din alte părţi încungiurată de inunţi 
acoperiţi cu codri. Mănăstirea a primit numele seu 
de F. sau Frumufica dela exarhul Gavriil Ba- 
dulescu pentru pitoreasca sa posiţiune. Mănă
stirea a fost fundată la 1807 de locuitorii satului 
Braviceni, şi anume de rezeşii Efraim şilordachi 
Jurca, Grigoraş şi Antioch Sapoteanu. Mănăstirea 
posedă ca avere 1720 desetine do păment.

Frumuşica, tîrguşor în Bom., j. Botoşani, cu 
400 loc., cei mai mulţi Ovrei (Dicţ. geogr. 1895); 
e străbătut de calea naţională Botoşani-Hârlău.

Frumuşlţa, corn. rur. în Rom., j. Covurlui, si
tuată în valea Prutului; se compune din 4 căt. 
cu 2262 loc. (Dicţ. geogr. 1892), cari se ocupă 
cu agricultura, prăsirea vitelor şi cultura viilor; 
are 3 biserici şi 3 şcoale; corn. e străbătută de 
calea ferată Galaţi-Berlad.

Frunte, în antropologie denumirea regiunii an
terioare a capului, cuprinsă între arcadele sprin- 
cenelor şi rădăcina plantaţiunii perului. Cum F. 
corespunde unei regiuni însemnate a creerului, 
i-se atribue o semnificaţie fisică a inteligenţei; 
o F. mare, largă ar desemna mai ales o inteli
genţă mult mai mare decât o F. ângustă. F. 
poate ave oarecare valoare morfologică; dia
metrul frontal pare a ave o semnificaţie inte
lectuală, desemnând o regiune jnai desvoltată a 
creemlui, respective a craniului. De altă parte

rassele inferioare au regiunea frontală mai strimtă, 
mai ângustă atât vertical cât şi orisontal; idioţii 
şi imbecilii par a ave de asemenea o F. mai puţin 
desvoltată, sau cu alte vorbe perul plantat mai 
jos. De altfel F. nu indică decât că perul e 
plantat mai sus sau mai jos şi din punct de vedere 
sciinţiflc, lăsând la o parte consideraţiile antro
pologice generale, F. nu poate indica decât deo
sebiri de rassă sau etnice. Mesurată cu compasul 
F. nu represintă o mesură exactă; variaţiunile 
sunt colosale şi erorile făcute pot fi mai mari 
decât deosebirile dintre grupuri, din care causă 
înălţimea frunţii, cum se spune în antropologie, 
nu e recomandată printre mesurile cari au o va
loare sciinţifică şi pot indica ceva exact şi precis.

[Vaschide.]
Frunza, (botan.) sau foaia (folium), este unul 

din organele vegetative fundamentale dela multe 
plante. Organe analoage cu F. se întâlnesc âncă 
la Alge şi la Hepaticele cu thal. P. propriu (jise 
se întâlnesc numai dela Hepaticele frunzoaso 
înainte. La acestea se află pe tulpină 3 serii 
de F., una ventrală (v. Ainphigastre) şi douo 
dorsale; acestea aproape constant sunt formate 
din doi lobi neegali. La Muşchi sunt F. totdeuna 
simple, aşezate pe 2, 3 sau mai multe serii in 
jurul axei cu simetrie radicală. Atât la aceste 
.doue grupe de plante, cât şi la Criptogamelo 
vasculare şi Fanerogame, P. represintă organele 
asimilatoare, (v. ac. şi Chloroplastide, Chloro- 
phyUa); ele îşi iau nascere din vîrful vegetativ 
al tulpinei, sunt aşezate pe acesta şi pe ramuri 
la noduri, au de obiceiu crescere limitată (ex- 
cepţiune la unele Ferige), şi forma de lamă 
turtită cu simetrie dorsiventrală. F. dela Cripto- 
gamele vasculare, în special, sunt mai adesea 
mari şi mai rareori simple; în descripţiuni se 
(Jic fronde; au mai totdeuna un peţiol şi un 
limb. Când aceste doue părţi nu sunt divisate 
F. e simplă, iar în caşul contrar compună; atunci 
peţiolul ce poartă peţioluri secundare se (Jice 
rachis, iar ultimele divisiuni ale limbului se (Jic 
pinule. Un altfel de F. la plantele precitate 
sunt cele ca nisce solcji (squamae) ce se află 
pe rhizome. Şi la Fanerogame se întâlnesc F, 
de mai multe feluri: unele solzoase, pe tulpini 
.subterane, pe ramuri aeriane, la muguri, ş. a,; 
altele pe ramurile florale (bractee [v. ac.], iu- 
volucru [v. ac.]); altele F. asimilatoare, trofoflle 
sau adeveratele F. nutritoai’e. In special acestea 
din urmă pot fi: simple sau compuse; complecte 
când au vagină (teacă), peţiol şi limb, şi ne
complecte dacă lipsesce una din aceste părţi. 
F. cu peţiol se (Jic peţiolate; dacă nu au se (Jic 
sesile; în acest cas pot fi amplexicaule (v. ac.), 
sau perfoliate, dacă încungiură tulpina astfel, 
că acesta pare că străbate F. F. complecte au 
vagina mult sau puţin desvoltată, dar o mai 
desvoltată la F. fără peţiol, cum e la multe Mo- 
nocotiledonate (Graminee, Cyperacee, ş. a.i şi la 
unele Dicotiledonate (Umbelifere, Banimeulacee, 
ş. a.). Limbul e de regulă turtit ca o lamă; dar 
poate fi şi rotund fJuncus, SedumJ. Variaţiuuilo 
cele mai numeroase le presintă limbul din punct 
de vedere al formei lui generale, (acicular, lan- 
ceolat, eliptic, triunghiular, ş. a.); după cum arc 
vîrful (rotund, ascuţit, emarginat [v. ac.J, cus- 
pidat [v. ac.], etc.) şi basa (trunchiată, rotundă, 
auriculată, etc.); după cum e cu juarginea în-
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h'oagă sau serată, crenată, dinţată, lobată, Mă, 
partită, secată (v. ac.); după consistenţă (uscat, 
membrauos, coriace, cărnos) şi durata lui (caduc, 
persistent). Când F. sunt compuse, părţile lor 
immindu-se foliole, ele pot fi uni-bi-trifoliolate; 
digitate; penate, imparipenate, bipenate, etc. 
Structura F. poate fi simplă, ca la Muscinee, 
unde are un singur rând de celule în interior 
ou chloroplastide; sau mai complexă, ca la plan
tele mai superioare, unde sunt mai multe rân
duri de celule, unele asimilatoare, constituind 
meeofilul ce e omogen sau beterogen, şi altele 
protectoare sau cu alt rol. (v. Epiderma, Stomate.) 
(v. şi articolii: Heterophylie, Ligula, Metamor- 
fosa frunzelor, Muguri, Nervaţiune, Phylotaxie, 
Phylod, Prefoliaţiune, Stipule, Vernaţiune).

Frunza de potcă, numirea vulgară a plantei 
Chenopodium murale (v. ac.).

Frunzescu, Dumitru, publicist român, n. 1838 
la Iaşi, 1859 a intrat în serviciul statistic al 
Moldovei, 1862 a trecut la acelaşi serviciu în 
Bucuresci; a colaborat la «Trompeta Carpaţilor* 
şi «Columna lui Traian* şi a publicat: Geografia 
iisică şi politică a României, 1870 şi Dicţionar 
topografic şi statistic al României, 1872.

Frunzettl, loan, sublocotenent, n. 8 Iun. 1852, 
intrat în oştire la 1870 ca soldat, 1875 trece 
la reservă, 1876 se reangajează şi este înaintat 
la gradul de sublocotenent; ca oficier al reg. 9 
de dorobanţi ia parte în resboiul cu Turcii şi 
moare în lupta dela Smârdan 12 Ian. 1878.

Frustrare, însuşirea pe nedrept a lucrului altuia. 
V. şi înşelăciune.

Frutescent, (botan.) tot una cu sub-arbust 
(suffrutexj, se dice de o plantă ramificată, cu 
partea inferioară lemnoasă, scurtă şi perenă, 
iar cea supeiioară ierboasă; această parte, îm
preună cu tulpinile florifere, piere la finele 
periodei vegetative, în anul următor tulpina 
aeriană basilară, persistentă, producend noui tul
pini florifere. Exemple sunt la Dryas, Silene, 
Empetrum, ş. a.

Fruticul, (botan.) frutex, tot una cu arbust, 
.se nuinesce o plantă cu tulpina aeriană lem
noasă, scurtă relativ, ramificată dela basă, dar 
axele (ramurile) sale poartă mai multe genera- 
ţiuni de tulpini florifere şi nu pier decât după 
mai mulţi ani, s. e. cum e la Calluna, Vacci- 
nium myrtOlus, ş. a.

Frutioulos, se (jice de o plantă erboasă ce 
tinde a deveni frutescentă; sau de un aparat 
vegetativ astfel conformat, că se aseamănă cu 
un mic arbust, cum se observă la lichenii (Jişi 
fruticuloşi (Ramalina, Evemia, Cetraria, ş. a.).

Fteri, sat mic arămânesc, situat la Olimp 
îiproape de Vlako-Livadhon, este renumit ca co
muna natală a eroului Gheorghios Olimpios.

Ftisia, (med.) numire obicinuită pentru tuber- 
culosa (v. ac.) pulmonară.

Fuad-Paşa, om de stat turc, n. 1814 în Con- 
stantinopole, 1848 comisar în Muntenia sub 
ordinele însărcinatului rusesc, 1852—53, apoi 
18.55—1857 şi 1858—1861 ministru de externe. 
Iulie 1860 pedepsi pe Drusi şi pe mohamedani 
pentru măcelărirea creştinilor. Nov. 1861 mare 
vizir, 1862 ministru de finanţe, 1867 de externe, 
t 11 Febr. 1869 în Nizza. A scris o gramatică 
a limbei turcesci.

Fuang sau Fyan, monetă de argint în Siam. 
Se împarte în 2 songpai sau în 4 painung sau 
5 him.

Fucacee, (botan.) fam. de Alge brune (Phaeo- 
phycee), seria Cydosporee, cuprincjend preste 
200 genuri, ce trăiesc aproape esclusiv în mări, 
cele mai numeroase în mările australe. Apa
ratul lor vegetativ e fixat sau liber, când plu- 
tesce cu ajutorul vesiculelor aerifere (aerocisti 
[v. ac.]), cum e la Sargassum, care, împreună 
cu alte genuri, formează cunoscuta Mare a Sar- 
gasselor din nordul Oceanului Atlantic. Repro
ducerea F. e numai sexuată, de regulă cele 
doue feluri de elemente sexuale se produc pe 
doue aparate vegetative diferite ale aceluiaşi in
divid. Ca genuri mai importante sunt: Fucus, 
Cystoseira (v. ac.), Ascophyllum, Sarcassum, ş. a.

FuchsiaL., (botan.) gen de plante sufrutesceute 
sau lignoase din fam. Onagrarieae, înrudit cu 
Oeno thera (v. ac.), de care se distinge prin 
fruct, care e o bacă. Cuprinde vr’o 50 specii 
respândite din Mexico prin America sudică cu 
deosebire spre Oceanul Pacific, şi în Neeselanda, 
dintre cari relevăm ca plante decorative de flo
rărie: F. splendens Zucc., F. fulgens Ldl., F. 
coccinea Ait. şi F. excorticata L., cunoscute 
sub numirea de «cerceluşi*. [A. Pr.]

Fucus Tourn., (botan.) gen de Alge brune din 
fam. Fucacee (v. ac.), cu vr’o 16 specii ce tră
iesc mai ales în mările nordice. Ca specii mai 
importante ce servă la extragerea iodului ce-1 
conţin sunt: F. vesiculosus, F. serratus, F. 
axillaris, etc.

Fudulia, semeţie, mândrie, trufie, fală. F. e o 
stare sufletească ce resultă dintr’o prea înaltă 
părere de sine. F. e apanagiul mediocrităţii, 
pentru că un om de valoare poate fi mândru, 
dar nu fudul, ceea ce nu e tot una. (v. Fala.)

[Nigrim.]
Fuego, cel mai înalt munte în republica central- 

americană Guatemala, vulcan activ, 4260 m. înalt.
Fueros, (spart.) statute, colecţiune de usanţe; 

mai ales dreptul unor oraşe sau regiuni singu
ratice. S’au păstrat în Navara şi ţinuturile lo
cuite de Basci.

Fuerteventura, (Fortaventura), una din in
sulele Canare, 1717 km.2 şi 10,166 loc. (1887); 
capitala Puerto de Cabras; mai naiute Antigua. 
Comerciu cu coşenilă.

Fuga, formă musicală clasică, de composiţiune 
vocală sau instrumentală, pentru doue sau mai 
multe voci sau instrumente, basată unic pe des- 
voltarea regulată a unei teme date. F. e cea 
mai perfecţionată formă a stilului concertant, 
în care importanţa vocilor e dusă la cel mai 
înalt grad de egalitate. Numele îi vine de acolo 
că diferitele voci, atacând succesiv tema dată, 
par a fugi unele după altele. F. s’a desvoltat 
prin seci. XV şi XVI din canoanele vocale ale 
măestrilor flamanzi. Principalele elemente ale 
F.-ei sunt: Tema, (subiect, dux, antecedent, ş. a.) 
frasă mai mult sau mai puţin lungă, expusă de 
o voce, căreia după ce e terminată, îi urmează 
o altă voce cu Bespunsul (Consequent, Comes, 
ş. a.), care nu e altceva decât transpunerea temei 
la quinta superioară sau quarta superioară. După 
ce vocea âutâi a terminat tema, în timp ce a 
doua face respunsul, vocea ântâi continuă cu o 
contra-temă, frasă construită într’un contrapunct
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ritmic şi melodic contrastant cu tema. Intrarea 
succesivă a diferitelor voci cu tema şi respectiv 
respunsul formează partea âiităi a fugei, Ex- 
punerea. După expunere urmează o Contra- 
expunere, parte iu care vocile se succed în sens 
invers de cum au fost în expunere şi anume 
acele ce au avut tema au respunsul şi vice-versa. 
Aceste doue părţi sunt de multe ori separate 
printr’un Episod, format din desvoltarea liberă 
a motivelor luate din temă sau oontratemă. O 
a treia parte constitutivă a fugei e desvoltarea 
propriu sau Repercusiunea, care constă 
in presentarea temei în diferite tonuri relative. 
După un nou episod, terminat de ordinar printr’o 
cadenţă suspensivă pe dominantă, urmează C'on- 
clusiunea, care cuprinde streta, pedala şi în
cheierea propriu (Jisă. Streta, (ital., strins) e 
partea cea mai importantă din conclusiune, şi 
nu e altceva decât o expunere prescurtată, mai 
strinsă. După aceasta urmează o pedală de obi- 
ceiu în bas, pe caţe sunt clădite diferite jocuri 
în imitaţiuni asupra unor motive întrebuinţate 
deja în cursul fugei. Fuga e reală, când res
punsul e o transpunere riguroasă în quintă a temei; 
când în această transpunere a fost necesară o .mică 
modificaţiune pentru menţinerea tonalităţii, F. 
e tonală. Numele de Duhlă-F. se dă la o com- 
posiţiune basată pe doue teme, cari lucrate în 
contrapunct dublu sunt mai ântâi tratate isolat, 
dând nascere la câte o F., şi apoi împreună, ca 
şi cum tema principală ar fi însoţită chiar dela 
început de o contra-temă. [T. C.J

Fugar, v. Desertor.
Fugato, {ital.) composiţiuni musicale scrise 

în stilul fugat, adecă avend până la un punct 
forma unei fugi, fără a păzi cu stricteţă regulele 
stabilite pentru detaliile ei.

Fuge*n lume, după poveştile române e nu
mele unui uriaş, care în fugă se întrece cu un 
vulpoiu.

Fugfiu, pasere, v. Păturuica.
Fugger, familie vestită de principi şi conţi din 

Şvabia. îşi trage originea dela loan F. care ca 
ţesetor sărac veni 1368 la Augsburg şi se îm
bogăţi acolo. Urmaşii lui însă şi-au câştigat ave
rile lor proverbiale prin comerciu.

Fugros, Possessio Fugros, sat sau moşie, de 
care se vorbesce în o diplomă din 1291 a re
gelui un^resc, ca fiind lângă rîul Olt şi apar
ţinând, dimpreună cu Sâmbăta (Zumbothely) de 
alături, magistrului Ugrinus. Există şi a^i ca 
orăşel (Făgăraş) lângă satul Sâmbăta de sus, pe 
apa Oltului. Nu trebue confundat cu însuşi du
catul de Făgăraş (v. ac.).

Fuior, fibrele dela câ,nepa de tors, după ce a 
fost peptenată şi dărăcită. Tortul şi pânza de 
F. este totdeuna cea mai bună şi mai durabilă.

Fu-kien, (Folcian), provincie literală la sud- 
estul Chinei, 120,000 kma. şi 2bl!A mii. loc.; una 
din cele mai bogate regiuni ale ţerii cu porturi 
bune şi multe; productul principal e ceaiul. Ca
pitala Fu-ciu.

Fulbe, (Fellata, Fellani, Fulah,Fullan,Fellan, 
Fellatin), cel mai inteligent dintre popoarele din 
nordul Africei, renumit prin cuceririle în Sudan 
şi în noixlul Africei. La început patria acestui 
popor au fost coastele din vest ale Africei, Se- 
negambia, de acolo însă în decursul timpului 
s’au lăţit, încât au ocupat ţermurii rîului Niger,

ai rîului Benue, şi au întemeiat o împerăţio 
puternică în centrul Africei dela vest spre est, 
in o extensiune de 820,000 km*. Locuitorii sunt 
în numer dela 6—8 milioane. Limba poporului 
Fellata este un idiom deosebit de limbile celor
lalte popoare din apropierea lui.

Fulda, oraş în cercul prusian Kassel, lângă 
rîul F. (180 km. lung), cu 14,528 loc. (1895); 
residenţă episcopească; castel, catedrală (cu mor- 
mentul sf. Bonifaciu), seminar episcopesc, gini- 
nasiu, şcoală reală; ţesetorh de bumbac şi in. 
Odinioară principat aparţinând la'Nassau, mai 
pe urmă incorporat Prusiei.

Fulea, Moisi, protopresbiterul Sibiiului, a fost 
al patndea şi ultimul director al şcoalelor na
ţionale gr.-or. române din Transilvania, care a 
funcţionat până la 1850, când s’a pus în pensie. 
Scrieri: Bucoavna de normă, Sibiiu, 1815; Căr
ticica năravurilor bune pentru tinerime, din nein- 
ţesce. Sibiiu, 1819; Bucoavna de normă cu slove 
rom. şi lat., Sibiiu, 1820. Aceasta a fost o me
todică pentru auditorii cursurilor preparandiale 
de pe atunci, numite ».normă«.

Fulg, (puf), penele cele mai mici şi mai fine 
de pe corpul paserilor; prin uşurinţa lor pu
tând să plutească în aer. Analog se (jice F. şi 
la fire încâlcite de lână sau de mătasă, precum 
şi F. de zăpadă. F. se întrebuinţează pentru 
umplutul perinilor,

Fulga, comună rur. în Rom., j. Prahova. E 
situată pe un şes întins, foarte roditor, care o 
face a fi una din cele mai însemnate comune 
în agricultură. Are 2 cătune cu 2 şcoale şi 2 bi
serici şi o populaţiune de aproape 5000 loc., f(ti - 
mând vr’o 1000 familii.

Fulger, fenomenul de lumină, ce se observă 
la descărcarea electrică a nourilor. Când un nour 
încărcat cu electricitate positivă se apropie do 
alţi nouri sau de alte obiecte, le influenţează, 
respinge electricitatea positivă şi atrage pe cea 
negativă; când apropierea este aşa de mare, că 
aerul nu mai formează o isolaţiune suficientă, 
se produce o descărcare electiâcă. Când ea .se 
întâmplă între nouri, se numesce F., când se 
întâmplă înti’e nour şi pământ, se numesce 
trăsnet. Detonaţiunea, ce de obiceiu îusoţesce 
această descărcare electrică, se chiamă tunet. 
V. şi art. Trăsnet şi Parafulger.

Fulgurita, în mitol. romană. lupiter, domni
torul nourilor, a stăpânit vijeliile, fulgerilo şi 
tunetele şi pentru aceasta s’a numit Fulgurator 
şi Tonans. In Roma, dacă trăsnetul lovia în lo
curi sacre şi publice, se căşuna mare spaimă şi 
îngrijire, pentru că se credea, că lupiter prin 
ele îşi areta voinţa sa. Preoţii etrusci şi romani 
puiiau cărţi fulgurales şi tonitruales (despre ful
gere şi tunete), şi însemnau toate obiectele trăs
nite, ca să le sfinţească, pentru că se credea, 
că lupiter le-a luat în posesiunea sa. (v. Elicius.)

[Atm.j
Fulguriţi. Când fulgerul cade în un teron ni

sipos care zace pe strate umede, topesco nisipul 
şi formează un tub vitrificat, care poate ave 
un diametru dela 1—50 mm. şi a cărui lungime 
ajunge chiar până la 10m. Fulguritele sunt uneori 
ramificate la extremităţile lor inferioare şi sunt 
înclinate cu orizonul. Aceste tuburi descoperite 
în veacul trecut s’au considerat mai înainte ca iu- 
crustaţiuni formate pe arbori dispăruţi, .şi aceasta
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până Ciind Rollmaiiu putu să 1g obţină în mod 
artificial.

Fuligo Hali., (botan.) gen de Myxomycete- 
Endosporee, familia Fhysaracee, cu specia mai 
comună F. septica, al cărei plasrnodiu galben 
trăicsce pe trunchiuri de arbori, Muşchi, pe scoarţă 
de .stejar mai ales dela tăbăcării; de aci se ob
ţine uşor pentru a fi înmulţit în cultuii şi pentru 
a se studia pe el proprietăţile protoplasmei vii, 
composiţia ei şi alte fenomene foarte interesante 
de Biologie vegetală. Fnictul de F. are un ca- 
piliţiu (v. ac.) în care sunt incrustaţiuni amorfe 
de calcar.

Fulmicoton, v. Celulosa.
Fulminant, materii fulminante, în chimie cor

puri cari explodează producând o detunătură pu
ternică.

Fulvia, soţia lui Antonius, renumită prin faptul 
că porunci să i-se aducă capul marelui Cicero 
şi îi înţepă limba cu un ac de aur, aceasta spre 
a resbuna pe soţul ei, care fusese atacat de Ci
cero în faimoasele discursuri întitulate: Filipicae; 
t 40 a. Chr. [Caion.]

Fum, amestecul de gaze, vapori, producte so
lide ale arderii şi părticele nearse, ce se ridică 
în aer în formă de nouri dela corpuri încălzite 
.sau aprinse. Unele corpuri (s. e. fosforul) produc 
totdeuna un F., ce se vede, altele, (s. e. căr
bunele de lemn, antracita), numai când arderea 
este incompletă.

Fumago, (botan.) gen de ciuperci din grupa 
Ascomycetelor; mai multe specii produc un în
veliş negru pe plante şi le slăbesc.

Fumana Hun., (botan.) secţiune din genul He- 
lianthemum Pers. (v. ac.).

Fumaria officinalis L., (botan.), rom. Fumă- 
rică, plantă din familia Fumariaceelor; se gă- 
sesce aproape pretutindenea; în trecut se folosia 
ca medicament.

Fumariacee, (botan.) familie de plante dicotyle 
din ord. Rhoeadinelor, cu ca. 100 specii. Sunt 
plante erbacee; se găsesc în partea nordică a 
zonei moderate.

Fumărica, plantă, v. Fumaria.
Fumării, era în secolii trecuţi un imposit în 

Ţeaia-Românească, care consista în aceea, că 
fiecare familie trebuia să plătească sub acest 
nume câte o sumă de bani pe fiecare an; suma 
aceasta varia cu rapacitatea domnului. Se numia 
de asemenea F. impositul de 5 lei pe fiecare 
an, pe care îl plătiau cârciumele mari din Bu- 
curesci şi Craiova. Fumăritul bălţilor era un 
imposit pe care îl plătiau comercianţii de prin 
satele dela bălţi, el era de 60 bani de familie.

Fumat, obiceiul multor popoare, cari supun 
diferite substanţe aromatice şi narcotice la ardere 
lentă şi inspiră fumul lor, servindu-se pentru 
aceasta de pipe şi de alte aparate. Cea mai res- 
pândită dintre aceste substanţe este tutunul, Ni- 
cotiana tabacum, plantă din familia Solaneelor, 
găsită de Spanioli în oraşul american Tabaco, 
importată în Europa în 1560 de Nicot, amba- 
sadonil Franciei la Lisbona, care plantă se cul
tivă astăzi şi în mare parte a Europei şi a Asiei. 
Pe lângă Nicotiana tabacum se mai întrebuin
ţează şi foile altor Solanee: Nicotiana rustica, 
N. suaveolens (Virginia), N. persica, N. quadri- 
valvis, N. repanda (Cuba), toate bogate în oleu 
gras, oleu eteric volatil şi reşină, cari dau tu-
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tunului aroma, în nicotină, alcaloid narcotic care 
se găsesce în tutunul cultivat în România în 
cantitate de l,20°/o până la 3%, în tutunul ame
rican până la 5%. Foile de tutun se supun la 
fermentaţiune, se impregnează cu salitru (sal
petru) şi cu alte substanţe, cari înlesnesc com
bustibilitatea, şi se usucă. Prin fermentaţiune se 
distruge parte din nicotină, parte mai remâne 
în foi şi le confere calităţi toxice. In fumul de 
tutun se găsesce nicotină, acide grase volatile, 
acid cianidric (acid prusie), oxid de carbon, acid 
carbonic, puţine oleuri eterice şi cătran bogat 
în creosot. Nicotină, lichid oleos, incolor, este 
un alcaloid foarte toxic, care produce arsură în 
faringe şi în stomac şi paralisează nervii motori; 
câteva picături producconvulsiuni, comaşimoai'te. 
Fumarea de tutun a fost do unii cUniciani de
clarată de nevătemătoare, alţii au exagerat ac
ţiunea toxică a fumatului; este însă adeverat 
că fumarea de tutun irită sistemul nervos. Ac
ţiunea toxică a tutunului se arată mai ales la 
prima fumare prin ameţeală, greaţă, vărsături; 
aceste simptome dispar curând şi cei mai mulţi 
fumători cari nu abusează, se obicinuesc cu ac- 
ţiimea tutunului întrebuinţat în cantitate mo
derată, la alţii el produce o intoxicaţiune cronică, 
care se manifestă prin turburări în diferite sfere 
ale sistemului nervos, mai ales prin slăbirea ac
ţiune! cordului, prin intermitenţa şi lipsa de 
ritm în contracţiunile lui, prin digestiune ne
regulată, prin iritaţia în faringe, prin nevralgii, 
tremurături, prin vederea incomplectă (umbra 
circumscriptă pe retină), prin pierderea memoriei 
mai ales a numelor, prin afasie trecătoare. Pe 
buzele fumătorului se îngroaşă adeseori epitelul 
formând plăci albicioase. Narghilea, de care se 
servă Turcii şi alţi orientali, reţine în reservoral 
de apă nicotină şi face fumarea nevătemătoare. 
In România se cultivă tutunul pe o suprafaţă 
de 7000 ha., recolta anuală este de 4.400,000 kgr., 
se mai importă pe an 400,000 kgr. tutun turcesc 
şi 60,000 kgr. tutun american. Pe tot pământul 
se produc pe an 1077 mii. kgr. Fiecare cap de 
locuitor consumă pe an în termin mediu: în 
România 630 gr. de tutun, în Austria şi în Un
garia 1400 gr., în Germania 1600 gr., în Elveţia 
2140 gr., în Belgia 2200 gr., în Ţerile de jos 
3300 gr. (Cf. Dr. Maximilian Popovici, Tutunul. 
Bucuresci, 1897.) [I. Felix.]

Fumerole, produse gazoase ieşite din vulcan, 
sau mai cu samă cele ieşite din lavă, crepături 
sau crateruri, şi care formează de obiceiu nouri 
de fum. Ele pot fi: F. uscate sau anhydre, acide, 
alcaline, reci, mofete, (acid carbonic).

Fumigaţiune, transformarea în vapori a unei 
substanţe desinfectante, aromatice, medicamen
toase, pentru desinfectarea aerului contaminat sau 
pentru expunerea corpului bolnav la acţiunea 
acestor vapori. Substanţele aromatice evaporate 
pentru purificarea aerului, ca oţet, zahăr ara, apa 
de colonia, reşinele aromatice, ş. a. nu înde
plinesc acest scop, nu trebue să se considere 
desodorarea ca identică cu desinfectarea, ade
vărata desinfectare a aerului dtntr’un local închis 
constă în premenirea, în reînoirea lui prin des
chiderea largă a ferestrilor şi uşilor; pulveri- 
sarea şi evaporarea de acid fenic este asemenea 
ilusorie. Cele mai usitate fumigaţiuni medica
mentoase sunt cele cu cinabru (sulfur de mercuriu)
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şi cu alte preparate mercuriale; ele constitue o 
metodă veche de căutarea sifilisului, întrebuin
ţată astăcji foarte rar de medici şi înlocuită cu 
alte metode mai sigure pentru introducerea de 
dose determinate de mercur în corpul bolna
vului. Ici-colo se mai practică fumigaţiunile mer
curiale de unele persoane fără cunoscinţe me
dicale, cari exercită medicina în mod clandestin.

Funaria Schreb., (botan.) gen deMuşchi-Bryacei 
acrocarpi, fam. Funariacee, cu vr’o 4 sţecii, ca- 
racterisat prin capsulă piriformă, nesimetrică; 
peristom dublu şi caliptra vesiculoasă. Specia 
mai comună F. hygrometrica cresce pe lângă 
zidurile caselor la umbră, pe pământ, în pă
duri, etc.

Funcţiune, activitate; exerciul unui oficiu pu
blic. Funcţionar, amploiat. Funcţionarism, v. Bi
rocraţie.

Funcţiuni publice, împuterniciri din partea 
statului sau a organelor statului, de a executa 
oarecare putere sau a desvolta o activitate oare
care pe un teren al vieţii publice. De rând F. p. 
sunt împreunate ou salare, diurne sau alte venituri.

Funcţiuni ereditare, adecă funcţiuni de curte, 
cari se moşteniau în familie. La început în- 
troduse la curtea împeratului german, unde exista 
marşalul ereditar (Pappenheim), păharnicul ere
ditar (Limburg), comisul ereditar (Hohenzollem), 
vistiernicul ereditar (Sinzendorf), etc., ele se con- 
f eriau în urmă şi de principii teritoriali la curţile 
lor. De rând erau îmbinate cu diferite venituri, 
din care causă se considerau ca sinecuri bune. 
Menirea lor era de a mijloci o legătură trainică 
de subordonare între principe şi unele familii 
influente din ţeară. F. er. s’au păstrat ancă în 
Prusia şi în deosebi în Austria. Ele sunt însă 
reduse la simpla titulatură.

Fundament sau fondaţie (v. ac.), basa sau te
melia unei construcţiuni.

Fundamentam divieionis, basa divisiunii, în 
logică nota generică şi caracteristică, care în 
sfera unei noţiuni se ia de basă la desfacerea 
aceleia în speciile sale şi prin urmare la for
marea divisiunii şi a clasificaţiunii. Aşa s. e. 
Blumenbach a luat la divisiunea genului ome
nesc în rasse ca fundament al divisiunii coloarea 
pielei. [PI.]

Fundare, acţiunea de a pune basele la ceva; 
înfiinţare, stabilire; în deosebi întemeiarea de 
aşezăminte, societăţi, întreprinderi. Fundator, 
cel ce fundează, (v. şi Fundaţiune.)

Fundare simultană se numesce F. când fun
datorii unei societăţi pe acţii subscriu, şi în con- 
sequenţă plătesc înşişi întreg capitalul social; 
fundare succesivă, când restul acţiilor remase 
dela fundatori le subscriu alte persoane.

Fundarlsire, Imarină) acţiunea de a arunca 
ancora (v. ac.) nastimentului. Echivalent cu a 
ancora.

Fundata şi Amara, doue bălţi sărate (în Ro
mânia lângă satul Slobozia), compuse din apele 
meteorice, cari petruncjend straturi de sare se 
prefac în ape minerale sărate de o concentraţie 
bine pronunţată. Analisa făcută de profesorul 
Poni a găsit pe lângă sare de bucătărie şi acid 
boric, litbiu, fier şi materii organice atât în apă 
cât şi în nomol. Deşi nu este întocmită nici una 
din aceste localităţi pentru a face vr’o cură, 
cu toate astea poporul suferind de ulcere chro-

nice, reumatism, anemie, sifilis, emiplegie, etc., 
aleargă la aceste bălţi dela distanţe destul de 
mari pentru a-şi căuta sănătatea. O instalaţie 
cât de cât practicabilă se impune în interesul 
sanitar-economic al locuitorilor ţerii. (Cf. prof. 
Stefănescu în »Anuarul biroului geologic*, an. V 
nr. 1. Bucuresci, 1888; Istrati, Inspecţiunea staţ. 
balneare. Bucuresci, 1890.) [Dr. Vuia.]

Fundaţiune, aşezământ. F. se numesce o oi1- 
ganisaţie înfiinţată în genere de un particular 
in vederea unui anume scop şi având pentru 
realisarea acelui scop, 1) resurse bănesci, 2) sta
tute, regulament, sau în genere norme după cari 
se conduce. Eforia spitalelor civile. Eforia Sf. 
Spiridon (tot de spitale). Eforia Madona Dudu, 
Eforia brâncovenească, sunt fundaţiuni vechi îo 
România. F. Universitară Carol I, Asilul Elena 
Doamna, Asilul I. Otteteleşanu sunt fundaţiuni 
recente. Legislaţiunea veche a ţerii românesci 
era foarte liberală în privinţa înfiinţării de F., 
totuşi se cerea încuviinţarea domnitorului. Când 
F. avea oarecare importanţă se punea sub pro- 
tecţiunea miti’opolitului ţerii, sau a episcopului. 
Actele vechi spun de obiceiu, că se vor presintn 
socoteli «cinstiţilor boieri* sau «fruntaşilor ne
gustori®, expresiuni foarte vagi.

Legea comunală actuală dă un drept efectiv 
de supraveghiere primăriilor. Codul civil sub 
impresiunea temerilor, la cari a dat nascere 
proprietatea de mână-moartă în apus, a pus 
multe restricţiuni la înfiinţarea fundaţiuuiîor. 
In apus clerul şi călugării înfiinţează cele mai 
multe fundaţiuni. Pentru doctrina şi jurispru- 
denţa privitoare la înfiinţarea şi funcţionarea 
fundaţiunilor în drept românesc, a consulta no
tele, consultaţiunile cu comentarii, etc. publicate 
de I. Kalinderu în decursul procesului funda- 
daţiunii I. Otteteleşanu, şi tesa de doctorat a 
lui V. Arion, (Miinchen, 1897). Kalinderu prin 
procesul, ce a susţinut dinaintea tuturor instanţelor 
pentru apărarea voinţei lui I. Otteteleşanu, a fixat 
multe puncte până atunci foarte îndoioase pri
vitoare la legate şi fundaţiuni, deschi(|6ud astfel 
pentru viitor o cale mai sigură. Pentru înve- 
ţâraânt, o lege specială a centralisat la casa şcoa- 
lelor administraţiunea tuturor fundaţiunilor şi 
legatelor făcute în favoarea înveţămenhilui.

Dintre fundaţiunile mai noui, F. Carol-Elisa- 
beta pentru ajutorarea populaţiunii rurale, F. 
universitară Carol I, Şcoala de menaj din Iaşi, 
sunt F. directe ale Casei regale. Institutul su
rorilor de caritate, Asilul Elena Doamna (des- 
voltat de Domniţa Elena Cuza, înfiinţat de mi
tropolitul Filaret, a cărui acţiune o continuase 
Dr. Carol Davila), se bucură de sprijinul constant 
al Reginei României, Fundaţiunea Nifon a fost 
înfiinţată de mitropolitul cu acest nume şi în
treţine un seminar.

Fundaţiunile fiind un mijloc, prin care parti
cularii îndeplinesc o acţiune socială în care su
plinesc sau ajută acţiunea guvernamentală, trebue 
să fie încuragiate, şi desvoltarea şi puterea lor 
se poate cjice că e inesura reală a intoresuliii 
ce poartă stratul social superior propivşirei gene
rale. Autoritatea publică trebue să-şi resci've 
numai un drept de control. Din acost punct de 
vedere, legislaţiunea românească actuală, care 
pune aproape în imposibilitate de a exista fun
daţiunile, cari nu au personalitatea juridică, şi
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după care personalitatea juridică se poate acorda 
numai prin o anume lege, nu e bună. Mai bun 
e sistemul normativ, după care aşa cum au so
cietăţile pe acţiuni personalitate juridică, întru 
cât îndeplinesc condiţiunile cerute, s’ar fixa şi 
pentm fundaţiuni condiţiunile, căror ar fi sufi
cient să satisfacă ca să aibă de drept perso
nalitatea.

Toate cultele străine (adecă toate cultele afară 
de cel or.-ortodox şi în Dobrogea cel moha- 
medan) sunt organisate în Rom. în adevărate 
fundaţiuni locale, cari posedă biserici, .şcoale, 
cimitire, plătesc bir, etc. Unele din aceste fun
daţiuni, mai ales cele ovreesci, au base juridice 
şubrede şi adesea contestate prin procese de re
vendicare, etc. [Biron.]

Fundescu, loan C.t publicist român, n. 1836 
la Piteşti. A colaborat la (Jiarele »Românul«, »Ni- 
chipercea* ,»Reforma«; a publicat foile umoristice 
>Pepelea«, 1860; «Tombatera*, 1861; foaia libe
rală «Teatrul* şi mai ales «Telegraful*, 1875—8.5. 
A fost şi deputat. Scrieri: Vocea Argeşului, poesii, 
1859; Flori de câmp, poesii, 1864; Basme, oraţii, 
păcălituri şi ghicituri, 1867; mai multe ediţii, 
Calendaml Dracului, 1867; Poesii noue, 1868; 
Scarlat, roman, 1875; Hitrovo şi Kotzebue sub 
pseudonymul «dela Schey*, 1890. F. e şi adunător 
de basme.

Fundlanda nouă, (Newfoundland), insulă bri- 
tică în America de nord, la gura rîului St.- 
Lorenzo, 110,670 km.* şi 208,000 loc. (1895); 
are ţermuri înalţi, stancoşi, numeroase sinuri, 
cari formează multe peninsule; insula e bogată 
în animale (cânele de Fundlanda nouă) ; cel 
mai grandios pescuit din lume; însemnate mine 
de cărbuni, aramă şi plumb. Insula e condusă 
de un guvernator. Import 118.012,000 dolari, 
export 121.014,000 dolari. Capitala St.-Johns. 
P. a fost descoperită de Cabot la 1497, dela 
1713 a Englezilor.

Fundul Moldovii, comună rurală împreună cu: 
Areeneasa, Botoşul, Colacul, Tătarca şi Valea 
Stânei, şi parochie împreună cu Handalul (Lui- 
senthal), cu moşie mănăstirească şi cu alta pri
vată (Tătarca), în Bucovina, căp. şi j. Câmpulung, 
are 3240 loc. (2245 ortod., 455 rom.-cat., 332 pro
test. şi 208 mos.) cu 1 şcoală de 3 cl. şi alta 
de 1 cl., şi cu câte o biserică romano-catolică 
şi protestantă în Handal; cu cabinet de lectură 
Lumina. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Funeralii, oficiul, slujba care se face la în
groparea morţilor. F. sunt o dovadă a credinţei 
ce au avut-o şi o au toate popoai’ele în nemu
rirea sufletului şi la popoarele creştine în a doua 
înviere. De aceea toate popoarele au avut şi au 
un cult oarecare la îngropai’ea celor reposaţi şi 
unele au dat acestui cult o importanţă deosebită. 
S. e. Evreii şi Egiptenii îmbalsamau trupurile 
reposaţilor şi le păstrau în case sau le îngropau 
iu morminte lucrate cu multă grije şi artă. Ro
manii le ardeau şi le păstrau cenuşa în urne 
preţioase, în case, în mausolee grandioase sau în 
morminte scumpe. îngroparea morţilor a fost 
considerată, mai ales de cătră Iudei, ca o operă 
eminamente calitativă. Tot aşa e şi la creştini. 
Cei dintâi creştini puneau o grije deosebită la 
îngroparea morţilor. Ii îmbalsamau învelindu-i 
în stofe preţioase do in şi de mătasă; îi expu
neau în oratorii sau în case private timp de trei

(Jile şi îi însoţiau la morment purtând făclii 
aprinse şi cântând psalmi; se rugau în comun 
pentru ei, lăsau să se celebreze liturgii şi dau 
săracilor un prânz numit agape, un fel de po
mană. Amintirea reposaţilor se făcea la un an 
după moarte, apoi în toţi anii la (Jile anumite, 
după cum se face şi a(}i. In timpul persecuţiu- 
nilor se îngropau mor^i în catacombe (v. ac.), 
mai târziu în biserici şi cimitire.

Funerar, relativ la îngropare sau la moarte, 
spese funerarii, piatră funerară, ceremonii F., etc.

Fiinfkirchen, munele germ. al oraşului Cinci- 
biserici din Ungaria, v. Pecs.

Fungi, v. Ciuperci.
Fungi, popor de Negri în Nubia super. (Se- 

naar şi Fazogl), în seci. XVI îşi supuseră ţerile 
până în Abissinia şi Nubia mijlocie; imperiul 
lor dela 1822—83 dependent de Egipet; ame
stecaţi cu Berberi, se ocupă cu economia de 
vite şi de câmp.

Fungibilii, (lat.) lucmri mobile ce se pot în
locui şi sunt considerate în comerciu nu după 
individualitatea, ci după numei'ul, pondul sau 
cantitatea lor.

Fungus, o tumoare de ori ce natură, care are 
aspectul unei ciuperci sau al unui burete; F. este, 
cele mai adeseori, de natură canceroasă sau sar- 
comatoasă. Denumirea aceasta tinde a fi înlo
cuită prin numele anatomic al tumoarei, (cancer, 
sarcom, tuberculosă). [V. I.]

Funia, sfoară groasă, sucită din mai multe fire.
Funie fără sfîrfit este o funie sau o sfoară 

compusă din cânepă, maţe sau gutapercha, cu 
capetele împreunate, care se întrebuinţează la 
mânarea roatelor, întocmai ca şi curelele.

Funie de paie, se fabrică din paie cu mâna 
sau cu maşini speciale şi se folosesce în eco
nomia de câmp, în turnătoria de metal, la în
făşurarea ţevilor de abur, la împachetat, etc.

Funie se numesce şi o mesură agricolă de 
lungime; = 10—20 stânjini.

Funicul, (botan.) se numesce codiţa prin care 
se leagă ovulul (v. ac.) sau semenţa de placentă.

Funicular, ce privesce funiile ce e făcut din 
sau pe funii.

Funingine, carbonul ce se depune pe păreţii 
coşurilor şi urloaielor. F. de fum şi steregia se 
pot întrebuinţa cu bun succes ca îngrăşământ 
in agricultură. F. conţine în termin mediu 
4—5ft/o calce, 3% acid fosforic, 2,4°/0 potasă şi 
1,3°/8 azot.

Funkia Spr., (botan.) gen de plante perenale 
din fam. Liliaceelor, trib. HemerocaUeae, cu flori 
racemoase, pendule şi foi late (de regulă cordi- 
forme) peţiolate. Cuprinde vr’o 5 specii din China 
şi Japonia, dintre cari mai ales F. ovata Spr. 
şi F. subcordata Spr., cunoscute sub numirea 
de «crin de toamnă* se cultivă la nei ca plante 
decorative rustice. [A. Pr.]

Funt, pond, = Vj kgr. F. Sterling (v. ac.).
Fur, cel ce comite un furt (v. ac.).
Furagiu, hrana ce se dă cailor sau animalelor 

ce servesc la călărie sau tracţiune. In armată 
fiecare unitate tactică de cavalerie (escadron) sau 
artilerie (baterie) îşi are oamenii anume desti
naţi, cari se ocupă cu aprovisionarea F.-lui, 
aceştia se numesc furagieri.

Furca, unealtă trebuincioasă la toi's, compusă 
dintr’un beţ drept, la al cărui capet se leagă

31*
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caierul de lână, de in sau de cânepă. Celalalt 
capet este de obiceiu înfipt în brâul ţerancei, 
în timpul cât se îndeletnicesce cu subţierea 
firului sucit între degete. Sub F. se înţelege şi 
o prăjină lungă, cu doue sau trei coarne, în
trebuinţată la ridicarea fenului.

Furca, 1) sat arămânesc pe poalele nordice ale 
muntelui Smolica la Pind cu 500 loc.; 2) alt 
sat probabil arămânesc sau de origine arămâ- 
nească la muntele Otris între Tesalia şi Beotia.

Furca (Furka), pas în Alpi, la înălţime de 
2436 m., la graniţa între cantoanele elveţiene 
Wallis şi Uri; pe .aci trece drumul din Reuss 
în valea Rhon-ului

Furcat, (bi-tri-), (botan.) se numesce o axă

Furier, militaml însărcinat cu scriptele şi co
respondenţa la diferitele unităţi militare. El poate 
fi caporal sau brigadir-furier sau sergent-furier.

Furinae, în mitol. romană (Jinele lumii de jos, 
se ţineau de cultul (ţeilor infernali şi numele 
lor înseamnă: Negrele, întunecoasele. F. au avut 
în Roma, dincolo de Tibru, o dumbravă sacră, 
flamen furinalis, şi în 25 Iulie serbătoarea Fu- 
rinalia. Cicero le-a identificat cu Furiile la Ro
mani, Eriniile la Greci. [Atm.]

Furliug, comună rur. în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1306 loc. Români, cari se ocupă, pe 
lângă agronomie, deosebit şi cu pomăritul şi cu 
economia de vite. Satul are o lungime de 4 km. 
Intre Românii din F. se află şi mulţi Turci ro-

Furnal înalt.

(tulpină, rădăcină, peduncul, etc.), ce dela un loc 
se desface în alte 2—3 ramuri, îndepărtate între 
ele în unghiu ascuţit.

Furfuraceu, (botan.) se despre o parte a 
unei plante, când de pe suprafaţa ei se desfac 
mici solzi, ca mătreaţa de pe corpul nostru; s. e. 
cum e la unii licheni (Evernia furfuracea),ş. a.

Furfuroi, (oleu formic artificial), ori Furol = 
C6 H4 Oj. E o aldchidă obţinută dela tratarea hi- 
draţilor de carbon ca Xilosa arabinosa prin 
acidul sulfuric; este un oleu incolor, cu miros 
aromatic, solubil în apă şi alcool, fierbe la 161°; 
cu fenolii formează materii vercji de colorat.

Furgon, (franc.) trăsură pentru transporturi 
militare; vagon de transport la căile ferate.

Furia, mânie violentă, (v. Mânia).
Furiae, Furii, după mitol. romană (Jine de res- 

bunare; se identifică cu Furinae la Romani, Eri
niile la Greci.

manisaţi, remăşiţe a acelor Osmani, cari ocu
paseră Banatul în secoUi trecuţi. (Numiri fa
miliare turcesci din F.: Petru Aga-Turcu, Toma 
Osman, losif Baba(= bătrânul), Beg, Săliman (!), 
Şaramet, Ciolac, etc.).

Furnal, un aparat ce se întrebuinţează în chimia 
experimentală pentru încălzit. Este construit din 
păment sau din metal şi servesce ia diverse sco
puri. Cele construite din păment se încălcjesc do 
ordinar cu cărbune de lemn sau cu coc; forma 
lor variază după forma aparatului de încălzit. 
Când se încăl(}esce un tub de păment sau de 
porţelan, e nevoie de un furnal mai jos şi mai 
lung, pe când F. pentru încălzit creusete, numit 
F. cu reverbere, este mai ângust şi înalt. Do 
asemenea se înti’ebuinţează şi F. de cupelaţiune 
în căutarea argintului; acest furnal se poate 
încăl4i sau cu coc sau cu gaz. Numele de F. se 
mai dă şi reunirii mai multor beciui de gaz îuU’o
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învelitoare metalică, pe care se aşează obiectul 
ce voim a încăl4i, şi care de ordinar are un 
volum mare, aşa că necesitează o flacără mai 
mare. In industrie, F. sunt întrebuinţate mai ales 
ÎD Jiietalurgie, pentru topirea metalelor. Forma 
lor variază după scopul ce se urmăresce. Aşa 
.s. e. Furnal înalt, aparat pentru extracţiunea 
fierului (v. ac.) din mineraiuri; F. are înălţime 
do 14—35 m. Mineraiurile amestecate cu căr
buni şi cu adausurile se întroduc în cuptor pe 
gura A (v. ilustr.) şi sub influinţa unui foc pu
ternic se topesc. In zona de Încăl4ire AA ele se 
u.scă complet, înroşindu-se unele părţi; trec apoi 
în zona de reducţiune BB (400°), unde se des- 
voaltă gaz carbonic, metan, acid cyanhidric, etc. 
Iu zona de carburaţiune D (1000—1200°) fierul 
ia puţin carbon, devine aproape oţel şi trece în 
zona de fusiune (topire) E (1600—1800°) şi sa- 
turându-se de carbon devine fontă (v. ac.). In 
partea din jos F (2000—2650°) se adună massa 
topită de fontă, fier de turnat şi tuciu. Cam din 
12—12 oare se deschide o uşiţă şi fonta curge 
în uisce rigole de năsip. [V. C. B.]

Furnica, insect, Hymenopter social formând 
colonii numite furnicare, compuse din bărbaţi, 
femei şi neutre. Neutrele servesc în furnicar 
ca uvriere şi ca soldaţi. Femeile şi neutrele au 
o glandă cu venin, care secretează acid formic. 
Obiceiurile şi moravurile F. denotă o desvoltare 
superioară de inteligenţă. In interiorul furni
carului se află un numer mare de galerii şi ca
mere pentru diferitele trebuinţe, şi în special 
pentru ouele F.-lor, a larvelor şi a nimfelor, cari 
sunt obiectul de îngrijire al uvrierilor. Uneori 
construiesc adevărate magazii, în cari adună 
provisiunea. Larvele, vermiforme, ţes în general 
un cocon de mătasă, în interiorul căruia se 
transformă în nimfe; aceste coconuri sunt cu
noscute vulgar sub numele de oue de furnici 
(cu caii se hrănesc privighitorile şi alte păserele 
de colivii). F. cuprind numeroase specii şi genuri: 
Fonnica, Polyergus, Ponera, Myrmica, etc. 
(Cf. Pierre Huber, Recherches sur Ies moeurs 
des Fourmis indigenes. Geneve, 1810.)

„Furnica14, cassă de economii soc. pe acţiuni 
în Făgăraş, fundată în 1883; capital social 
60,000 fi.; fond de reservă 19,950 fi. Profit 
8260. Dividendă pro 1895/8 6, 7, 7, 7%-

Furnica, (în vechime Molomoc sau Molomoţ), 
munte la poalele căruia se află oraşul Sinaia, 
j. Prah., în Rom. E înalt de 2288 m. In ve
chime a fost aci o biserică »Sf. Niculae*, care 
a fost distrusă in resboiul din 1787—88 dintre 
Nemţi şi Turci. [A. M. M.]

Furnicar, pasere, v. Albinărel.
Furnicar (Myrmecophago L.), mamifer ca- 

ractorisat prin botul seu lung şi subţire, coada 
acoperită cu pori foarte lungi şi unghii puter
nice, cu cari scurmă furnicarele; din timp în 
timp .scoate limha sa filiforraă şi vîscoasă, o ţine 
in furnicar şi venind furnicile pe ea, o trage 
repede iu gură şi le mănâncă. F. are o lungime 
până la 1’6 m.; trăiesce în America sudică. 
Carnea şi blana lui e căutată.

Furnisare, aprovisionare, procurare. Furnisor, 
cel ce aprovisionează.

Furt, definiţie legală: luarea pe sub ascuns 
a lucrului altuia. Pedeapsa variază cu împre
jurările în cari se comite; de aci deosebirea

între furtul simplu şi furtul calificat. El este 
calificat de circumstanţele agravante de timp 
(noaptea), de loc (casă locuită;, de calitatea cul
pabilului (servitor), de numărul autorilor, de 
efracţie, escaladă şi chei false.

FUrth, oraş în Bavaria cu 46,726 loc. (1895); 
şcoală latină şi reală, institut de surdomuţi; in
dustrie însemnată mai ales de articole de metal 
şi fabricaţiune de oglin4i.

Furtuna, v. Vent.
Furuncul, (Buboiu), mici abscese ale pielii, 

cari se anunţă printr’o mică induraţie dureroasă, 
presentând apoi şi celelalte simptome clasice ale 
inflamaţiei, roşaţă, căldură. Lăsate naturei ele 
se termină prin supuraţie, eliminând din centrul 
buboiului un mic dop format din ţesături ne- 
crosate ale pielii.

Fus, o mică unealtă pe care se dapănă şi se 
resucesce firul la tors. F. este de lemn, mic şi 
subţiat la vîrfuri. La mijloc, unde se învertesce 
firul, este mai umflat şi rotund. Prin iuţeala, cu 
care se învertesce fusul, se toarce şi se dapănă 
firul subţiat de pe caer.

Fusarola, ornament architectonic în formă 
de colan.

Fuscus, Cornelius, general roman de talent, 
dar stricat ca şi societatea romană, din care 
făcea parte. Trimis de împăratul Domiţian, trece 
cu mândrie şi multă pompă Dunărea, întră în 
Dacia, unde este cumplit bătut. In această luptă 
el este ucis şi îngropat într’o pădure din Dacia. 
Armata îi este fugărită şi nimicită. [Caion.]

Fusibil, ce poate fi topit (v. ac.).
Fusiform, (botan.) se 4ice unui organ de formă 

conică, alungită şi subţiată la ambele capete, sau 
ca un fus, cum e rădăcina de Morcov, ş. a.

Fusiune, (lat.) amestecare. In psichologie: 
F.-a de idei este un act intelectual prin care 
unele idei deja clare şi despărţite la un moment 
dat se amestecă între ele contopind notele co
mune multiple în singulare, iar pe cele singu
lare făcendu-le comune tuturor ideilor în F. sau 
ştergendu-le cu totul spre a nu mai exista deo
sebiri marcante. Acest fenomen intelectual poate 
da nascere sau unui sens deosebit de acela al 
ideilor componente, sau unei confusii. Pentru 
ca să fie posibilă o F. de idei, trebue ca între 
ele să existe un oarecare raport, fie de ase
mănare, fără ca ideile să aibă aceeaşi origină, 
şi atunci F. poate fi resultatul asociaţiei (v. ac.) de 
idei; fie de origină, fără ca ideile să aibă raport 
de asemănare, şi atunci F., trecend printr’o serie 
de raţionamente, poate duce la o singură con- 
clusie, incompatibilă cu fiecare idee în parte, 
şi la care poate nici n’ar fi putut ajunge aceste 
idei singulare dacă nu se opera F. [Nigrim.]

Fusiune, în fisică amestecarea, contopirea 
corpurilor solide, ceea ce se întâmplă totdeuna 
la o temperatură con.stantă.

Fusta, rochie, jupon; haină femeiască purtată 
pe sub foile de deasupra; articol trebuincios 
pentru completarea toaletei. F. se face din pânză 
albă sau colorată, adeseori de mătasă şi luxos 
garnisită. Forma F. este jos largă şi rescroită 
mai strimt pentru jurul taliei.

Fustanella, veştment din poi-tul naţional al neo
grecilor. Cămaşă lungă albaneză din pănză lu
cioasă şi fină. F. este striusă în brâu şi cade 
până la genunchi în cute bogate. Tivitura de jos
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este adeseori cusută cu broderii; ţeranii şi mi
litarii poartă F. din pânză groasă şi simplă.

Fustaş, ostaş din armata regulată din timpurile 
vechi din Moldova şi Valachia; ei erau armaţi 
cu lănci şi erau în numer de 500 în Valachia 
şi 100 în Moldova. Şeful lor se numia lug-başa 
de fustaşi.

Fusti, fital.J sau Refacţie, scă(jementul ce-1 
dau ven(Jetorii de mărfuri cu privire la pond, 
dacă necurăţeniile ce le conţine marfa trec preste 
mesura obicinuită. Sinonim cu leccage.

Futurum, numire din gramatica latină, prin care 
se indică timpul viitor în conjugarea verbelor.

[*]
Fylgia, m mitologia nord-germanâ (Fylgja şi 

Vordogl la Islanzi, Folgie la Norvegi, Fyelgie 
într’un dialect estic-german), genii sau spiritele 
apărătoare ale oamenilor; fiecare om avea F. sa. 
F. apare deodată cu nascerea fiecăruia şi îl pe

trece în toată viaţa lui, ca să-l apere până la 
moarte. F. înainte de oara morţii se arată celui 
ce e pe moarte, şi se arată când ca figură de 
om, uneori asemenea celui ce moare, ca şi când 
ar fi el însuşi, pentru ca să se despartă de om; 
când în figură de animal de natura ce a cores
puns caracterului şi simţemintelor omului pe 
moarte. Ginţi întregi şi familiile ancă au F. lor, 
numite Aettarfylgiur (filgiele părinţilor), Kin- 
fylgiur (filgiele familiilor). De aci la Germani: 
weisse Frâu (femeia albă) şi Ahnfrau (stră- 
moaşa), cari se arată în castelele principilor şi 
de re^ă însciinţează un cas de moarte în fa
milie. F. în timpul creştinismului au devenit 
ângeri apărători, dar în credinţa poporală s’au 
susţinut. (Cf. "Wilh. Obermiiller, Deutsch-kelti- 
sches Worierbuch, I, p 501.) E surprincjetor, 
că Obermiiller spune, că F. la Români se chiamă: 
Vilwa (v. ac.). [Atm.]



G
Gi (9Jr a şeptea literă în alfabetul latin; grec. 

gamma, F, y, a treia literă în alfabetul grec., 
G. în limba română, ca sunet propriu, e con
sonantă guturală, succedată însă de vocala e 
sau i se derivă în consonanta palatală ge sau 
gi, însuşire comună limbilor romanice. G în 
inscripţii romane: Gaius, Gens, etc. g la Ro
mani = 400, G = 400,000. g în măsurile me
trice = gramm. Ga, indicaţia chimică pentru 
Galhum (planta). [ * ]

Gaa, V. Gaea.
Gaăl, George, folMorist magh., n. 1783, f 1855. 

Dela 1811 bibliotecar al familiei Eszterhâzy în 
Viena. A tradus în limba germană multe poveşti 
şi piese teatrale maghiare. Are o colecte (53) 
de poveşti populare magh. (G. Gy. magyar nep- 
mesegyiijtemenye. Pest, 1857—66 ed. Kazinczy 
Fr. şi Toldy Fr.)

Gabara, (marină) şlep de lemn sau de her, 
robust şi de mică capacitate, de ordinar nepuntat, 
servind a transborda mărfurile unui bastiment, 
care nu poate să acosteze la cheu. [Const. B.]

Gabbro, v. Gabro.
Gabelentz, Hans Gonon, von der, linguist germ., 

n. 1807 în Altenbuig, 1848—9 ministru-president, 
1 1874. S’a ocupat cu studiul limbei mongolice, 
malaice, finice, africane şi americane. Ser. princ.: 
Die melanesischen Sprachen, Gram. der Kassia- 
sprache, etc.

Gabeliu, pesce, Batoc (v. ac.).
Gabella, flat.J imposit vechiu, taxă care se 

plătea după moşteniri şi donaţiuni ce trec în 
străinătate; în Francia darea după sare.

Gabelsberger, Francisc Xaver, întemeietorul 
stenogi'afiei în Germania şi inventatorul unui 
nou sistem stenografie, n. 1789 în Miinchen; 
t 1849 ca secretar în ministerial de finanţe 
al Bavariei. A scris: Anleitung zur doutschen 
Redezeichenkunst, 1834; Stenographische Lese- 
bibliothek, 1838.

Gabii, oraş în Latium, subjugat de Roma sub 
Tan.|uinius.

Gabillon, Ludovic, artist dramatic, u. 1828, 
1 1896. Dela 1853 la Burgtheater în Viena. S’a 
distins în rolul de caractere.

Gabinius, Aulus, consul la Roma la 58 a. Chr.; 
era partisan credincios al lui Pompeius, contribue 
la exilarea lui Cicero sub cuvent că ar fi pro
cedat în mod ilegal cu ocasiunea judecării com
plicilor lui Catilina. [Caion.]

Gabion, coş cilindric fără fund, făcut din nuele 
împletite şi destinat ca să fie umplut cu păment. 
Se întrebuinţează în lucrările de fortificaţiuni 
pentru a căptuşi diferitele taluse, oprind pă
mântul de a căde. G. sunt de 2 feliuri, unele 
întrebuinţate de geniu au m. G’60 de lărgime 
şi 0‘80 m. de înălţime in împletitură, ţăruşii

în numer de 7 au 1 m. de înălţime; G. de ar
tilerie sunt mai înalte dar mai auguste.

Gabionada, retranşament cu gabioane.
Gablenz, Ludovic, baron, general de cava

lerie austriac, n. 1814 în lena. G. a excelat în 
luptele italiene sub Radetzki, iar la Caşovia în 
lupta contra Maghiarilor şi-a câştigat crucea M. 
Teresia. In resboiul contra Danezilor, 1864, a 
comandat corpul austriac, luând parte însemnată 
la luptele dela Ober-Selk, Oeversee şi Veile. 
1866 a fost comandantul corpului Nr. 10, cu 
care a câştigat lupta dela Trautenau. f 1874 prin 
sinucidere.

Gabrielescu, Nicolae, architect român, n. 1856 
în Râmnicu-Sărat. A luat parte, la început, la 
restaurarea Cui’ţii de Argeş şi a Trei-Ierarchilor 
din Iaşi. A scris mai multe monografii asupra 
monumentelor istorice din ţeară, între cari: 
Ruina Sânicoara, Privire generală asupra mo
numentelor naţionale, etc. E unul din cei dintâi 
architecţi români, cari au pus în lumină carac
terul şi originalitatea artei noastre naţionale, şi 
a susţinut cu talent şi pătrundere conservarea 
acestei arte şi restaurarea ei în mod fidel, adecă 
respectându-se fasele istorice prin cari ea a 
trecut şi s’a desvoltat. Scrierile sale: Memorii 
asupra restaurărilor de monumente istorice, Res- 
puns la raportul d-lui Revoil în privinţa monu
mentelor noastre, etc., au provocat, pentru ântâia 
oară la noi, o polemică, din care au ieşit învingă
toare, cum era firesc, principiile ce le-au însu
fleţit. A restaurat Ruina Sânicoara (din seci. XIV), 
Biserica şi Cetăţuia Golia din Iaşi. A lucrat ca
tedrala din Dorohoiu, Liceul naţional din Iaşi, 
Staţiunea balneară a Slăm'cului din Moldova. E 
membru al Comisiei monumentelor istorice, al 
Cercului amicilor literaturii şi artei române, etc.

[N. Petraşcu.]
Gabro, rocă intimei vă granîtoidă băşică, for

mată de dialagiu şi plagioclaşi, la care se pot 
adăuga oUvin, piroxeni rombici, amfiboU, etc. 
G. e foarte respândit în Alpi, în Carpaţi (s. e. 
lucz în Banat), etc.

Gabrovo, oraş în Bulgaria lângă lantra, la 
poalele nordice ale Balcanului, cu 8126 loc. 
(1888); industrie de lânării, olărie, pielărie, etc. 
Aci a fost prima şcoală bulgară în 1835—77.

Gabun (GabonJ, estuariu în Congo-francez 
(Africa), se compune din confluenţa rîurilor Como 
şi Remboe; 70 km. lung, 16 km. lat; supoartă 
şi năi de ocean. După acest rîu s’a numit mai 
nainte colonia franceză, care la 1891 fu încor
porată la colonia Congo-francez, ce se întinde 
dela gura Congului până dincolo de G. şi e udată 
de rîurile Ogove şi Cuilu. In timpul mai nou 
se întinde în interiorul continentului până cătră 
lacul Ţad. Locuitorii acestei colonii sunt Negrii 
Bantu. Pe platoul estic trăiesce poporul Abongo,
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interesant din punct de vedere etnografic; ei 
trec de pitici, sunt de coloare gălbuie, sunt fri
coşi, trăiesc retraşi în păduri.

Gâcina, oraş în districtul Ţarskoie Selo, în 
guv. St. retersburg, pe un loc plan, păduros şi 
cam băltos. E proprietatea privată a familiei Ţa
rului, stă sub administraţiunea curţii şi are 
12,000 loc.; are în garnisoană brigada 23 de 
artilerie de câmp, un reg. de cuirasieri şi 2 esca- 
droane de Cazaci; mai cuprinde 7 biserici ru- 
sesci, 1 luterană, 1 catolică, un gimnasiu de fete, 
un seminariu de profesori, 1 ospiciu pentru 
600 orfani, etc. Palatul imperial, zidit la 1770, 
posedă 600 camere. Ţarului Alexandru III îi 
plăcea să petreacă aici. La început G. fusese o 
fermă a curţii, dăniită de Caterina II princi
pelui Grigore Orlov, care puse de se zidi castelul 
şi parcul. Murind el, Caterina îl cumperă şi-l 
oferi Ţarului Paul, pe atunci mare principe. 
Acesta la 1797 ridică G. la rangul de oraş şi 
aduse o colonie germană aici. La 29 Oct. 1799 
se încheie la G. un tractat de alianţă cu Svedia.

Gade, Niels W., compositor danez, n. 22 Pebr. 
1817, t 21 Dec. 1890 în Copenhaga, din auto
didact deveni un adevărat măiestru al instrumen- 
taţiunii, representantul romantismului în şcoala 
scandinavă. A scris mai cu samă musică sinfonică 
(8 sinfonii, 5 uverturi, ş. a.), apoi musică de ca
meră, coruri şi 8 cantate pentm voci şi orchestră.

[T- C.]
Gade, călău, executorul sentenţelor date în 

materie criminală. Grecii vechi considerau pe G. 
ca pe uniil din magistraţii cei mai folositori ai 
statului. Aristotel însuşi exprimă această părere. 
La Roma funcţiunea de G. era exercitată do 
lictori, când era vorba de a pedepsi un cetăţean, 
de un funcţionar special, carnifex, când trebuia 
să fie executat un străin sau un sclav. Acest 
carnifex era totdeuna din clasa servilă şi se bu
cura de o foarte mică consideraţiune, el nu tre
buia să locuiască în oraş. In Francia deasemenea 
funcţiunea de călău inspira o vie repulsiune. 
Pentru a pute recruta călău trebuia să i-se acorde 
o mulţime de avantajuri. Un decret din 13 Iunie 
1793 stabilise ca de fiecare departament să fie 
câte un G., numerul lor a fost redus la 43 printr’o 
ordonanţă din 7 Oct. 1832. Astăzi nu mai siint 
decât 2, unul pentru Francia şi altul pentru Al
geria. Ei sunt consideraţi ca funcţionari depin
zând de ministeriul de justiţie şi primesc un 
salariu destul de însemnat. Asemenea în Ung., 
unde este instituit numai un G. pentru ţeara 
întreagă. In Rom., unde în vechiul drept erau 
prevăzute pedepse capitale, funcţiunea de călău 
era încredinţată la ţigani, sau mai bine Zis nu 
era călău anume însărcinat cu această funcţiune, 
dar ori de câte ori era să se facă o execuţiune 
capitală, ori ce ţigan putea fi constrins să înde
plinească acest oficiu. In această privinţă se po- 
vestesce un foarte frumos episod în prefaţa tra
ducerii franceze a cunoscutei căliţi a lui Greii man, 
Die Zigeuner (1787, trad. franc. 1810.)

[Paul Negulescu.]
Gadide, pesci teleosteeni, anacanthiceni cu 

aripioara ventrală situată sub gât; în majoritate 
sunt marini şi servesc ca aliment; aici aparţine 
genul Gadus cu speciile Morrhua, din care se 
prepară »untura de pesce* (L’huile de foie de 
Morue), Oeglefinus şi Merlangus.

Gâdinţi, corn. rur. în Rom., j. Roman, com
pusă din sat.: Dealul-Merului (Fagu), G. şi Poe- 
niţa, cu 1029 loc. (Dicţ. geogr. 1891); aro 2 bi
serici şi o şcoală. Loc. se ocupă cu transportul 
lemnelor. Spre sud-vest de satul G., pe malul 
stâng al Şiretului, se cunosc âncă urmele vechei 
cetăţi Smirodava (v. ac.).

Gadolinit, mineral, silicat de fier, itriu şi berii, 
conţinând şi alte elemente rare. E monoclin. Se 
găsesce la Fahlun, Stherby şi alte localităţi in 
Svedia, în Harz, Riesengebirge, Silesia, etc.

Gadus, V. Gadide.
Gaea, Gaia, fgrc., lat. Tellus sau Terra, adecă 

pămentul), Zeitate cosmologică, care a purces 
mai ântâiu după Chaos. G. a născut din sine pe 
Uranos (cerul), munţii şi pe Poutos (marea), apoi 
cu Uranos pe cei 12 Titani şi Titanide, pe Cy- 
clopi şi Hecatoncheiri, Erinnyele, Giganţii, etc. 
Era considerată ca cultivătoarea a tot ce cresce, 
în unele locuri şi ca Zeiţă profetică.

Găesci, corn. urb. în Rom., j. Dâinboviţa, si
tuată lângă calea ferată Bucuresci-Verciorova 
cu 2470 loc.; aici se află: residenţa unei jude
cătorii de ocol, a unui regim, de dorobanţi, staţie 
telegrafică şi de cale ferată, 6 biserici şi 2 şcoale 
prim. urb., una de băieţi şi alta de fete, insta
late într’un frumos local, cumpărat dela fostul 
director al institutului »Lumina«, D. R. Cordescu; 
tot aici se fac bâlciuri însemnate, iar teritoriul 
corn. afară de cereale produce cel mai bun tutun 
în Rom. G. până la 1832 a fost capitala j.-lui 
Vlaşca. Cf. D. P. Condurăţeanu: Dicţ. geogr. 
al j.-lui Dâmboviţa. Bucuresci, 1890.

Gaeta, (vechea CajetaJ, oraş şi fortăreaţă în 
prov. ital. Caserta (Campania), lângă sinul de G., 
cu 16,901 loc.; residenţa unui archiepiscop. Din 
25 Nov, 1848 până la 4 Sept. 1849 asilul papei 
Pius IX; din 3 Nov. 1860 până 1a 13 Febr. 1861 
ultimul refugiu al regelui neapolitan Francise 11. 
La G. se află un port de pescari, care ofere bun 
adăpost pentru navigatori. In vechime a fost 
cetate tare şi a trecut succesiv în decursul vea
curilor prin mânile NormanZilor, Francezilor, 
Spaniolilor, iar ale Francezilor, până fîi încor
porată în regatul Neapolului. Are o catedi'ală 
fiTimoasă.

Gagarin, familie princiară msească, care îşi 
trage originea dela urmaşii lui Rurik. Maleiii 
Petrovici G. a fost pe timpul lui Petru cel iMai'e 
guvernor în Siberia, imde a vrut să se facă dom
nitor independent, dar a fost prins şi 1721 spân
zurat în Petersburg. Grigorie Grigorovici G., 
pictor, n. 1810 şi f 1893; şi-a câ,ştigat inoritc 
pentru introducerea stilului bizantin şi a orna
mentării bizantine la icoanele sfinte. Familia O. 
a întemeiat în Odessa Societatea de navigaţie 
dunăreană Gagarin, care astăZi se află în ad- 
ininstraţia statului rusesc.

Gagat, o varietate de uila bituminoasă ce se 
găsesce prin Boemia. E de o coloare neagră, 
putând căpăta prin lustruire un luciu deosebit, 
ceea ce face a fi foarte întrebuinţată la pre
pararea obiectelor de ornamente cunoscute sub 
numele de jeuri. [S. M.]

Gagea Salisb., (botan.) gen din familia Lilia- 
ceelor, tribul Tulipeae, cuprinde mici jilante er
bacee, bulboase cu frunze radicale şi lineare; 
florile sunt mai cu samă galbine şi dispuse in 
umbele, însoţite de bractee foliacee, fructul este
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o capsulă membranoasă. G. are vr’o 20 de specii, 
respândite prin Europa, Africa nordică şi prin 
Asia temperată sau montană. In părţile noastre 
cresc mai multe specii, din cari menţionăm: G. 
arvensis Schult., cunoscută de popor sub nu
mirea de Scânteuţă, G!. Schult, G. mi
nima Schult., G.pusilla Schult. etc. Unele specii 
ele G. se cultivă ca plante decorative. [Z. C. P.]

Gagern, 1) G. Hans Christoph Ernst, baron 
de, om de stat, n. 1766, 1815 ambasador olandez 
in congresul din Viena, reuşi să mărească te
ri torul Olandei, f 22 Oct. 1852. 2) G. Heinrich 
Wilhelm August, baron de, n. 20 Aug. 1799 
în Bayreuth, luptă la Waterloo, 19 Maiu 1848 
president al adunării naţionale germane, 16 Dec. 
1848 până 21 Martie 1849 presidentul ministe- 
riului imperial; în parlamentul uniunii din Erfurt 
unul din conducătorii partidului federalist, întră 
apoi în serviciu militar; f 22 Maiu 1880.

Găgesci, corn. rur. în Eom., j. Putna, pe malul 
drept al Putnei, cu 1875 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
are 3 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă mai 
ales cu agricultura.

Gagiu, amanet, zălog, (lat pignus). Legea de- 
linesce (î. sau amanetul: un contract prin care 
datornicul remite creditorului seu un lucru mobil 
spre siguranţa datoriei (codul civil român, aii. 
1685). Contractul de G. conferă creditonilui 
dreptul de a fi plătit asupra lucrului dat în G. 
prin privilegiu şi cu preferinţa asupra celoralalţi 
creditori. Ca să resulte preferinţa, se cere un 
act înregistrat în regulă, în care să se enunţe 
.suma datorită, specia şi natura lucrurilor ama
netate (art. 1686 c. civ. rom.). Această condiţiune 
e cerută de lege, numai dacă suma trece de 
150 lei. Creditorul gagist (adecă care a primit 
un lucru în G.), dacă nu e plătit la termin, 
trebue să ceai’ă dela tribunal scoaterea în vîn- 
(Jare a G.-lui prin licitaţiune publică. Tribunalul 
poate să dispună ca lucrul să remână credito
rului drept plată. (Art. 1689 c. civ. rom.)

Gagliarda, joc, v. Gaillarde.
Gahnita, v. Ganit.
Gaia, TJligan, Şorecariu-roşu (Milvus re- 

galis), pasere răpitoare din fam. Falconidae, cu 
pene ruginii-închise pe spate, cari la bărbătuşi 
sunt prevăzute cu margini albe; iar cele de pe 
foaie sunt ruginii mai deschise cu negm pătate 
pc la mijloc; la indivizii bătrâni capul e alburiu; 
coada bifurcată e ruginie-roşie, cu făşii curme- 
zişe abia observabile. Lung. totală: 63—72 cm.; 
lung. arip.: 50 cm.; lung. co(}ii: 38 cm. Pe la 
noi e de tot comună; aici şi clocesce, preste 
iarnă însă se retrage mai spre sud. [V. B.]

Gaiac, numirea lemnului arboielui Dipteryx 
odorata Willd. din fam. Leguminoaselor, ord. 
Papilionaceelor.

Gaica, Gaiţa, Zaică, Mătieş (Garrulus glan- 
darius), pasere cântătoare din fam. Corvidae, 
sură-roşietică; plutitoarele din aripi sunt bru- 
ncte-negrii cu margini surii, iar acoperitoarele 
lor cu făşii curmezişe în negru-albastru şi alb 
colorate; penele negre dela cap formează un 
moţ; basa cofiii albă; cârmacele din coadă sunt 
uegre, cu pete vinete la basă; ciocul negru; 
picioarele brune-carneole. Lung. totală: 34 cm.; 
lung. arip.: 17 cm.; lung. coejii: 15 cm. E o pa
sere foarte isteaţă şi de tot comună prin pă
durile de stejar şi prin dumbrăvi, unde se uu-

tresce cu ghindă, jir, alune şi insecte, ba uneori 
pândesce şi asupra păserelelor tinere. [V. B.J

Găiceana, corn. rur. şi tîrguşor în Rom., j. 
Tecuciu, compusă din 12 căt, cu resideuţa pri
măriei în tîrguşorul G., unde e şi residenţa sub- 
l)refecturii plăşii Berheciu. Numărul loc. e de 
2110 suflete. (Dicţ. geogr. 1897); are 5 biserici 
şi 2 şcoale. Loc. din tirguşorul G., cari sunt 
numai Ovrei, se ocupă cu comerciul, iar ceia- 
lalţi cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Gaida, cimpoiu (v. ac.).
Gaidoz, Henri, erudit francez, n. 1842 la Paris, 

director pentru limba şi literatura celtică la Şcoala 
de înalte Studii din Paris, etc. Număroasele sale 
lucrări se rapoartă la antichităţi celtice şi la 
tradiţiunile populare; cităm revista »Melusine«, 
culegere de mitologie, literatură populară, tra
diţii şi obiceiuri, 1878, şi prefăcută în periodică 
1884; Esquise de la religion des Gaulois; La re- 
ligion gauloise et le Gui du chene; Etude de la 
mythologie gauloise; Le blason populaire de la 
France; un studiu: Românii din Ungaria, Ori
ginea, istoria şi starea lor presentă, trad. de 
George Moroianu. Bucuresci, 1894.

Gaillarde, (franc.) vechiu dans de origină ital. 
(Gagliarda), de caracter vioiu, vesel, îndrăzneţ, 
ştrengăresc chiar. Musica, adese însoţită do un 
text, e în măsură ternară şi mişcare foarte re
pede. Foarte în favoare în seci. XVI şi XVII.

[T. C.]
Gaillardia Foug., (botan.) gen de plante din 

fam. Oompositelor, trib. Helenoideae, înrudit cu 
Helenium (v. ac), de care se distinge prin stilii 
florilor ermafrodite cu apendici subulaţi. Cu
prinde vr’o 8 specii boreal şi austral extratropical- 
americane, dintre cari mai ales G. aristata 
Pursh. şi G.pulcheîla Foug. ne servesc ca plante 
decorative rustice. [A. Pr.]

Găina, femeiuşa cocoşului de casă (Gallirs). 
(v. Găinoase şi (jocoş.)

Găina de apă, pasere, v. Lişiţa.
Găina lui Ddeu, după credinţa poporului ar 

fi Rândunica.
Găina de mare, pasere, v. Bibilica.
Găina cu mărgăritare, pasere, v. Bibilica.
Găina de munte, — selbatică, v. Cocoşul de 

munte.
Găina de pădure, — neagră. Cocoş de câmp, 

Gotcan mic, (Tetrao tetrix), pasere găinoasă 
din fam. Tetraonidae, cu cioc negru, coadă bi
furcată, în care cârmacele externe la bărbătuşi 
sunt curbate în forma lirei; bărbătuşii preste tot 
sunt negrii, cu un lustru albăstriu pe grumazi; 
femeiuscele de coloare brună-mginie; aripile cu 
făşii albe curmezişe. Lung. totală: 60—65 cm. 
(femeiuşcă 40 cm.); lung. arip. 30 cm.; lung. 
co(jiii: 20 cm.; petrece prin pădurile munţilor 
mai înalţi. V. şi Cocoşul de munte. [V. B.]

Găina, unul dintre cei mai falnici nuuiţi ai 
Ardealului, acoperit cu braeji şi fagi; situat pe 
hotarul comunei Vidra de sus. De numele G. 
este legată o legendă, de pe timpul când în acel 
munte se lucrau mine de aur şi se găsia mult 
aur. Noaptea — (jice-se — ieria din mine o găină 
de aur şi în cuibul ei se găsiau oaue de aur. 
Muntele G. este cunoscut pentru »tirgul de fete*, 
care, precum .spune tradiţiunea, se ţinea în ve
chime, în fiecare au în Iulie, şi cu descrierea 
căruia s’au ocupat şi scriitori (Germani şi Un-



490 Găina — Gaj.

guri. Are şi o însemnătate istorică: în 1852 îm
păratul Austriei Francisc losif I, la nigarea lui 
lanco, schimbându-şi planul de c^ătorie, a trecut 
preste acest munte şi a cercetat »ţeara moţilor*. 
In amintirea acestui eveniment s’a ridicat pe G. 
un monument. (Cf. biogr. lui lancu.) [I. S. Ş.]

Găina, Vasile Dr., n. 6/18 Maiu 1868 în Mă- 
fjănăiesci în Bucovina, a făcut studiile teologice 
la univ. din Cemăuţ (1887—1891) şi a fost pro
movat, sub auspiciis Imperatoris, la gradul de 
Dr. în teologie in 22 Iulie 1893. Cu un stipendiu 
din fondul religionar a petrecut 1893—lfc96 la 
univ. din Bonn, Viona, Atena şi Berlin, făcend 
în timpul acesta călătorii prin Belgia, Olanda, 
Anglia, Italia şi România. 1896 fîi numit suplent 
şi 1897 examinator din teologia dogmatică la 
facultatea teol. a univ. din Cernăuţ; 1898 că
păta veniam legendi la această facultete şi 1899 
fu numit profesor extraordinar. A publicat în 
foaia bisericească din Cernăuţ »Candela«, urmă
toarele scrieri: 1) în 1896 un Discurs înaugu- 
rativ asupra metodei de a preda teologia dog
matică; 2) în 1897—1899 un studiu întitulat 
«Teoria revelaţiunii*, care a apărut şi neraţesce 
în Cernăuţ 1898 sub titlul «Theorie der Offen- 
barung, ein apologetischer Versuch*; şi 3) în 
1898—1899 alt studiu: «Universalitatea, fiinţa şi 
originea religiunii*. Aceste două studii au apărut 
şi in broşuri separate. [Dr. I. G. Sbiera.]

Găinar, pasere răpitoare, v. Uliu.
Gălnăreasa, în poveştile române o fată fru

moasă, care are rolul Cenuşăresei (v. ac.). G. 
represintă luna, iar găinile, ce le păzesce, sunt 
stelele. [Atm.]

Găinoase, (GalUnae), găini, galiţe, ordin din 
clasa paserilor, cu corp îndesat, greoiu; picioare 
puternice, sesile, prevăzute cu ghiare tîmpite; 
ciocul, relative mic, la basă e moale şi uneori 
împănat, uneori acoperit cu un fel de membrană 
ceroasă, în care se află şi descbi(Jeturile nărilor; 
partea cornoasă a ciocului, de regulă înaltă şi 
lată, iar falca superioară boltită la vîrf, acopere 
pe cea inferioară; pe cap şi gruma4i cu locuri 
golaşe, apendice cărnoase, ş. a.; din causa ari
pelor scurte sunt rele sburătoare; adevăratele 
cârmace din coadă sau lipsesc cu desăvîrşire sau, 
când se presintă, sunt foarte lungi — cocoş —. In 
acest ord e fi'apantă deosebirea între bărbătuşi şi 
femeiusce. Sunt respândite preste toată suprafaţa 
pămentului şi se nutresc în cea mai mare parte 
cu vegetale; pentru carnea gustoasă, ouăle lor 
mari şi numeroase, cele mai multe a4i sunt 
domestice. Se împai-t: 1) Pteroclidae. 2) Tetrao- 
nidae. 3) Perdicidae. 4) Phasiamidae. 5) Cryp- 
turidae. 6) Penelopidae şi 7) Megapodidae.

[V.BJ
Găinuşa, v. art. Cărăbuş şi Cloşca cu pui. Găi

nuşa alunară, pasere, v. Alunar. Găinuşa de 
apă, pasere, v. Corla. Găinuşa neagră, pasere, 
V. Cocoşul de munte.

Găinuţa, G. de omet. (Lagopus alpinusj, pa
sere găinoasă din fam. Tetraonidae, de coloare 
roşie ruginie în cui-sul verei, preste iarnă însă, 
cu excepţiunea cârmacelor negre din coadă, e 
de tot albă; tarsul picioarelor ismenat, de pe 
degete lipsesc solzii cornoşi. Petrece prin re
giunile muntoase, nutrindu-se cu semenţe, mu
guri şi cu fragede vlăstare de plante. [V. B.]

Găinuţa alunară, v. Alunai-.

Găisenii, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, si
tuată pe malul stâng al Argeşului; se compune 
din 2 căt.: Cărpenişu şi G. cu 2000 loc. (Dicţ. 
geogr. 1890); aici este: 1 mănăstire, 2 biserici 
şi 1 şcoală; pe teritorul corn. se găsesc 3 isvoare 
cu apă minerală.

Gălţa, corn. rur. în Rom., j. Ialomiţa, situată 
la Dunăre, cu 1113 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; are 
1 biserică şi 1 şcoală.

Gaiţa-venătă, pasere, v. Câcău.
Găitan, (şiret), fire de bumbac, de lână, de 

mătase, de argint sau de aur împletite rotund 
sau drept. G. se întrebuinţează în scop de a garnisi 
şi înfrumseţa veştmintele, mai cu samă deose
bitele costume şi uniforme, pe cari se aplică în 
multe moduri. De oarece costumele românesci 
(miutene, ilice, ghebe) sunt lucrate cu găitane, 
această manufactură este foarte lăţită şi între 
Români. Braşovul (suburbiul ScheiuJ a fost unul 
din centrele acestei mici industrii, care se lucra 
aproape de toate femeile acestui suburbiu. După 
uneltele foarte simple, întrebuinţate la această 
meserie, compuse din aşa numitele ciocănele cu 
firele depănate şi dio troaca pe care se îm- 
pletia găitanul, a remas probabil şi numirea lor de 
Trocari. G. lucrate se vindeau pentru unifor
mele soldaţilor şi se exportau în mare parte în 
România. Astă4i această mică industrie a decă4ut 
cu totul, trecend în ramul fabricaţiunii mari.

[M. B.]
Gaitişoara, v. Câcău.
Galus, (GajusJ, mare jurisconsult roman. Nu 

se scie exact data nascerii lui, probabil însă că 
ea a avut loc în timpul domniei lui Adrian. Din 
operele lui reiese, că el trăia âncă sub Comod. 
Scrierile lui se referă toate la dreptul privat. 
El a făcut un comentariu în 6 cărţi asupra celor 
12 Table, care ne e cunoscut printr’o citaţiune 
din Digeste (Dig. 1, 2, 1.) El a compus de ase
menea un comentar asupra edictului pretorului 
urban, ad edictum praetoris urbani, şi un altul 
asupra edictului guvematoiiilui de provincie, ad 
edictum provinciale. G. a mai compus şi alte lu
crări, cari sunt citate în Digeste, dar opera, pe 
care o posedăm aproape completă şi care ne e de 
o foarte mare utilitate pentru studiul dreptului 
roman, sunt institutele sate, Institutiones, în 
4 cărţi sau commentarii. Singurul manuscript, 
ce ne-a remas din această operă, a fost descoperit 
tocmai în 1816, la Verona, de cătră marele savant 
german Niebuhr. Acea.stă lucrare ne presintă 
un resumat aproape complet asupra dreptului 
privat (civil şi pretorian) din secolul Antoninitor; 
autorul cu multâ precisiune ne dă detailuri asupra 
vechiului drept roman, cari ne sunt astăfji de o 
foarte mare valoare, ca constituind aproape unicul 
isvor, ce posedăm asupra procedurei acţiunilor 
legei. (Cf. Glasson, Etude sur Gaius. Paris, 1885; 
Kriiger, Histoire des Sources du droit romain 
(trad. franc, de Brissaud), 1894, pag. 243 şi urm.; 
Kuntze, Der Provinzialjurist Gaius wissenschaft- 
lich abgeschătzt, 1883; Karlowa, Rochtsge- 
schichte I, 722; Muirhead, Introd. historique au 
droit prive de Rome, sect. 62, 65.)

[Paul Negulescu.]
Gaj, Ludovic, scriitor croat, întemeietorul li

teraturii croate moderne, n. 8 Iul. 1809 în Kra- 
pina (cott. Varasd); t ^0 Apr. 1872 în Zagrabia.
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A studiat dreptul în Pesta. Inspirat de ideile 
lui KoUar, prin o limbă literară nouă a voit să 
redeştepte pe Slavii sudici. Ser. princ.; Kratka 
osnova hrvatsko-slavenskoga pravopisanja (Pro
iect scurt de ortografie croato-slavică). Poesia 
sa: JoS Hrvatska nij’ propala (Croaţia ancă nu 
s’a nimicit) 1833, a deşteptat în mare grad simţul 
naţional. 1835 a întemeiat (Jiarele: »Novine 
hrvatske« şi »Danica«, la 1839 tipografia naţio
nală, cari i-au respândit sistemul ortografic şi 
au realisat unitatea literară a Slavilor catolici din 
sud. In politică naţionalist înfocat şi intransigent 
faţă de Maghiari. 1848 a exoperat la Viena libera 
alegere a banului şi adunarea naţională l-a ales 
pe Jella6id.

Gajări, Edmund, (ţiarist magh., n. 1852 în 
Komârom. A 'studiat dreptul în Pesta. 1873 
protouotar al oraşului Kalocsa; dela 1884—87 
deputat liberal. Dela 1884 redactor la »Nemzet« 
şi »Pester Lloyd«.

Gajzăgd, Solomon, cel dintâi preşedinte al curţii 
de compturi în Ungaria, n. 1830. A studiat 
dreptul în Pojon; dela 1863 fu ales deputat în 
mai multe sesiuni; 1866 vicepreşedinte al camerei 
deputaţilor; 1870—1892 preşedinte al curţii de 
compturi; 1892 e numit consilier intim şi în 
scurtă vreme membni ereditar al camerei mag
naţilor. (A scris doue tragedii: Bekessy şi More 
es Majlâth Margit).

Gala, ceremonie mare, serbare de curte; mare 
ţinută. [O. L.]

Galactocele, (grec.) tumore a ţîţei, ce se des- 
voaltă în urma dilataţiunii unui sau mai multor 
canale ale laptelui.

Galactodendron utile Humb. Bonpl. et Kunth., 
(botan.) sau Brosimum Galactodendron Don., 
un arbore din familia Urticaceae, tribul Arto- 
earpeae, care poate ajunge până la înălţimea de 
30 m., avend un diametru de 2-50 m. Acest 
frumos arbore, totdeuna verde, are frunze în
tregi şi coriace. El cresce în America tropicală, 
în Brasilia, Guyana şi în Antile, formând păduri 
întregi. Din scoarţa acestui arbore se obţine prin 
incisiuni o mare cantitate de suc lăptos (latex), 
care are proprietăţi analoage laptelui animal, din 
care causă se şi întrebuinţează ca aliment, con
stituind o beutură plăcută. G. utile este cunoscut 
sub numirea franceză de Arbre a la vache, 
tocmai din motivele mai sus amintite. [Z. C. P.]

Gaiaetogoga sau Galactophora, (med.) remedii 
cari promovează secreţiunea laptelui; s. e. Fructus 
foeniculi, Fmetus Anethi.

Galactometru, Laetometru, Lactodensimetru 
este un areometru (instrument pentru determi
narea greutăţii specifice sau a densităţii unui 
lichid), construit anume pentru constatarea greu
tăţii specifice a laptelui, constituit dintr’un beţişor 
subţire de sticlă sau de metal, mai gros la ca
potul inferior, care conţine o cantitate de mercur 
sau de plumb, destinat a-1 face mai greu şi a-1 
menţine în posiţiune verticală; beţişorul este 
gradat, împărţit prin linii orizontale obicinuit în 
20 părţi egale. Când se introduce G. într’un vas 
cu lapte, el se cufundă cu atât mai adânc, cu 
cât laptele este mai subţire; în laptele mai gros 
înoată deasupra lichidului o parte mai mare a 
beţişorului şi lungimea lui ueîntrată în lichid 
este proporţionată cu densitatea laptelui. Laptele 
normal este mai greu ca apa; greutatea specifică a

laptelui de vacă la temperatura de 15° C. variază 
între 1’029 şi l-034, ceea ce însemnează, că 1 litru 
de lapte cântăresce 1029 până la 1034 grame, pe 
când 1 litru de apă destilată cântăresce la aceeaş 
temperatură 1000 grame. Când se adaugă laptelui 
apă, el devine mai uşor, când se scoate din lapte 
smântână el devine mai greu, cu G. se pot constata 
aceste falsificări când există numai una din ele, 
când însă ele sunt făcute amendoue în acelaş 
timp, laptele poate conserva greutatea normală 
şi atunci nu se descopere frauda prin G. Ase
menea în caşul când după adăugire de apă sau 
după scoaterea de smântână s’a mai adăugat lap
telui amidon (scrobeala), făină, o decocţiune de 
orz, greutatea specifică a laptelui poate deveni 
normală. De aceea examinarea laptelui cu G. dă 
resultat sigur numai în caşul negativ, când greu
tatea laptelui este micşorată; în caşul contrar 
însă examenul cu G. se completează prin de
terminarea cantităţii smăntânei sau a untului, 
prin cremometru şi butirometni, operaţiuni cari 
cer mai mult timp decât cântărirea laptelui cu G. 
G. oficial întrebuinţat în regatul român este 
însoţit de instrucţiuni speciale pentru exami
narea laptelui de vacă, a laptelui de bivoliţă, care 
are greutatea specifică de 1'030 până la 1‘036 
şi a laptelui de oaie care are greutate de 1-031 
până la T037, şi de tabele rectificătoare pentru 
caşul când temperatura laptelui este mai joasă 
sau mai înaltă decât de 15° C. (Cf. Regula
mentul de privegherea sanitară a alimentelor şi 
beuturilor. Bucuresci, 1895. Instrucţiuni pentru 
controlul laptelui din comerciu. Bucuresci, 1897.)

[I.Felix.]
Galactorrhoea, (med.) curgerea continuă a lap

telui din ţîţe în urma unei secreţionări morbide. 
G. causează o slăbire generală, nervositate, 
anemie. Se tratează prin remedii purgative, dietă 
strictă, iodat de potasiu, pansament.

Galambfalva, Nagy-G., rom. Porumbu mare, 
corn. rur. în Trs., cott. Odorheiu, cu 1194 loc. 
Secui şi Români (150). Pe dealul de lângă G. se 
ved ruinele unui vechiu castel.

Galanga, nume generic dat diferitelor rădăcini 
de plante întrebuinţate în medicină ori în eco
nomia casnică ca aromuri; în special se înţelege 
rădăcina plantei Alpinia, care ca atare se pre- 
sintă sub doue varietăţi, aşa disa mare şi 
mică. Originală din India şi China. Are un odor 
plăcut şi tare, cu gustul piperat, cu proprietăţi 
excitante, ba chiar afrodisiace. [S. M.]

Galant, (franc.) 1) cel ce vrea să placă fe
meilor prin maniere, limbagiu, etc. 2) femeie 
galantă însemnează femeia căreia îi plac aven
turile amoroase. 3) vorbind despre lucruri, ga
lant e sinonim cu distins, elegant.

Galanta, com. rur. în Ung., cott. Pojon, cu 
2465 loc. Maghiari, Slovaci şi Nemţi; staţiune 
însemnată de cale ferată; cu un frumos castel 
al principilor Eszterhâzy.

Galanteria, politeţă în vorbirea, în manierele 
sau în pui'tarea cuiva faţă de altcineva. Faţă de 
femei G. este curtenire.

Galanthus L., (botan.) gen de plante bulboase, 
din fam. Amaryllideelor, tribul Amaryleae, în
rudit cu Leucoium (v. ac.), de care se distinge 
uşor prin segmentele interioare ale periantului 
mult mai scurte decât cele exterioare. Cuprinde 
vr’o 3 specii respândite în Europa şi Asia oc-
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cidentală (dintre cari, G. nivalis L. *ghiocei«, 
cresce şi Ia noi), cultivate în o mulţime de va
rietăţi orticole pentru florile lor candid-albe 
foarte timpuni. [A.. Pr.]

Galantina, (itul.J mâncare rece pregătită din 
came fragedă, pesce, etc., cu gelatină.

Galantom, (franc, galant bomme, ital. galan- 
tuomo) se (jice despre cineva avend maniere ca- 
valeresci şi purtare de om onest.

Galapagos, («insulele broascelor ţestoase«), 
grupă de insule vulcanice în Oceanul Pacific, 
aproape de coastele Americei, sub equator; 
7643 kma. şi 204 loc. Au fost colonisate din 
Ecuador la 1832. Aparţin Statelor-Unite din 
America de nord.

Galata, corn. rar. în Rom., j. Iaşi, compusă 
din tîrguşorul G. şi căt. Hlincea, Valea-adâncă, 
Vişan, Horpaz şi Ijunca-Cetăţuia, cu 1115 loc. 
(Dicţ. geogr. 1888), avend reşed. cojn. în tîi'gş. 
G., situat pe platoul dealului G., spre sud-vest 
şi în depărtare de 3 km. de oraşul Iaşi; aici se 
mai află 2 şcoale şi un ospiciu pentru betiuni 
infirmi, fundat la 1850 de Gr. Ghica şi întreţinut 
de cassa spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi. In mar
ginea acestui tîrgş. la resărit se află fosta mă
năstire G., zidită de Petra Şchiopul în 1584 avend 
formă de cetăţuie, care astăzi servesce de în
chisoare preventivă pentru militari. In această 
mănăstire s’a întărit 1659 Constantin Şerban, 
când hanul Tătarilor, în urma ordinului primit 
dela Turci, voia să-l alunge din Moldova şi să 
pună în locul lui pe Ştefan, fiul lui Vasile Lupul; 
el este însă scos cu puterea de aici de Tătari 
şi scapă înapoi în Transilvania. Podgoria de aici 
produce vinuri bune.

Galata, o suburbie a oraşului Constanţi no- 
pole (v. ac.).

Galatela, în mitol. greacă o nereidă, fata lui 
Nereus, (ţeu al rîurilor, cu oceanidaDoris, şi astfel 
nimfă, personificaţiunea mării pacifice şi strălu
citoare. Polyphemos ciclopul a dorit ca G. să-i 
fie amoreză, dar ea nu a vrat să scie de el, 
pentru că iubia pe Aids (apă-om). Polyphemos 
în turbarea sa cu o stâncă omoară pe Akis, dar 
acesta se preface în isvor. [Atm.]

Galateni, un popor din Asia mică, care îşi 
trage originea din Galia, şi merse în resărit 
cătră finea seci. III a. Chr. ocupând ţinutul din 
mijlocul Asiei mici, care după ei s’a numit Ga- 
laţia sau Galogrecia. La scriitorii vechi G. vin 
sub numirea de Celţi şi Gaii (Polybiu 1, 6; 
Dion. Halic. 9, 35). G. erau de caracter resboinic, 
s’au îmblân4it însă cu timpul şi au învăţat limba 
grecească. Sf. Pavel în a doua călătorie trecând 
pe la G. le-a predicat şi a întemeiat între ei 
mai multe biserici. După depărtarea apostolului 
judeo-creştinii au provocat împărecheri între ei, 
aşa s’a ve^ut Sf. Pavel îndemnat a scrie epistola 
cătră G. pe la a. 55 d. Chr. (Cf. Dr. V. Szmigelski, 
Introducere în sf. Scriptură P. III, p. 72—75.)

[Dr. Is. Marcu.]
Galaţi, v. Galaţia.
Galaţi, port pe Dunărea de jos, capitala ju

deţului Covurluiu, sediul comisiunii europene a 
Dunării şi al comisiunii mixte a Prutului, precum 
şi a 15 consulate, aparţinând la diverse puteri 
străine. G. situat între Dunăre şi lacul Brateş, 
la 45°26/52,/ latit. şi 25041, long. şi departe de 
174 km. de Marea Neagră, ocupă o suprafaţă

de 1220 ha., pe ultima terasă a platoului Mol
dovei ca şi pe şesul dintre Brateş şi Dunăre, 
împărţită în vale (şes) şi deal (terasă). Valea 
este regiunea sud-resăriteană dintre Dunăre şi 
şoseaua naţională a Renilor, ce-i servesce de 
zăgaz contra vărsăturilor Brateşului, este partea 
cea mai veche a oraşului şi locul de învîrtire 
al marelui comerciu; aci sunt marile magazii, 
fabricile principale, cherestelele, comerciul de 
pescărie, docurile, agenţiile de navigaţiune, gă
rile, etc. In partea Dunării valea e provecjută 
cu un cheu de 1224 m. Din causa nivelului seu 
scoborit şi a scurgerii apelor din deal, valea este 
adeseori inundată şi în multe locuri nepracti
cabilă. Partea sa mai despre est se numesce 
Bădălanul şi e locuită de lucrătorii portului şi 
de agricultori. Dealul e regiunea sud-vestică şi 
cea nordică cu o suprafaţă de 651 ha.; aci se 
face micul comerciu, aci sunt autorităţile na
ţionale şi internaţionale ca şi instituţiunile pu
blice şi private cele mai însemnate. Un şanţ 
de 9860 m. împrejmuiesce oraşul din Brateş 
până în Dunăre pe partea lui de uscat. G. sunt 
legaţi prin trei căi ferate cu Moldova şi Mun
tenia, iar prin Dunăre cu toate porturile acestui 
fluviu; şoselele mai cunoscute sunt a Brăilei, a 
Tecuciului, a Bârladului (Traian) şi a Prutului. 
G. are 11 pieţe şi 4 grădini publice.

Populaţiunea e de aproximativ 60,000 suflete, 
compusă din Români (34,765), Ovrei (13,085), 
Greci (4196), Nemţi (2068), "Unguri (1835), iar 
restul Bulgari, Ruşi, Sârbi, Francezi, Englezi, 
Italieni, Polonezi, Turci, Armeni şi Lipoveni. 
G. este i’eşedinţa episcopiei eparchiei Dunării 
de jos, compusă până în 1878 din judeţele Co
vurluiu, Brăila, Ismail şi Belgrad, in care dela 
această epocă judeţele Ismail şi Belgrad, trecând 
sub sceptral Rusiei, sunt înlocuite cu judeţele 
Tulcea şi Constanţa, (v. Dunărea de jos). Nu
meral parochiilor ort. în G. e de 12 cu 22 bi
serici, din cari 20 românesci, pe lângă aceste 
mai sunt 5 biserici de alte confesiuni. Ovreii 
au un templu şi mai multe sinagoge, iar Moha- 
medanii o moschee. Important centra de cultură 
cu 7 şcoale secundare: liceul »V. Alexandri« cu 
biblioteca »Urechiă«, şcoala comercială, serni- 
nariul, şcoala primară normală, şcoala de meserii, 
şcoala copiilor de marină şi şcoala secundară de 
fete, 20 şcoale primare şi mai multe institute 
private. G. e reşedinţa unei curţi de apel, (pentru 
teritoriile judeţelor Covurluiu, Putna, K.-Rănit, 
Tecuciu, Tutova, Constanţa şi Tulcea), unui tri
bunal şi a doue judecătorii. Serviciul sanitar cu
prinde patra cuartale cu un medic-şof şi mai 
mulţi modici, cinci spitale, doue consilii sanitare 
(al oraşului şi al judeţului).

G. este primul port de importaţiune al ţeiii; 
pe aci se importă: şine de fior, ţeseturi do 
bumbac şi de lână, zahăr, pesce, cărbuni mi
nerali, orez, oleuri vegetale, lămâi, portocale, 
chitre, rodii, cafea, sodă şi tot felul de articole 
de drogherie; la export figurează mai ales ce
realele, vinuri, seminţe oleoase şi legume uscate, 
spirtoase, vite cornute, piei netăbăcite şi mai 
ales pesce şi lemne de construcţie sosite aci în 
plute pe apa Şiretului şi expediate iu Turcia, 
Grecia, Egipt, Rusia, Spania, Italia, Francia şi 
Algeria, ludia până şi în Panama, făcând din 
G. primul port de exportaţiune al României,
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(Despre mişcarea portului G. v. tabloul alăturat.) 
Industria G. cuprinde 47 fabrici de făină, tă
iatul lemnelor, luminări de stearină şi ceară, 
săpun, vax, frânghii, dopuri de plută, cărămidă, 
var, alva, rahat şi ciocoladă, macaroane, spir
toase, pielării, tăbăcării, boiangerii, etc. Firmele 
comerciale şi industriale înscrise la trib. de co- 
lîierciu sunt 2078. Traficul total al G, apropie 
100.000,000 lei, din cari mai mult de jumetate 
la import. Manoperele comerciale sunt facilitate 
prin construcţiunea între 1887 şi 1892 a docu- 
rilor, cari siint asemenea celor din Braila (v. ac.) 
şi cuprind; a) basinul pentru încărcarea şi des
cărcarea vaselor; b) magazia de grâne; c) ma
gazia de mărfuri; d) atelierul de maşini cu ge
nerator de oleuri şi mişcare pentru lumina elec
trică şi macaralele; e) hangarul de transit. G. e 
reşedinţa camerei de comerciu a circumscripţiei 
VI (judeţele Covurluiu, Tutova şi Fălciu), a bursei 
de comerciu. Venitul de VaVo pe valoarea pro
ductelor şi mărfurilor exploatate atinge suma de 
aproape 1/s milion, care se întrebuinţează pentru 
lucrări de îmbunătăţire a oraşului. Venitul co
munei G. apropie 2.000,000 lei, iar datoria trece 
de 4,000,000 Iei.

Numele oraşului au căutat unii să-l derive 
dela Gali, cari în incursiunile lor prin seci. III 
a. Chi'. l-ar fi fundat, alţii l-au pus în legătură

cu o colonie bizantină, mai pi’obabilă pare însă 
părerea, că G. a fost un mic loc la Dunăi’e 
pentru relaţiunile comerciale ale Galiţiei, al cărei 
nume l-ar purta. In actul din 1134 dela Ivaucu 
Rotislavovici se regulează plata vămei »numai 
în Haliciul mic şi nu aiurea«. Până la începutul 
secolului nostiTi G. era foarte neînsemnat, astfel 
'Wilkinson (1821) apreciază la 7000 numeriil lo
cuitorilor, şi totuşi în seci. XVIII a fost mai 
bine ca mai înainte, căci pe acolo se duceau la 
Constantinopole grâul şi vitele Moldovei. Dela 
1829 cu pacea dela Adrianopole, când ţerile ro
mâne au câştigat dreptul de a vinde şi altor ţeri 
afară de Turcia, dela 1836, când Mihaiu Sturza 
l-a declarat poi*t liber, dar mai ales dela 1856, 
de când comisiunea dunăreană a luat în grija 
ei navigaţia pe Dunăre, G. au luat o mare des- 
voltare comercială. La 1 Apr. 1883 a încetat de 
a mai fi port liber.

Situat în punctul unde Dunărea îşi frânge 
cur.sul pentru a începe, puţin mai la vale, să-şi 
construiască întinsa ei deltă, pe promontoriul 
format de terasele Moldovei între Şiret şi Prut, 
întărit la est prin iezerul Brateşul, pe locul de 
legătură al Moldovei cu Basarabia de jos şi în 
faţa peninsulei dobrogene, care înaintează cătra 
acest punct, G. ocupă o posiţiune geografică im
portantă din toate punctele de vedere şi în toate

Jtfişcapea portului Galaţi în 1898.
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veacurile apreciată. întărită prin puternicele ob
stacole formate de Dunăre, Şiret şi Piiit cu 
Brateşul, această regiune a avut în toate vea
curile o importantă valoare strategică. Un vast 
şanţ tras, se (}ice de Goţi din capătul nordic al 
lacului Brateşul până în Şiret, cu frontul la 
exterior şi întrerupt din timp în timp de des
chideri sau porţi, a transformat un moment 
această regiune într’un vast câmp întărit (raza 
mijlocie 15 kilometri) asigurând atât o stiajnică 
apărare cât şi o mare facilitate pentru mane
vrele ofensive. Trei linii de uvrage permanente 
desemnează a4i trei arce concentrice cu cape
tele sprijinite pe Brateşul de jos şi pe Şiret 
aproape de ruinele vechei cetăţi Tiglina (v. ac.) 
şi formează din regiunea G. capătul liniei de 
apărare dintre Carpaţi şi Dunăre, sprijinită pe 
posiţiunile Focşani şi Nămoloasa identic orga- 
nisate. G. îşi începe cariera sa comercială cu 
pescele. (Se scie că la 1527 Petru Rareş fu ales 
domn al Moldovei pe când se afla la G. după 
pesce.) Impoi-tanţa lui comercială însă începe 
după căderea în puterea Turcilor a cetăţilor 
Moldovei de jos (Chilia şi Cetatea Albă). După 
Cantemir, G. erau cea mai mare piaţă de negoţ 
a întregei Dunări, căci aci veniau vasele Mării 
Negre (Crimea, Trepizonda, Sinope, Constanti- 
nopole) şi ale Mediteranei, până şi din Barbaria, 
pentru a se întoarce încărcate cu lemnărie, ceară, 
sare, salpetru şi cereale. Aşezat în pragul Mol
dovei, Dobrogei, Munteniei şi Basarabiei, G. asista 
la o parte din cele mai mari evenimente istorice, 
politice şi militare. Al. cel Bun conduce până 
la G. pe loan, fiul lui I. Paleologul. In 1418 
multe din cele 3000 familii armene isgonite din 
ţeara lor se aşează la G.; la 1651 Tătarii nă
vălind din Crimea ard G.; în 1659 G. ca şi alte 
puncte ocupate de Turci e ars de Radu Mihnea 
aJ Munteniei, unit cu Râkoczy al Transilvaniei; 
în 1769 armata generalului Romanzoff ocupă G.; 
în 1789 Turcii aperă oraşul, însă sunt bătuţi şi 
goniţi de aci de Ruşi; în 1791 se subscriu la 
G. preliminările păcii. Iu 1809, în 1826, în 1854 
ca şi în 1877 Ruşii trec Dunărea la G., fie 
pentru a transporta operaţiunile în Dobrogea, fie 
pentru a-şi asigura flancul lor stâng. (Cf. Dic
ţionarul geografic al j.-lui Covurluiu, de Moise 
N. Pacu [publicat de societatea geografică ro
mână]. Dunărea şi coastele Mării, de Lt.-col. 
Drăghiceauu.)

Gaiaţia, o regiune din Asia mică, numită astfel 
după Galaţi, o populaţiune celtică, care s’a des- 
păiţit din puhoiul ce inundase Macedonia şi Grecia 
(280 a. Chr.) şi a trecut în Asia. Multă vreme 
au cutreerat ei nordul Asiei mici, până ce la 
235, bătuţi fiind de regii Bithyniei şi Perga- 
jnului, au fost siliţi să se aşeze în regiunea dintre 
Frigia mare şi Capadocia, care regiune a şi primit 
niunele de G. A remas independentă până la 25, 
când a fost prefăcuta în provincie romană.

[C. Litzica.]
„Galaţii1*, (jiar cotidian, apare în Galaţi (Rom.) 

dela 1882; mai ântâi fu pus sub direcţiunea lui 
Timoleon G. Nebuneli, fost primar al Galaţilor, 
urmând o politică curat liberală; dela 1889 se 
află sub direcţiunea lui loan G. Nebuneli, fratele 
celui dintâi; dela 1892 (Jiarul urmează o politică 
independentă, iar la 1896 se ataşează partidului 
conservator. Tiragiul 2000 exemplare.

Galaxias, (grec.) în astronomia veche nume 
ce se dedea făşiei alburie de pe cer, numită calea 
laptelui, drumul lui Traian sau drumul robilor.

Galba, Servius Sulpicius, (68 d. Chr.) îm
părat roman, urmează la tron lui Nero. Când a 
luat frânele guvernului imperial avea 72 de ani. 
înainte de a fi împărat administrase timp de 
opt ani Spania-Taraconeză. Ne voind ca să plă
tească cătră pretorieni aşa numitul donativum, 
îşi atrase ura acestora şi cu ocasia proclamării 
de moştenitor a lui Licinianus Piso, pretorienii 
resculaţi de cătră Marcus Fulvius Oton ucid pe 
bătrânul G. G. a domnit şepte luni din anul 68.

[Caion.]
Galbanum, o gumă-reşină excretată de planta 

numită Ferula galbanifera din fam. Ambelife- 
rilor, originară din Persia. Ea se presintă în co- 
merciu sub forma unor granule galbene sau în 
masse compacte unsuroase la pipăit, cu spărtura 
sticloasă, cu savoarea amară şi miros displăcut. 
E solubilă în apă de var şi alcool. Topită cu 
potasă, dă resorcină şi acid oxalic. In composiţia 
ei întră în primul rând un principiu gumos şi 
o reşină solubilă în eter şi esenţă de petrol. In 
medicină se întrebuinţează ca stimulant, tot- 
deuna însă extern, luând parte la prepararea 
diferitelor plasturi. [S. M.]

Galbaza, v. Distoma.
Galben, v. art. Colorante şi Colori.
Galben de Kassel, clorur basic de plumb pre

parat din topirea la un loc a litargei (oxid de 
plumb) cu clorură de amoniu (ţipirig). Se pre
sintă cu o coloare ca a lămâiei şi e foarte usitat 
în pictură. [S. M.]

Galben, monetă de aur al cărei semn comercial 
e ţj. In Austro-Ungaria monetă comercială, 
care se bate numai dacă se comandă anume, 
din aurul furnisat. 1 galben = 4-74 fl. v. a. 
aur. = G’bO M. = H-85 franci. Fineţa e de 
2SaU carate sau 9897/i2%o aur curat. Există 
afară de acesta galbeni germani de 10 şi 20 M-i 
galbeni olandezi, români de 20 frc., şi rusesci. 
(V. şi art. Ducat.)

Galbeni imperiali, G. rusesci, a căror batere 
a fost sistată 1885. Valorează 3 R° aur şi au 
greutatea legală de 3-9264 gr. şi fineţa de 88 so- 
lotnici sau 9l6a/8°/00 aur curat.

Gălbinare, (med.) iciBt', îngălbenirea pielii şi 
a membranelor mucoase, ce se ved în urma 
trecerii de fere în sânge sau în urma disolii- 
ţiunii sângelui causată de anumite influenţe. 0. 
nu este un morb, ci numai un simptom. Din 
punct de vedere etiologic se deosebesce 1) G. 
hepatogenă, care se ivesce mai des, şi 2) G. 
ematogenă, mai rar. G. hepatogena se dosvoaltă 
din ficat prin aceea, că se alterează scurgerea 
sau formarea ferii. Căuşele acestei alteraţii!ni 
pot fi: inflamaţii catarale ale canalelor ferii, con- 
cremente, părăsiţi, neoplasme, inflamaţii ale sub
stanţei ficatului, degeneraţie acută în urma unei 
intoxicaţiuni cu fosfor, stagnaţiunea circuluţiunii 
sângelui. G. ematogenă se uasce în urma unui 
proces, care transformează emoglobinul în bili- 
rubin; acesta se aşează în piele şi o colorează 
galbin. Acest fel de G. se ivesce în decursul 
unor morbi acuţi ca piemia, septichemia şi tifus 
şi la intoxicaţiuni s. e. cu chlorat de potasiu, 
venin de şerpe, etc. Tratamentul ambeloi- forme 
de G. se orientează după causă. Iu fine se mai
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deosebesce şi o G. a nounăscuţilor, care se 
paie a fi de origine ematogenă; de obiceiu nu 
are lipsă de vr’un tratament.

Gălbinuş, numit şi vitellus, este încuugiurat 
de o membrană subţire transparentă, numită 
membrană vitelină, şi e legat de cei 2 poli ai 
oului prin doue cordoane formate dintr’o albu- 
mină mai condensată. Vitelusul se compune din 
2 părţi: o parte cytogenă, care va da nascere 
embrionului, visibil sub forma unui disc alb 
numit germinativ (sau cicatriculă), care conţine 
nucleul (vesiculă genuinativă). O a doua parte 
este constituită din ceea ce se numesce vite
lusul nutritiv (Balbiani), de nutriţiune (Reichert) 
sau deutoplasma (Van Benoden) şi care servesce 
la nutriţiunea, crescerea şi multiplicaţia celulelor 
embrionului. Vitellus nutritiv e compus din 2 
părţi, o parte albuie şi o alta galbenă, cari al
ternează concentric. Din punct de vedere al 
eomposiţiunii gălbinuşul conţine vitelină (o sub
stanţă albuminoidâ) 15*76 la 100 de părţi, cho- 
lesterină, lecitină, cerebrină, materii extractive 
— urme de acid lactic şi fier — (în foarte puţină 
cantitate), cloruri şi sulfate alcaline, în proporţii 
variate, etc., şi chiar amoniac 0*03 la suta de 
părţi. După Dareste, G. mai conţine granule 
microscopice, caii ar ave proprietăţile amido
nului. G. e uşor de digerat când e moale; di
ferenţa lui de digestibilitate când e tare sau nu, 
este mai puţin însemnată decât la albuş. [V.]

Gâlca, în medicină termin poporal pentru um
flăturile glandulelor dela grumaz sau ale tonsi- 
lelor (migdalelor).

Galda, magh. Gâld, 2 comune rurale în Trs., 
cottul Alba inferioară. 1) G. de jos, cu 1218 loc. 
Români. 2) G. de sus, cu 970 loc. Români.

Galega L-, (botan.) gen din familia Legumi
noaselor, subfamilia Papilionaceae, tribul Galc- 
geae, cuprinde frumoase plante erbacee, perene, 
erecte, glabre cu tulpina adesea flexuoasă; frun
zele alterne imparipenate cu foliolele întregi; 
florile albe sau albastre sunt dispuse în raceme 
axilare şi terminale; fructul este un legumen 
linear, bivalv. Acest mic gen are numai 3 specii, 
ce cresc în Europa meridională şi în Asia occi
dentală. In părţile noastre cresce numai G. 
officinalis L., numită de popor Ciuma rea, 
larba-ciumei. Speciile de G. se cultivă uneori 
ca plante decorative. [Z. C. P.]

Galena, sulfur de plumb S P b. Cel mai impor
tant şi respândit mineral din care se extrage 
plumbul. Se presintă cu o coloare cenuşie şi cu 
luciu metalic, cristaliscază în cuburi şi octaedri, 
precum se găsesce şi în druse şi ca agregate. 
Densitatea 7*5, duritatea 2'5. Lasă urme pe 
hârtie ca şi grafitul. Acidul azotic o disolvă cu 
formaţie de nitrat de plumb; acidul chlorhidric 
şi sulfuric concentraţi însă numai la cald, cu 
formaţie de chlorură respective sulfat. Cărbunele 
o reduce în plumb metalic. Se găsesce în com- 
binaţiuni cu alte sulfuri, cum s. e. cu cea de 
aisen, antimon, formând aşa (Jisele sulfuri duble. 
Câte odată G. conţine argint ori aur. Culcuşurile 
ci sunt depositele de granit şi gneisturile de prin 
localităţile Freiberg (Saxonia), Clausthal (Harz), 
Devonshire (Englitera). Se întrebuinţează la 
extragerea plumbului şi la smălţuirea vaselor de' 
pământ prin faptul că fusionează uşor, transfor- 
mâudu-se într’o massă sticloasă galbină ori brună

sau ver(juie, după cum conţine şi urme de mangan 
ori chrom. [S. M.]

Galene, un gen de crustacei decapocţi ce tră
iesc prin Marea Japoniei.

Galenit, Galena (v. ac.).
Galenos, Claudius, medic şi filosof i-enumit 

prin jumetatea a doua a seci, II p. Chr. In filo
sofic s’a ocupat mai cu samă cu explicarea scrie
rilor lui Plato, Aristoteles, Theophrast şi Chry- 
sippos. In logică urmează lui Aristoteles şi prin 
o nouă combinare a terminilor flogistici din 
figura I aristotelică, Introduce în logică figura 
a IV numită după el galenică. Galenic se (Jice 
modul de a conclude şi de a forma silogismi în 
felul de concludere a lui Galen. (Cf. Ueberweg, 
Ist. I, 65.) [PI.]

Galenţ, scarpă, sandală, un fel de ghete făcute 
din lemn, colorate negru, lustruite şi căptuşite, 
cari le întrebuinţează poporul sărac mai cu samă 
în Francia, Belgia, Olanda, etc.

Galeode sau Saliphuge, arahnide arthrogastre 
cu trahei şi cefalotoracele articulat. Chelicerele 
enorme, didactile; palpii simpli. Atacă animalele 
mici, trăiesc în ţerile calde şi trec ca veninoase.

Galeopithecus, (grec. gale=pisică, şi pithex=rno- 
miţă), un gen de mamifer foarte curios; trăiesce 
în Archipelagul indian. Se mai numesce şi pisică 
sburătoare. Acest animal se ţine în timpul 4ilei 
ascuns în locurile cele mai retrase din păduri, 
dormitează şi nu pleacă decât seara pentru a 
căuta insectele cu cari se hrănesce.

Galeopsis L., (botan.) gen de plante anuale din 
fam. Labiatelor, trib, Stachydeae, inrudit cu 
Stachys (v. ac.), de care se distinge prin anterele 
de dehiscenţă transvers 2 valvată. Cuprinde vr’o 
10 specii europene şi boreal asiatice; dintre cele 
ce cresc la noi remarcăm ca mai frequente: G. 
Ladanum L., numită »tapoşnic« sau »zăbrea«, şi 
G. speciosa Mill. [A. Pr.]

Galera, (mar.) vase lungi, uşoare şi repezi, cari 
mergeau cu ramele şi cari formau flotele de 
luptă din Marea Mediterană până în seci. XVIII; 
prin extensiune s’a dat în urmă acest nume la 
toate vasele de resboiu din vechime, mai cu samă 
ale Grecilor şi Romanilor. Pentru a se pute în
trebuinţa mai multe rame pe galerele din ve
chime se aşezau de obiceiu trei etaje de rame 
(trireme), câte odată însă se construiau cu 4, 5 
şi 6 rânduri suprapuse de rame. Echipagiul nu- 
mera 200—300 de lopătari şi 20—30 de luptă
tori. In marinele modeme din Mediterana (Italia, 
Francia) se întrebuinţau ca lopătari tâlharii con
damnaţi la muncă silnică; ei erau legaţi cu lan
ţuri de băncile pe cari ramau. G. combăteau 
prin ciocnire şi prin abordagiu, corp la corp. Un 
tip de galeră istorică, al cărei nume a remas 
legendar, este Bucentaurul, pe care din seci. XII 
şi până în seci. XVIII Dogii Veneţiei ieşiau în 
flecare an în mare, în (Jiua de înălţare, şi ce
lebrau cu mare pompă căsătoria lor mistică 
cu Marea. [Constant. B.]

Galeria, (architectură) parte dintr’o clădire, 
mai jnult lungă decât largă, adeseori boltită şi 
câte odată decorată cu ornamente, aşezată de 
regulă la faţada principală şi exterioară, mai 
rar la o faţadă interioară sau în însuşi trupul 
zidirii. Multe din curţile vechi românesci, din 
mănăstirile şi bisericile noastre aveau şi au âncă 
galerii, susţinute de stîlpi, de cele mai multe
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ori de lemn, şi împodobite de decoraţiuni carac
teristice, de sfinţi şi scene religioase, (pridvoare).

Galerie, se mimesce şi Jocul reservat pentru 
colecţiuni de tablouri şi alte obiecte de artă; în 
teatre balconul cel mai de sus.

Galeria, în montau istică: Pentru ame
najarea unui gisement, se scoboară cu un puţ 
până la filon şi se mei'ge în urmă orizontal 
printr’o G. într’un sens determinat. Vidul creat 
in subsol se numesce G. şi dînsul este conservat 
prin cadre de lemn şi scânduri sau printr’o 
îmbrăcăminte în metal sau prin un zid în 
cărămicji sau piatră, când terenurile nu simt 
resistente. Dimensiunile obicinuite ale unei galerii 
sunt de P80 m. înălţime, P80 m. lărgime în 
partea inferioară şi 1'20 m. la partea superioară. 
G. după exploatarea minereului poate servi pentru 
a instala drumuri de fier pentru transport, tu
buri sau canaluri pentru ape, ventilaţie pentru 
aerisare, etc. Galeria înclinată este aceea care 
unesce doue diferite orizonturi (galerii orizon
tale). Ea este mânată pe înclinarea zăcămentului 
şi servesce pentru transport şi aeraj.

Galerius, (306—311) Gajus Valeriua Maxi- 
midnus, cioban dac; împei'atul Diocleţian în- 
troducend tetrarchia, numesce 292 ca cesar pe 
G. şi îi dete pe fîca sa de soţie. G. în calitatea 
lui de cesar administrează mai ântâi Uiria, pro
vinciile dunărene şi Achaia. In 305, după retra
gerea lui Diocleţian şi Maximian, G. ocupă unul 
din cele doue locuri de împărat. Din 305 începe 
o epocă de revolte, care se termină prin venirea 
la tron a lui Constantin. In 311 G. moare de o 
teribilă boală; tot corpul i-se umpluse de îngro
zitoare răni. A persecutat pe creştini. [Caion.]

Galeta, (mar.) o piesă de lemn tare de forma 
unui bob de linte, care se puno în vîrful ca
targelor vaselor pentru a primi paratonerul în 
mijloc; împrejurul paratonerului sunt doue, trei 
ferestruice cu rotiţe destinate a primi saulele 
(sforile) pe cari se urcă flamura vaselor de res- 
boiu sau un pavilion de comandament.

[Constant. B.]
Găletăritul, o dare veche în principatele ro

mâne, care se plătia după numărul găleţilor de 
grâu strinse de pe câmp.

Galgâc, comună mare în cott. Nyitra, cu 7216 loc. 
(1891) în majoritate Slovaci. Cetatea G. prin 
seci. XIV a fost proprietatea lui Mateiu Csâk, 
apoi a familiei Ujlaky, Thurzo; acum e pose
siunea familiei conte Erdody.

Galgâczy, 1) G., Antoniu, general de artilerie 
austro-ungar, n. 1837 în Szepsi-Szent-Gyorgy 
în Ardeal; a fost comandant al corpului de ar
mată Nr. 10 din Przemisl în Galiţia. 2) G., 
Teodor de Galantha, locotenent-mareşal austro- 
ungar; a fost comandant al corpului de armată 
Nr. 12 din Transilvania, f 1897.

Gali, V. Galii, Galia, v. Gallia.
Galicana, biserica, bi.serica din Galia (Francia). 

Creştinismul s’a lăţit în Fr. ancă în primele 
veacuri ale erei creştine şi prinse rădăcini atât 
de puternice, încât în curând bis. din Fr. de
veni cea mai ilustră dintre bisericile apusene, 
după cea din Roma, şi merită numele de fică 
primogenită a bis. romane. Dobândind însă multe 
privilegii atât din partea papilor cât şi a regilor 
francezi, cari prin aceasta s’au amestecat tot mai 
mult în afacerile bisericesc!, bis. gal. a început

să aibă o atitudine, o po.siţie specială faţă de 
bis. Romei, şi astfel se născu galicanismul. Dar 
nu trebue confundată întreagă bis. gal. cu galica
nismul, prin care se deseamnă părerile unei părţi 
a cleralui şi a regaliştilor francezi, cu deosebire 
referitor la chestiunea superiorităţii conciliului 
ecumenic asupra papei şi la subordinaţiunea pu
terii spirituale celei temporale. Galicanismul era 
un sistem basat pe nisce derogaţiuni la dreptul 
comun al bisericii, introduse în contra voiei pa
pilor, şi pe un şir de principii şi datini prin Cari 
se regula posiţia bis. gal. faţă de sf. Scauu al 
Romei. Acele derogaţiuni, principii şi datini s’au 
numit libertăţi galioane. Originea lor se reduce 
la timpurile nefericite ale schismei occidentale; 
au fost însă exprimate şi expuse, la dorinţa şi 
porunca regelui Ludovic XIV, în formulă so
lemnă, de cătră o parte (34 din 130) a episco- 
pilor francezi în asemblea din 1682, în care 
s’a declarat că: 1) Papa nu are asupra regilor 
şi asupra afacerilor temporale nici o putej'e, nici 
chiar în mod indirect. 2) Autgritatea conciliului 
ecumenic e‘superioară autorităţii papei. 3) Pu
terea scaunului apostolic e limitată prin canoauc 
şi, în Francia, prin regulele, datinele şi institu- 
ţiunile regatului şi ale bis. galicane. 4) .ludecata 
papei nu e infalibilă, nici chiar în materie de 
credinţa, fără de aprobarea şi consimţementul 
întregei biserici. Papii au condamnat pururea 
aceste libertăţi şi flind galicanismul susţinut şi 
aperat tot de mai puţini episcopi, s’a slăbit tot 
mai mult, aşa încât nici chiar Napoleon 1 nu 
l-a putut restabili; iar prin decretele conciliului 
din Vatican (1870) a fost distrus din rădăcină,

[Dr. I. Radu.]
Galicea-mare, com. mr. în Rom., j. Dolj, cu 

4011 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu 
agricultura; are 1 biserică şi 2 şcoale. Corn. c 
străbătută de calea jud. Craiova-Calafat.

Galicia, fostă provincie a Spaniei în partea 
nord-vestică a ţerii, cuprinejend provinciile ac
tuale: La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, 
având suprafaţă de 29,154 km.8 cu aproape 2 mi
lioane loc. Are numeroase fiorduri şi sinuri cu 
porturi sigure. Rîu mai mare e Mino. G. e aco
perită cu munţi de înălţime mijlocie, cu păşuni 
întinse. China e oceanică, ploi multe; de aceea 
e înfloritoare economia de vite, cu deosebire 
prăsirea porcilor. Din pământ se scoate fier şi 
plumb.

Galicism, particularităţi de ale limbei franceze.
Galiciuica, com.rur. în Romi., j. Dolj cu 1650 loc. 

(Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu agricultura; 
are 1 biserică şi 1 şcoală. Com. e străbătută de 
calea jud. Craiova-Calafat.

Galilea, partea nordică a Palestinei, spre vcsi. 
dela Iordan. Cf. Guerin, »Descriptiou de la Ga- 
lilee» (1880, 2 voi ).

Galilei, Galileo, filosof şi astronom ital., n. 1564 
la Pisa, f 1642 la Arcetari. Descendinte al unei 
nobile familii florentine, primi o educaţimie di
stinsă graţie tatălui seu Vincenzo Galileo, care 
era foarte versat în literatura greacă şi latină, 
cunoscetor al musicei şi întru câtva şi al mate
maticelor. G. a fost un scriitor distins, iubitor 
al musicei şi mai ales al desemnului, care îl 
îndnimă spre studiul geometriei şi matemati
celor în genere, în cari a fost iniţiat şi întărit 
de Ricei, profesorul de matematice al pagilor
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eui'ţii de Toscana, în trecerea sa prin Pisa, unde 
G. venise să urmeze la universitate cursurile 
de filosofic (sc. fisico-naturale) şi medicina. La 
15B3 făcu prima sa descoperire: isochronismul 
vibraţiunilor pendulului, observând la Pisa în 
biserică balansările unei candele, iar pentru mă
surarea timpului servindu-se de bătăile pulsului 
seu. Cătră 1589 deveni profesor la universitatea 
din Pisa, unde arată neexactitatea multora din 
credinţele timpului asupra scimţei, basând totul 
pe experienţă. Cu ajutorul planului înclinat, me
todă ce şi a(ji îi poartă numele, G. demonstră 
legile căderii corpurilor. La 1592 fu numit pro
fesor de matematice la universitatea din Padua. 
Rupend cu vechile credinţe ptolemeiciane, de
veni un adept convins al sistemului solar al lui 
Copernic. In 1609 fabrică prima sa lunetă, în 
urma căreia senatul Veneţiei îl decretă profesor 
pe viaţă, căci până acum fusese numit numai 
temporar pe 3 periode de câte 6 ani. In »Siderus 
nuncius® la 1610, publică descoperirile, făcute 
cu minunatul seu instrument, cari ridicară în 
contra lui pe toţi astronomii şcoalei vechi. In 
1612 publică opera sa asupra legilor corpurilor 
plutitoare, indicând între altele şi usul balanţei 
hydrostatice pentru aflarea densităţilor. Această 
opei'ă, concepută cu mult înainte, arăta în public 
opiuiunile greşite ce se profesau în această pri
vinţă, ceea ce înfuria pe adversarii săi. Acusat 
dc eretic, fîi cbiemat la Roma în 1616 înaintea 
tribunalului închisitorial, unde i-se interese să 
mai profeseze, că pămentul se învîrtesce împre
jurul soarelui. In 1632 publică opera sa »Dialog 
asupra celor 2 principale sisteme ale lumii, si- 
•stemul lui Ptolomeu şi al lui Copernic*, în care 
sub forma de dialog, prin argumentele aduse 
pentru şi contra, arăta superioritatea sistemului 
lui Copernic. Chiemat din nou la Roma de tribu
nalul închisitorial, acusat de nesupunere la prima 
sa decisiune, fu obligat să abjure nouile sale 
teorii (ve(}i »E pur si rnuove*). Condamnat la în- 
ebisoare pe timp uedeterminat, i-s’a impus a ceti 
odată pe septămână, în timp de 3 ani, cei 7 psalmi. 
Fu însă liberat preste 14 (Jile, dar pus sub su
praveghere tot restul vieţii sale. Scăpat din în
chisoare îşi fixă altă direcţiune investigaţiunilor 
sale sciinţifice şi în 1636 termina opera sa »Dialog 
asupra moţiunilor locale*, pe care o imprimă în 
1638. In 1636 descoperi şi libraţiimile lunei. In 
1637 orbi şi cuiund şi asurcji. El prepara o con
tinuare a operei sale asupra moţiunilor locale, 
când muri de friguri şi palpitaţiune. Operele sale 
au fost publicate la Florenţa în anii 1843—46 
în 20 de volume în 8°.

Galimatia, (GallimatMas), confusie de stil, 
vorbo aruncate, flecărie. Etimologia cuveutului 
e ne.sigură. [*]

Galimberti, Aloisiu^ diplomat papal, n. 25 Apr. 
1830 în Roma, unde luă doctoratul în filosofic, 
teologie şi drepturi. După ce fu ordinat preot a 
fost numit prof. de istoria bis. şi de teologie la 
şcoalele colegiului de Propaganda Fide. In 1868 
canonic la bis. din Lateran şi prelat domestic 
papal. Leo XIII îl numi prelato votante di seg- 
nalura e giustitia papale; canonic la sf. Petru şi 
secretar al congregaţiunii pentru afacerile bise
ricesc! extraordinare. Sub direcţiunea papei a 
lucrat la resolvarea chestiunii Carolinelor şi prin 
talentul şi taetul său diplomatic contribui mult 
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la aplanarea neînţelegerilor dintre sf. Scaun şi 
Prusia. In 1887 avu misiunea de trimis extra
ordinar în Prusia şi în Maiu acelaş an nunţiu 
la Viena. In 1889 archiepiscop titular, iar în 
Dec. 1892 cardinal, j' 1896.

Galion, (mar.) nume dat în vechime de Spa
nioli bastimentelor de transport, cari făceau ser
viciul între Ispania şi coloniile ei din America 
în, contul statului. Galioanele plecau în grup, 
excortate de vase de resboiu, încărcate cu măr
furi şi se întorceau în acelaş mod încărcate cu 
tributele în natură ale popoarelor supuse (Me
xicani, Peruvieni) şi cu produsele minelor de 
aur şi de argint. [Constant. B.]

Galion se mai numesce şi scândura, pe care 
culegătorii tipografi aşează materialul cules.

Galiota, (mar.) se numia un tip olandez de 
vase cu vele, de mic deplasament, cel mult 
300 tone, şi cu fundul lat pentru ca să aibă 
pescagiu jnic, fiind destinat a naviga preste ban
curile de pe lângă coaste; purta spre provă un 
catarg cu vele pătrate complete şi un mic catarg 
cu o pânză pătrată la pupa. S’a întrebuinţat câtva 
timp şi în marina de resboiu, armată cu morfiere 
pentru bombardări; acest timp perfecţionat a 
dat nascere bombardei. [Constant. B.]

Galipot, (franc.) numirea unui fel de reşină, 
ce se scoate din trunchiul speciei de pin: Pinus 
pinaster Sob., în Francia, prin evaporarea oleului 
eteric. E o massă galbină, de consistenţa alua
tului, cu un miros de terpentină.

Gal iţa, numire colectivă pentru toate sbură- 
toarele de casă; sinonim: hoară.

Galiţia, (G. fi LodomeriaJ regat, parte con
stitutivă a monarchiei austro-ungare; se măr- 
ginesce la nord şi est cu Rusia, la sud-est cu 
Bucovina, la sud cu Ungaria, la vest cu Silesia 
austriacă şi cea prusiană. Suprafaţa e de 78,532 km*, 
avend 6.607,816 loc. (1890). Partea sudică a ţerii 
e acoperită de ramificaţiile nordice ale Carpaţilor, 
cari se pogoară lin spre nord până la şesul Vistulei 
şi al Nistrului; în stânga rîului din urmă se ridică 
colinele podoliene. Rîuri mai mari, afară de 
amintitele Vistula şi Nistru, sunt: Dunaieţ, San, 
Bug; în această ţeară îşi are şi Prutul isvoarele 
sale. Productele principale sunt: secară, orz, 
ovăs, in, tutun, napi; economia de vite e în
semnată; dintre minerale se află cu deosebire 
multă sare (Vielicîca, Bochnia), apoi cărbuni de 
piatră şi petroleu. Locuitorii în preponderanţă 
sunt slavi şi anume în partea vestică mai ales 
Poloni (53,5°/o), în partea estică Ruteni (43%)i 
mai puţini Germani şi Ovrei (772,213, preste */3 
a Ovreilor din imperiul austriac). Polonii sunt 
romano-catohci, avend doue archiepiscopii (Lem- 
berg şi Cracovia), Rutenii sunt greco-catolici. 
Industria nu e prea desvoltată, comerciul aflător 
mai ales în manile Ovreilor şi Armenilor e cu 
deosebire comerciu de transit. Se exporiează pro
ducte brute. In privinţa instmcţiunii G. posedă 
2 universităţi (Cracovia şi Lemberg), o şcoală 
super, de technică (Lemberg), 26 giranasLi clasice 
şi reale, 5 şcoale reale, 3588 şcoale poporale. 
Dieta ţerii se compune din 150 membri. G. trimite 
63 representanţi în senatul imperial. Iu privinţa 
administrativă ţeara e împăiaţită în 2 oraşe mari 
şi 74 districte. Capitala e Lemberg.

G. şi Lodomeria formau odinioară doue mari 
ducate, în seci. XII ajunseră sub stăpânirea Du-

32
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gariei, în seci. XIT.I şi XIV la Polonia, iar la îm
părţirea Poloniei s’au dat Austriei, v. şi Galicia.

Galifin, 1) G.} Dumitru, principe rusesc dintr’o 
familie a cărei origine se suie până la Gedimiu, 
principe al Litvaniei, la 1330. El şi fratele seu 
Mihail Bulgakov au fost prinşi de Poloni în lupta 
dela Orsza, 1514. După 38 de ani, la 1552, Dum. 
G. a fost liberat, iar Mihail muri în închi
soare. Se (Jice că dela acesta, fiind-că purta un 
fel de mănuşă (galiţa), vine numele de G. 2) G.t 
Dumitru, ambasador la Constantinopole şi Viena, 
director al finanţelor Rusiei, încercă a limita 
puterea Ţarilor la moartea lui Petru II, impu
nând Anei Ivanovna, ducesă de Curlanda, con- 
diţiuni restrictive a suveranităţii. Ea, cum se 
sui pe tron, îl trimise în exil, unde şi muri (1738). 
3) G., Dumitru, dis III, diplomat şi savant, 
u. 1738, t 1803 la Brunsvig; la 1763 ambasador 
în Paris, trăi în cercuri de filosofi şi în rela- 
ţiune cu Voltaire. Nevasta sa, Amelia Schmettau, 
n. 1748 în Berlin, 1 1806, fu protectoare asciinţei, 
amică a savanţilor Hamann şi TTemsterhuys. Con
verti pe principele Stolberg la catolicism şi trimise 
pe fiul ei ca misionar în Statele-Unite, unde muri 
la 1840. 4) G., Dumitru Vladimirovici, n. 1771, 
t 1844 în Paris; luptă contra Franciei dela 
1812—1814, ajunse general de cavalerie, şi la 
1820 guvernator al Moscvei, la a cărei înfrum- 
seţare contribui mult.

Galium L., (botan.) gen din fam. Rubiaceae, 
trib. Galieae cuprinde ierburi anuale sau vivace 
şi are vr’o 150 de specii bine distincte, ce cresc 
în regiunile temperate, uneori se află chiar şi în 
regiunile calde, dar numai în părţile muntoase. 
Pe la noi cresc mai multe specii de G. dintre 
cari menţionăm: G. verum L., numit de poporul 
nostru Sâmziene, Sânjuoane, Floarea lui 
Sf. Io n. Drag ai că. G. vernum Scot^. G. Apa
riţie L., vulgar Asprişoară, Turiţă, Scaiu 
merunt, etc. G. Schultesii Vest. G. palu
stre L., etc. [Z. C. P.]

Gali, Francisc losif, anatom şi frenolog, n. 1758 
în Tiefenbrunn, făcu studii de medicină în Strass- 
burg şi Viena; în locul din urmă se făcu cu
noscut ca medic practic şi prin lucrarea sa »Pbilos. 
und mediz. Untersucbungen iiber Kunst und 
Natur im kranken und gesunden Zustande des 
Menschen«, (1792); la renume mai mare ajunse 
prin conferenţele sale de craniologie, ţinute în 
Germania, prin cari îşi câştigă mulţi aderenţi 
dar şi mnlţi contrari. Doctrinele sale şi le pro
pagă mai târziu în Paris parte prin conferenţe, 
parte în unire cu Spurtzheim prin lucrarea «Ana
tomie et pbysiologie du systeme nerveaux en ge
neral et du cerveau en particulier,« etc. (4 voi., 
Paris, 1810—20, ed. II, sub titlul »Sur Ies fonc- 
tions du cerveau« 6 voi., 1822—25); mai scrise 
«Introduction au cours de pbysiologie du cerveau* 
(Paris, 1808); faţă cu obiecţiunile, ce i-le-au 
făcut mai ales savanţi parisieni s’a apărat în 
»Des dispositions innees de l’âme et de l’esprit, 
du materialisme, du fatalisme et de la liberte 
morale*. (Paris, 1812). j-1828 la Montrouge lângă 
Paris. Descoperirile lui G. în anatomia şi fisio- 
logia creerului sunt de valoare permanentă.

Gali, losif, Dr., jurisconsult şi politician rom., 
n. în Cluj 1839 ca fiul protopopului Grigore G.; 
a studiat în Cluj şi Viena, unde a fost promovat 
Dr. în drept la 1861. După praxă advoc. de un

an, a întrat în serviciu la Cancelaria aulică Tran
silvană în Viena, 1867 a fost transferat la nii- 
nisteriul ung. de justiţie, de aici la tribunalul 
supr. trans., apoi la secţiunea ardei, a septein- 
viratului şi în fine la curtea de cassaţiune, unde 
a funcţionat ca consilier până la 1881. Demi
sionând a fost decorat cu ord. Coroana de fier 
cl. III, şi a întrat pe cariera politică, fiind ales 
deputat al cercului Recaş (Bănat), unde aie o 
proprietate mare. Ca deputat a încercat — fără 
succes — o apropiere între elementul român şi 
maghiar, înfiinţând în Budapesta la 1884 (jiai ul 
«Viitorul* (v. ac.) şi îutemeiând la 14 Mai'tie ac. an 
un partid politic moderat. La 1887 a fost numit 
membru al Casei Magnaţilor, care l-a ales notar. 
A participat şi în sinoadele şi congresele bis. 
rom. gr.-or. A publicat în românesce procedura 
civilă, iar în limba magh. «Decisiunile cuiiale*. 
A fost decorat şi cu crucea de mijloc (co.'ntbur) 
a ord. Francisc losif.

Galla, popor numeros în Africa estică, care 
trăiesce resfirat dela Abissinia până spre equator 
dela Nil până spre Somali în sud, şi formează 
un tip propriu de rassă deosebită de ceialalţi in
digeni, frumoasă puternică, plină de energie şi 
cu multe bune însuşiri. Şi prin limbă se deo
sebesc de celelalte popoare indigene. Poporul (1. 
apare în Abissinia în seci. XVI ca popor re.s- 
boinic, pustiind tot ce afla în cale. Deşi au fost 
ici-colea invinşi, totuşi s’au susţinut ca fracţiuni 
în Abissinia. Şi cu Somali au fost în lupte con
tinue. In armata Abissiniei poporul O. dă ele
mentul cel mai viguros. După i’eligiune sunt 
păgâni, puţini din ei au primit Islamul, şi şi mai 
puţini creştinismul.

Gallae, gogoşi, (botan.) umflături de formă le- 
gulată, rotundă, netede sau cu neregularităţi la 
suprafaţă, ce se găsesc pe diverse feluri de stejai'i; 
se întâlnesc mai des pe faţa inferioară a frun
zelor; alteori se formează în locul nmgui'ilor. 
Provin în aceste locuri din înţepăturile unui soiu 
de vespe, (jis Gynips. Odată cu înţepătui a, insecta 
depune şi ouele ei; în acel loc celulele oiganului 
înţepat se înmulţesc foarte mult şi în aşa fel, 
încât se formează o umflătură ce aco|)ere ouelo 
şi mai pe urmă larvele. Umflătura cresce odată 
cu larvele; când acestea au ajuns maturitatea, 
ies din gogoaşe, găurindu-o. Stejarii din i'egiuuile 
noastre poartă G. rotunde, netede sau cu colţuri 
la suprafaţă. Ca composiţie G. în geneie siîiit 
avute în tanin, acid galic liber, oleiui esen
ţiale, ş. a. Cele mai renumite G. însă sunt cele 
de Levant; provin din mugurii tineri de Quercus 
lusitanica Webb., var. infectoria, înţepaţi de 
Gynips Gallae tinctoriae. Spre a pute fi între
buinţate, trebuesc culese înainte de ieşirea lar
velor din ele. G. fac parte din o categorie vastă 
de formaţiuni anormale la vegetale, provocate 
de Ciuperci sau de animale şi numite în general 
Cecidii; cele provocate de animale se 4>c Zooce- 
eidii, iar cele de ciuperci Mycocecidii.

Gallas, Matia, conte, general austriac, a tradat 
pe AVallenstein şi a luat după acesta comanda 
armatelor imperiale pe timpul resboiului de 30 de 
ani. G. a excelat în bătălia dela Nbrdlingen. 
j- 1647. Posesiunile lui mari din Friedlanda au 
trecut în mânile cenţilor de Clam-Callas.

Gallate, săruri ale acidului galic. Mai îiisem- 
uate; G. de aluminiu numit Gallal, de bismut
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(Jis şi Dermatol, de iod şi bisniiit numit Airol, 
toate cu UD caracter antiseptic. [S. M.j

Galle, Jean Godefroid, astronom germ., n. 1812 
la Pabsthaus (Prusia). îşi făcu studiile la AVitten- 
berg şi apoi (1830- 1833) la Berlin, unde se de
dică matematicelor şi so. naturale. Numit pro
fesor la Berlin şi în urmă astronom ajutor al 
observatorului, lucra sub direcţiunea lui Enke; 
descoperi în 3 luni consecutive 3 comete, ob- 
ţinend pentru aceasta premiul Lalande dela »In- 
stitut* din Francia. Doctor în filosofie în 1845. 
El făcu în 23 Sept. 1846 descoperirea planetei 
Neptun, care-1 va imortalisa în sciinţă. Acea.stă 
descoperire a făcut-o urmând indicaţiunilor date 
de Le Verrier, care obţinuse prin calcul posi- 
ţiuuea, unde trebuia să fie planeta. Pentru această 
descoperire mai obţinu odată premiul Lalande. 
Scrierile lui Galle sunt toate asupra astronomiei 
şi meteorologiei.

Ualle, (botan.) v. Gallae.
Galleron, Albert, architect francez, n. 1855 în 

Paris; venind pe la 1880 în România fu numit 
1891 architect al Eforiei spitalelor civile, dar a 
demisionat preste doi ani şi s’a reîntoi’s la Paris; 
0, pe lângă alte lucrări a făcut planurile: Băncei 
Naţionale, Ateneului român şi Asilului Slătineanu 
din Bucuresci.

Galii, (resboinicii) erau cei mai însemnaţi dintre 
Celţi. Popor de origine arică, au ocupat Gallia şi 
au înecat în grosul lor populaţiunea mai veche, 
din care n’a mai remas decât slabe resturi (Basci, 
Sardoni, Liguri) prin Pirinei şi pe la gura Eo
nului. G. aveau o organisaţiune aristocratică: 
nobihi alegeau pe capi, cari se aliau cu capii 
vecini în cas de pericol şi exercitau o putere 
foarte mare, temperată numai prin clasa preo
ţilor. Subjugarea poporului şi mândria nobililor, 
unită cu electivitatea capilor a fost pricina că 
nu s’au opus mai tare contra Romanilor. G. erau 
înalţi, blonzi, cu ochi vii, vioi până la uşurinţă, 
vanitoşi, creduli, talentaţi mai ales pentru elo- 
cuenţă şi poesie. Când i-a supus Caesar erau 
departe de starea de barbarie: inventaseră fe- 
răstrae pe apă, fabricau săpunul (»sapo« cuvânt 
celtic), cositoriau arama, băteau monedă imitând 
pe Greci, construiau temple şi cetăţi cu ziduri 
de grinzi groase, cari resistau lui Caesar mai 
bine decât piatra, dar cari n’au resistat contra 
timpului. Se purtau cu mintean, cu o ghebă şi 
în picioare cu pantaloni (braccae), cu per lung 
şi cu multe podoabe de aur. Mâncau carne (porc, 
gâscă), lapte, puţină pâne, beau mied şi bere. 
Aveau (jei mulţi: Teutates (Mercurius numit de 
Romani), Esus (Marş), Belen (ApoUo), Belisana 
(Miuerva), Andraste (cjeiţa victoriei), Arduina 
(Dianal. Sacrificau oameni şi preziceau viitorul 
după măruntae, după sborul paserilor, după vise. 
Clasa preoţilor (druizi) era puternică, interveuia 
în judecăţi şi avea o doctrină complicată. Munciau 
numai cei săi'aci, pământul era proprietate co
lectivă, apai*ţinea clanului şi se împărţia în fie
care an. In timpul lui Caesar puteau ridica până 
la 300,000 de ostaşi. Erau resboinici şi aveau 
lance, praştie, arc, scut. Plecau adeseori din 
ţeară şi mergeau în ţeri străine. Astfel cătră 
400 se aşază în Gallia cisalpină şi în 390 merg 
asupra Romei (Allia), pe care o ard şi dela 
care primesc o mare sumă de bani spre a 
se retrage. Iu Italia se luptă cu Romanii din

seci. IV până la începutul secolului II, (284 
Senonii, 283 lacul Vadimonis, 225 la Telamon, 
193 Mutina). In 280 petrund în Macedonia, în 
Grecia, în Asia mică unde întemeiază Galatia. 
Intre 125—118 Romanii ocupă parte din Gallia 
transalpină şi crează o provincie până la Ron. 
In 58 începe Caesar cucerirea Galliei, supune 
revoltele şi o introduce în istoria civilisaţiunii. 
GaUii se revoltă însă adeseori: 21 p. Chr. (Julius 
Florus), sub Nero (Vindex), în 68 (Civihs), mai 
apoi primesc limba şi civilisaţiunea romană şi 
produc mulţi scriitori romani. Din seci. tH încep 
să năvălească barbarii preste GallL şi în seci. V 
se aşează Burgunrjii, Visigoţii şi Francii, cari 
erau să întemeieze un stat nou şi să dea numele 
lor frumoasei provincii romane.

Galii, Emile, (jiarist franc., n. 1845 în Corsica, 
a studiat în Marsilia, venit în Rom. a fundat 
în Bucuresci la 1877 (jiarul »L’Orient«, care de
veni «L’Independance Roumaine* în colaborare 
cu A. Ciurcu; 1883 G. prin o decisiune a con
siliului de miniştri fu expulsat din Rom., iar 
1886 fu expulsat şi din Bulgaria; 1888 după că
derea guvernului liberal, G. s’a reîntors în Rom. 
şi a întrat administrator al (jiarului »L’Indepen- 
dance Roumaine*.

Gallia, regiunea dintre Alpi, Pirinei, cele doue 
Mări şi Rin se numia Gallia transalpină pe când 
regiunea de dincoace de Alpi, cuprinzând o mare 
parte din nordul Italiei şi udată de Padus, se 
chiema GaUia cisalpină. Mările se chiemau: 
Mare Cantabricum, Oceanus Gallicus, Sinus Gal- 
licus, Fretum Gallicum, iar munţii: Pyrenaei 
montes, Alpes, mons Cebenna, m. Jura, m. Vo- 
sagus, Arduenna. Rîuri: Aturius, Garuinna, Liger, 
Sequana, Matrona, Isara, Samara (Somme), Scaldis, 
Rhenus, Mosa cu Mosella şi Rhodanus cu Arar 
(Saone). In Gallia cisalpină rîurile se chiemau: 
Padus, după care se chiema Gallia transpadauă 
şi cispadană, Ticinus cu lacul Verbauus, Addua 
cu lacul Larius, Ollius cu lacul Sebinus, Mincius 
cu lacul Benacus, Trebia şi Renus. Athesis forma 
fruntaria cătră Veneti.

G. transalpină avea pământul foarte roditor, 
mai ales în părţile de sud, unde se aşezaseră Fe
nicienii şi Grecii (Massilia). Via a început să se 
cultive numai dela împăratul Probus (seci. III), 
olivul se cultiva în sud, metalele se scoteau îna
inte de cucerirea Romanilor, cum şi sai’ea. Se 
făcea un comerciu activ între Marea Mediterană 
şi Marea Nordică pe Rhodanus, Arar apoi pe 
uscat până la Sequana. In timpul Romanilor erau 
trei şosele principale pentru comunicaţiunea cu 
Italia: prin Liguria, pe la Nicaea la Aquae Sextiae, 
a doua pleca dela Augusta Taurinorum (Turin) 
la Brigantium (Brianşon), a treia pleca dela Au
gusta Praetoria (Aosta), trecea preste Alpi la 
Lugdunum.

In t. lui Caesar, G. transalpină se împăi'ţia 
în 3: Belgica, Celtica şi Aquitania; Augustus a 
împărţit-o (27 a. Chr.) în 4: G. Narbonensis, 
cuprinzând vechea Provincia, Aquitania, G. Lug- 
dunensiB şi Belgica. Diocleţian o împarte în 17 
provincii mai mici. Cea mai însemnată cetate 
în G. Narbonensis era Massalia (Marseiile), cel 
mai bun port al Mediteranei, întemeiată de Fe
nicieni, mărită şi înfrumseţată de Greci, foarte 
comercială mai ales dela căderea Cartaginei. Alte 
cetăţi erau Antipolis, Forum Julianum (Frejus).

32*
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In Aquitania era Burdigala (Bordeaux), Avaiicum 
vestit prin lupta Iui Caesar, Gergovia vestită prin 
apărarea lui Vercingetorix, Augustonemetuni, 
numit în timpul Francilor Clarus mons (Clermont 
a(}i) şi altele. In G. Lugdunensis era cetatea Lug- 
dunum ^celtic Ambarri), una din cele mai în
semnate in Gallia, vestită prin monetaria, fabricile, 
cojnerciul ei, piin altarul în onoarea Romei şi a lui 
Augustus adorat de cele 64 poporaţii ale Galliei. 
Mai erau Augustorum, Cenabum mai pe urmă 
Aureliani (Orleans), Caesarodunum (Tours), ce
tatea tribului Parisii Lutetia (celtic Lukotitia, a4i 
Paris), reşedinţa lui Julianus (358). In Belgicaera 
Visontio (Besanşon), Dibio (Dijon), Tullum (Toul), 
Divodurum în timpurile Francilor Mettis (Metz).

Gallian, loan, fost paroch gr.-cat. în Tăşnad- 
Sarvad, comitatul Selagiului, a lăsat o mică fun- 
daţiune »Asoc. pentru lit. rom. şi cult. popor. 
rom.«, din care să se ajute cu premii şi stipendii 
tineri studenţi dela gimn. din Transilvania. Cu 
ajutorul Asoc. i-s’a ridicat un monument în 1893, 
pe care se află scris, între altele: »Mort în 1873 
în etate de 70 ani«.

Gallicole, insecte bymenoptere terebrante. Fe
meile perforează vegetalele pentru a depune 
ouele lor, determinând formaţiunea de excre
scenţă, numite gale sau gogoaşe. (v. Gallae.)

Gallienus, P. Licinius, (254—268) fiul lui Va- 
lerian, legat al Galliei şi în urmă împărat. In 
anul 254 suindu-se pe tronul imperiului roman 
acest Valerian şi nefiind capabil să conducă singur 
imperiul îşi asociază la domnie pe fiul său G. 
Desordinea de care se temea Valerian începu a 
pătmnde în imperiu, unnând trista perioadă (Jisă 
a celor treizeci de tirani. Valerian într’o luptă 
cu Sapor, regele Persiei, fu făcut prisonier şi 
după şese ani de o groaznică captivitate muri. 
Remănând împărat G. şi puiiandu-se prostesce 
cu toată lumea, este ucis lângă Milano într’o 
revoluţie militară (268). In timpul domniei lui 
G., imperiul a suferit o mulţime de nenorociri 
şi năvăliri de barbari fără ca dînsul să ia vr’o 
măsură. [Caion.J

Gallinacee, (Gallinae), Găinoase (v. ac.).
Galllpoli, uu oraş din Turcia europeană, din 

vilaietul Edirne, cu 15,000 loc., foarte bun port 
şi admirabilă posiţiune strategică, la intrarea 
Elespontului. In evul mediu se numia Kallinpolis 
şi a fost fundat de împăraţi bizantini. A fost 
cuprins de Cruciaţi la 1235, iar la 1356 a căcjut, 
el cel dintâi în Europa, sub puterea Turcilor.

[C. Litzica.]
Gallium, galiu, element chimic, metal desco

perit de chimistul Lecoq de Boishaudran cu 
ajutorul spectroscopului; se găsesce în unele mi- 
neraiuri de zinc. E de coloare albă cu o pondere 
atomică de 5,95; se topesce deja la 30°. Valoare 
industrială nu are.

Gallocyanin, substanţă colorantă C15 H12 N2 Oş, 
violetă, obţinută din acţiunea Nitrosodimitilani- 
linei asupra acidului galic. [S. M.]

Gallomanja, (lat.-grec.) predilecţiune excesivă 
pentm francezi şi lucruri franceze; Gallofohia^ 
ură faţă de ce este fraucez.

Gallon, unitatea măsuroi engleze de capacitate 
pentru materii lichide şi seci. 1 Imperial G. 
= 4,543461. şi se împarte în 4 quai'ţi sau 8 pinte 
sau 32 gile (gUls). Este îutrodus şi în Canada, 
ţara Cap şi Australia.

Gallus, 1) G. sfânt, misionar de origine din Ir
landa, pe la începutul seci. VII a trecut în Galia 
unde prin prodicarea evangeliei, viaţa sfântă şi 
minurule îndeplinite s’a bucurat de mare vază 
înaintea contimporanilor. Sf. G. a pus basă la 
celebrul claustiu benedictin Sf. Gal (St. Gallen) 
din Elveţia. 2) Gallus C. Vibius Trebonianus, 
împărat roman (251—253), a continuat persecn- 
ţiunea creştinilor începută de împ. Deciu.

Galoane, (frc. Passementerie), v. Ceapraze.
Galop, alura cea mai ridicată şi irrai repede 

a unui cal. Se deosebesc mai multe feluri de 
galop. G. ordinar sau G. în trei timpuri (G. de 
vânătoare); G. de manegiu sau în patru timpuri 
şi G. de cursă sau G. în două timpuri. [—J

Galop, dans modern, făcendu-şi apariţiunea 
pe la începutul seci. XIX. Musica de ordinar în 
2/4 şi de o mişcare foarte repede, constă în ge
neral din două periode de câte 8 tacte urmate de 
un trio, într’un ton relativ. Servesce adese di'ept 
ultimă figură în Cadril. [T. C.J

Galoş, (mai corect galoşă) din franc. Galoclie, 
incălţăment de piele sau cauciuc, ce se poartă 
d’asupra ghetelor spre a le feri de noroiu, ume
zeală, etc.

Galşa, comună mică în Ung., cott. Arad. Apare 
în actele publice la 1334 ca parochie, ca opid 
se amintesce până Ia 1651. Are 441 oase, cu 
2044 loc., 204 gr.-cat. rom., 1532 gr.-or. rom., 
ceialalţi maghiari. Teritorul 5271 jug. cat. arător 
şi muntos, ce formează o parte din promont(jrul 
Aradului. Se cultivă agronomia, pomăiitul ,şi 
vieritul. Despre viile dela G. se face amiutiru 
deja la 1214. [ + ]

Găitan, pasere, v. Bâtlan.
Galvani, Luigi, anatom, n. 9 Sept. 1737 în 

Bologna, 1762 prof. aici, f 4 Dec. 1798; a des
coperit 1780 Galvanismul (v. ac.) Ser. »Opere« 
1841—1842. In Bologna i-s’a ridicat o statua.

Galvanisare, acoperirea suprafeţei uimi cui'p 
cu un strat de metal destul de subţire penti'u 
a nu altera detaUele suprafeţei sale. Argiiituiieu, 
aurirea (v. ac.) sunt operaţiuni de galvanisare.

Galvanism, branşa electricităţii care şi-a luat 
nascere dela fenomenele remarcabile descoperite 
de Galvani. Acesta lua mai multe broasce, le 
tăia în două, despoia membrele lor posterioai'o, 
pe cari le atîrna de un balcon de fier prin (;ârligi 
de aramă ce treceau prin măduva spinării. De 
câte ori aceste membre, mişcate de vânt, atin
geau fierul balconului, Galvani observa că se 
producea într’însele o comoţiune vie. El a jiio- 
supus că în nervi există un gen de electricitate 
proprie a animalelor, pe care îl numi lliiid vital, 
şi mai târziu fu (jis fluid Galvanic. Acest lluid 
trecând prin arcul metalic din nervi în muşchi 
ar fi produs comoţiunea observată. Această tooi'ie, 
care a avut la început un mare succes, fii ajioi 
abandonată în urma experienţelor lui Volta. (v. 
ac. şi art. Voltaism.)

Galvanocaustica sau Electrocaustica, metoda 
pentiTi cauterisarea prin electricitate a [lăiţilor 
profunde ale organismului animal, undo nu se 
pot introduce instmmentele chiinirgicale. I’enli'u 
acest scop vine întrebuinţat un fir do platinii 
incandescent, incandescenţa fiind produsă prin 
curentul pilei lui Flaute, (v. Pila.)

Galvanochromia. Bequerel a obţinut, pe di
ferite metale, deposite aderente de peroxid de
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plumb destul de subţiri pentru a presenta culori 
vii, cari depind de grosimea depositului. Aceste 
deposite se obţin prin aşezarea obiectului în o 
disoluţiune de potasă saturată de peroxid de 
j)lumb, care vine descompusă prin un curent 
electric. Nuanţa culorii depinde de natura me
talului întrebuinţat, stratul de peroxid depus 
fiind transparent. Pentru a evita alterarea la aer 
a stratului de peroxid de plumb depus, el vine 
acoperit cu un lac saturat de oxigen.

Galvanographia, v. Electrographia.
Galvanolysa, v. Electrolysa.
Galvanometru, instrument destinat a măsura 

intensitatea curenţilor electrici. G. se compune 
din un dublu ac magnetic, susţinut de un suport 
de metal prin un fir de mătasă. Unul din aceşti 
magneţi se află în mijlocul unui cadru de lemn 
sau de ivoriu, numit cadru multiplicator, în jurul 
căraia este învîrtit un fir de aramă isolat cu 
mătasă; acul celalalt se află deasupra cadmlui şi 
servesce ca arătător pe o placă graduată cir
culară. Extremităţile firului învirtit pe cadrul 
multiplicator pot comunica cu o pilă sau cu o 
altă sorginte de electricitate. Pentru a ne servi 
de G., întoarcem mai ântâiu aparatul aşa că acul 
superior să coincidă cu serul cadraniilui. Pu- 
nendu-se apoi pe firul cadrului multiplicator în 
comunicaţie cu o sorginte de electricitate, acul 
deviază şi deviaţiunile, când ele nu întrec preste 
20°, sunt proporţionale cu intensitatea curenţilor. 
Pentru curenţi de o intensitate mai mare se 
întrebuinţează G. diferenţial.

Galvanometrul diferenţial are două cadruri 
multiplicătoare. parcurse de doi curenţi in sens 
conti'ar. Intensitatea unui din aceşti curenţi e 
cunoscută, şi deoarece G. ne va face cunoscută 
acţiunea antagonistă, pe care o produc împreună 
amendoi curenţii, vom pute stabili intensitatea 
curentului celuilalt prin calcul.

Galvanoplastia, arta de a reproduce în aramă 
diverse obiecte, precum medalii, gravuri etc.' Ea 
este o aplicaţiune a descompunerii sărilor prin 
electricitate. Să luăm mai ântâi tiparul obiec
tului de reprodus. Acest tipar se face din un 
aliag'iu fusibil, din gutapercă sau din ceară albă. 
Dacă el e făcut din un aliagiu fusibil, se unge 
cu cărbune de fum, în cas contrar cu o pătură 
subţire de plombagină. Tiparul astfel pregătit e 
pus în comunicaţiune cu polul negativ al unei 
pile şi aşezat în un vas plin cu o disoluţiune 
de sidfat de cupru, iar polul positiv al pilei co
munică ou o placă de cupru metalic aşezată tot 
în acel vas. Curentul electric, trecend prin sulfat, 
îl descompune, ciipnil se depune pe tipar um- 
plend golurile lui, deci reproducând formele obiec
tului de reprodus, iar acidul sulfuric desvoltat, 
trecend la polul positiv şi disolvând din cuprul 
metalic ce se află acolo, produce sulfat de cupru.

Galvanos, v. Galvanotypia.
Galvanotechnica, identic cu Electrotechnica 

(v. ac.).
Galvanotherapla, vindecarea boalelor prin în

trebuinţarea electricităţii. Curenţii intermitenţi 
vin întrebuinţaţi în special pentru a escita or
ganele ca în caşul paralisiei. Prin curenţii inter
mitenţi s’au putut readuce la viaţă unele persoane, 
cari au fost supuse mult timp la acţiunea ete- 
mliii sau a cloroformului, şi s’a putut constata 
în unele caşuri moartea, contractibiUtatea muş

chilor încetând cu încetarea vieţii. Curentul 
continuu vine întrebuinţat, când voim să micşorăm 
iritabilitatea nervilor. Prin curenţii continui s’au 
vindecat unele caşuri de tetanus şi s’au putut 
suspenda convulsiunile turbării, (v. Electro- 
therapia.)

Galvanotypia, branşa galvanoplastiei, care se 
ocupă în special cu reproducerea clişeurilor şi 
incisiundor de lemn. ClişeurUe metalice se re
produc cu nietoadele ordinare ale galvanopla
stiei (v. ac.). Pentru a obţine un deposit de aramă 
compact şi maleabil, e necesar ca intensitatea 
curentului să fie potrivită şi constantă. Cu un 
curent prea intens s’ar obţine un metal pulve
rulent, cu un curent prea slab un metal cristalin 
şi fragil. Pentru a menţine o intensitate con
stantă a curentului, ceea ce se obţine menţinând 
soluţiunea de sulfat de aramă în totdeuna sa
turată, se întrebuinţează ca electrod positiv o 
placă de aramă, care vine disolvată încet-încet 
de acidul pus în libertate, reconstituind sarele 
descompus. Se obţine acelaşi scop prin o adi- 
ţiune de cristale de sulfat de aramă. Pentru a 
reproduce în metal incisiunile de lemn, vine re
produsă în gutapercă suprafaţa incisiunei; pe 
această gutapercă, prin procedeurile galvanopla
stiei, se depune un strat de aramă de 0’5 mm. 
grosime, şi pe aceasta se toarnă aliagiul li te
rilor de tipar, în mod de a se pute obţine un 
clişeu de o grosime complexivă de 3 sau 4 mm., 
cât este înălţimea literilor de tipar. Un ase
menea clişeu (jis »Galvanos*, vine prins pe o 
planşă de lemn.

Galveston, oraş cu port în Texas (Uniunea 
Nordaraericană), situat pe o insulă în faţa si
nului G., având 29,084 loc. (1890). Universitate. 
Export de bumbac.

Galway, comitat în provincia irlandeză Con- 
naught, 6341 km2, cu 214,256 loc. Capitala G., 
situată lângă sinul G. (la Oceanul Atlantic), are 
13,746 loc. Universitate.

Gama, (musică), serie de sunete, mergând 
treptat în aceeaşi direcţiune după legi anumite. 
G.-le se deosebesc între ele prin raporturile re
ciproce ale sunetelor, ce le formează. Dar legea 
determinând odată aceste raporturi în spaţiul 
unei octave, celelalte octave nu sunt decât repro
ducerea fidelă a acesteia, astfel, că pentru deter
minarea speciei unei G. e de ajuns a considera 
numai sunetele cuprinse în limitele unei octave. 
O G. e diatonică, când sunetele ce o formează 
merg treptat prin tonuri şi semitonuri; octava 
ei cuprinde 7 sunete. Când sunetele merg numai 
prin semitonuri, avem o G. cromatică, şi octava 
ei cuprinde 12 sunete. Unii autori deosebesc âncă 
o a treia specie de G., enarmonică şi anume 
formată din cele 7 grade ale scărei naturale, 
între cari se intercalează sunetele diezate şi 
bemolizate, fără insă a se tempera semitonurile, 
ceea-ce ne-ar da G. cromatică. Octava acestei 
G. ar cuprinde 17 sunete. Trebue a deosebi 
aceasta G., de ceea ce se numia G.-e enarmonice 
în sistemul antic şi se numesce âncă în psal- 
tichie, cari nu admit decât câte unul sau doue 
grade enarmonice. Posiţiunea respectivă a to
nurilor şi a semitonurilor în G.-le diatonice con- 
stitue ceea ce se numesce mod.

Gama, Vasco da (1469—1524), celebru na
vigator portughez, isbuti cel dintâiu a face că-
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letoria în Indii pe la capul de Buna-Speranţâ 
în 1498; în 1502 făcu a doua expediţiune, 
dar întorcendu-fie în tară fii disgraţiat prin in
trigi. Tocmai după 21 ani fu rechiemat în serviciu 
şi trimis (1524) ca vice-rege al Indiilor portu
gheze, dar muri acolo după câteva luni; corpul 
seu fii adus mai târ4iu în Europa, Numele seu 
va remâne vecinie legat de al poetului Camoens, 
care a cântat cu mare resunet isprăvile glorioase 
ale lui Vasco de G. [Constant. B.]

Gămălia, capetul mai gros al aciilui (v. ac.).
Gamba, partea piciorului dela genunchi până 

la nodiţe (maleole), ale cărei 2 oase poartă numele 
popular de fluer sau ţurloiul piciorului.

Gamba, fital.J picior. Se întrehuinţează uneori 
în musică ca denumire prescurtată a vechiului 
instrument Viola di gamba, antemergetorul 
violoncelului modern (v. Viola). [T. C.]

Gambetta, Leon Michel, om de stat francez, 
n. 3 Apr. 1838 la Cahors din părinte băcan, de 
origine ovreu din Genua. 1859 advocat la Paris. 
Ales deputat în Paris şi Marseille (1869) devine 
în corpul legislativ conducătorul stângei extreme. 
15 luhe 1870 combate uşoara declarare de resboiu, 
dar votează creditul de 500 milioane. 4 Sept. 1870 
întră în guvernul apărării naţionale ca ministru 
de interne şi după ce Germanii asediază Parisul, 
fiind lipsit de noutăţi din afară, pleacă 6 Oct. din 
Paris în balon, ajunge la Tours 9 Oct. şi orga- 
nisează, ajutat de Preycinet, apărarea Franciei. 
Cu idea fixă, că în 1870 se pot readuce victo
riile din 1792 şi 1793, străbate Francia, scoate 
annate ca din păment, prin cuvântări şi procla- 
maţiuni infiltrează în popor ura contra Ger
manilor, contractează un Împrumut în Anglia, 
procură o artilerie colosală, este în fine sufletul 
acelui răsboiu fără seamăn în istorie încât pri- 
vesce sacrificule de vieţi şi de averi, sacrificii 
caii n’au schimbat întru nimic mersul fatal al 
evenimentelor, deşi au fost aproape să-l schimbe 
şi au salvat, înainte de toate, onoai’ea. Planul lui 
era să ridice provinciile şi să înconjure pe ase
diatori, dar nu se putu reaiisa mai ales după 
capitularea lui Bazaine. înfrângerile îl excitau 
şi mai mult, punea şi depunea pe generali şi voî 
să continue resboiul chiar după capitularea Pari
sului. In desacord cu ceilalţi miniştri, demisio
nează 6 Febr. 1871. Ales în adunarea naţională 
de 9 departamente, votează contra păcii şi demi
sionează 1 Martie. Reales 2 luUe, devine capul 
radicalilor, înfiinţează o Nov. 1872 jurnalul »La 
Republique Franşaise* şi în contra »Republicei 
conservatoare* a lui Tbiers, susţine «Republica re
publicană* reclamată de «venirea şi presenţa în 
politică a unui sti’at nou social.* După căderea 
lui Tbiers începe a se modera şi recomandă (1875) 
«politica de resultate* contra «politicei de visuri*: 
«sunt momente, când trebue să se schimbe con
duita politică după schimbările făcute în socie
tate. Politica este afacere de tact, de studiu, de 
observaţiune şi de precisiune.* Intransigentul de
vine opoi'tuni.st. Contra presidentului Mac-Mabon 
(«se soumettre ou se demettre*) luptă victorios 
1877. In 1879 nu se alege president, însă ca pre- 
sident al camerei (1880) răstoarnă ministerele, 
care-i resistă, sus^ne fortificaţiile, legile anti- 
clericale, apoi votul pe liste, sperând să fie ales 
în toate departamentele, să apară ca alesul na
ţiunii spre a întemeia democraţia şi a reîncepe

resboiul. President al consiliului 14 Nov. 1881 
nu poate face reforma electorală şi demisionează 
26. Ian. 1882, -ţ 31 Dec. 1882. Mare patriot, 
mare orator (calităţi fisice, pasiune, imagini, puţină 
cugetare), avar, cunoscător de oameni.

Gambia, (Gambra, la indigeni Ba-Dimrna), 
rîu în Senegambia (Africa de vest), isvoresce în 
ţinutul »Puta-Djallon«, ia curs spre nord-vest, la 
depărtare de 350 km. dela isvor formează ea- 
taractul Bara-Kunda, de aici apoi ia direcţiune 
vestică, formează multe insule, cari împedecă navi- 
gaţiunea, şi dupăun curs de 1850 km. se varsă la cap 
San-Mary în Oceanul Atlantic. Iu mare parte l iul 
acesta e navigabil, corăbii mari pot străbate până 
la Pisania, mai mijlocii până la cataractele Bara- 
Kunda, corăbii mai mici şi preste cataracte. Pe 
timpul ploilor apa se revarsă pe şesurile din apro
piere şi le fructifică întocmai ca rîul Nil şi Senegal.

Gambia, guvernamentbritic pe ţermurii ace.stui 
rîu, cu extensiune de 179 kma. şi 14,150 loc. Lo
curile principale sunt: Insula San-Mary 30 km*, 
cu 4600 loc., capitala Batburst; Combo britic, în 
vest dela San-Mary cu 4400 loc.; Barra, Albreda 
pe ţermurele drept al rîului G. cu 4000 loc.; 
insula elefanţilor în rîul G., insula Mae-Cartliy- 
Island cu fortăreaţa Georgetown, 1150 loc. Pio- 
ductele indigene sunt: picioci, piei şi ceară. Lo
cuitorii sunt iscusiţi lucrători de aur. Importul 
se urcă la cifra de 192,000 f. sterlingi, exportul 
la 139,000.

Gambrinus, rege mitic al Brabautului, atinnutiv 
inventatorul berii.

Gârneţi, (botan.) în genere se numesc cle
mentele reproducătoare; ele nu pot da o nouă 
plantă dacă nu se fusionează câte două (v. Fo- 
cundaţiune). Se dă însă în special acest nume 
acelor elemente reproducătoare, ce sunt asemeni, 
ca formă şi ca mărime, şi nediferenţiate din punct 
de vedere al sexului. Celor ce nu mai sunt iden
tice, şi sunt diferenţiate sexualicesce, li-se dă 
numele de oosferă (v. ac.) şi antherozoid (v. ac.) 
sau spermatozoid (v. ac.), primul fiind G. fo- 
meesc, al doilea cel bărbătesc. G. identici fiso- 
gameţi), pot fi: mobili prin cili vibiatili (‘plano- 
gameţij, ca la multe Alge (Cladophora, Ulva, 
Ectocarpus, ş. a.), sau imobili (aplanogameţi), 
ca la Algele Conjugate (v. ac.), la Mucoracee, ş. a. 
In ultimul cas se observă la unele Alge nn in- 
ceput de diferenţiare sexuală, dar numai lisio- 
logică, nu morfologică, în sensul că, unul din 
G. face mai mult drum, sau tot drumul, ca să 
se fusioneze cu celalalt, ce face mai puţin di'um, 
saii stă pe loc (aşa s. e. la Spirogyra, etc.). Ori 
cum ar fi, G. sunt celule fără înveliş şi necoin- 
plete, având în nucleul lor mai puţină nncloină 
decât este în nucleul celoralalte celule ale cor
pului plantei. De aceea şi absoluta trebuinţă să 
se fusioneze câte doi spre a pute da o nouă 
plantă. Gametange, se numesce aparatul sau ce
lula în care se produc Gârneţii. Gametophyi sau 
oophyt se numesce partea din corpul unei plante, 
care poartă organele şi elementele i'epi’oduce- 
toare, s. e. la Ferige protalul represintă Gainc- 
tophytul, etc.

Gammarus pulex, crustaceu amphipod, foaiio 
comun în apele curgătoare.

Gamocarpel, (botan.) sau pistil compas, s(3 nu
mesce Gynoeceul ale cărui cârpele sunt unite între 
ele, s. e. la Stânjenei. Crin, ş. a. (v. Gynoeceu.)
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Gamodesm, se nuinesce cilindi-ul central din 
tulpină, ale cărui fascicole libero-leinnoase sunt 
apropiate, neseparate între ele prin raze medu
lare, s. e. la Solanee, ş. a.

Gamopetal, sau sympetal, se (Jice despre co
rolă, când are petalele mai mult ori mai puţin 
unite între ele, s. e. la Liliac, Cartof, Cimbra, etc. 
(V. Corola.)

Gamopetalae, (botan.) sau Metachlamydeae, 
Sytnpetalae, e a doua subdivisiune (subclasă) 
din clasa Dicotiledonatelor. Toate plantele ce 
compun acest grap au corola florilor lor gamo- 
petală (v. ac.); rar petalele sunt libere sau lip
sesc, ca la unele Oleaceae, Campanulaceae. După 
Beiitham şi Hooker sunt subdivisate în 3 serii; 
Bicarpelatae, Heteromerae şi Inferae, fiecare serie 
cuj)rin(|end mai multe cohorte (în total 10). Engler 
le subdivide deadreptul în 8 serii (ordine).

Gamophyl, se ()ice în general despre învelişul 
tloarei (v. ac.), când frunzele ce-1 formează sunt 
unite între ele, iar în special se aplică pentiai 
caliciu gamosepal.

Gamosepal, sau Gamophyl, se numesce ca
liciul cu sepalele unite (v. Calice).

Gamostelie, se numesce o particularita,te de 
structură a tulpinei; dacă într’o tulpină sunt 
mai multe cilindre centrale (steluri), cari se 
unesc între ele, dând în aparenţă un stei unic, 
atunci exista G.; se întâlnesce la unele Eerige, 
Ia Marsilia, ş. a.

Gamostemon, se numesce androceul cu stami- 
nele unite între ele (v. Androceu).

Gând, (germ. GentJ, capitala prov. belg. Flandria 
estică, la confluenţa rîurilor Lys şi Şelda, îm- 
păiţită prin canale în 20 insule; 159,218 loc. 
(1890); residenţă episcopească; catedrală (cu re
numitul tablou Adoraţia mielului mistic, de fraţii 
Eyck); universitatea oraşului; industrie textilă, 
fabrici de zahăr, cultură de flori, comerciu. G. 
a fost fundat în seci. VIL Aci s’a încheiat la 
1576 pacificaţiunea de G. între Olanda şi Zee- 
landa de o parte şi Ţerile de jos sudice de altă 
parte în contra Spaniolilor. 24 Dec. 1814 pacea 
dintre Englitera şi Uniunea nordamericană.

Gândaci, Coleoptere, (v. ac.). Gândăcei, gândaci 
de turbă sau gândaci de frasin, v. Cantarida. 
G. de bucătărie, v. Blatta. G.puturoşi, v. Meloe.

Gandak, afluent al Gangelui în India ante
rioară, isvoresce în Himalaia; 650 km. lung.

Gandamak, oraş în Asia în partea nord-estică 
ft Afgiianistanului, lângă drumul dintre Cabul şi 
Pcşavvar. Aci au suferit Englezii înfrângere 1842.

Gândire, înţelegerea, inteli^'enţa; produsul în
ţelegerii sau inteligenţei, înţelesul. Acest 
produs al inteligenţei constă în stabilirea unui 
raport sau legături tacite sau expi’ese între doue 
sau mai multe fenomene psicliice sau sufletesci, sau 
mai bine între două sau mai multe idei sau no
ţiuni, cari sunt representările abstracte ale acelor 
fenomene. In ori ce cas, temelia G.-ii este in
tuiţia. Nu putem gândi nimic despre ceva, care 
uu ne este dat mai ântâi în intuiţie: un orb nu 
poate să gândească, adecă să găsească raporturile 
ce există între fenomenele luminoase, pentru că 
nu scie ce e lumina, nu are intuiţia ei. Tot aşa 
un surd, care n’are intuiţia sunetului, nu-şi poate 
da samă de raporturile dintre sunete, nu poate 
gândi nimic asupra lor. Dar dacă noi nu putem 
gândi fără intuiţie, nici intuiţia nu poate fi pe

deplin cunoscută decât prin ajutorul gândirii. O 
intuiţie isolată cu desăvîrşire de celelalte in
tuiţii, cari formează ţesătura lumii, nu poate fi 
bine cunoscută; în cunoscinţa ei mintea noastră 
implică vrend-nevrend raporturi calitative şi can
titative (spaţiu, timp) provenite din comparaţia, 
de cele mai multe ori inconscientă, a intuiţiei 
date cu celelalte intuiţii avute mai înainte sau 
imediat încungiurătoare. Astfel intuiţia cerului 
înstelat s. e. este mai completă la un astronom 
decât la un profan. O singură lume e, dar ea 
se reflectează în nenumărate chipuri în minte. 
Iar deosebirea dintre aceste nenumărate oglindiri 
nu o face intuiţia care e una, ci totalitatea gân
dirilor din mintea celui care o pricepe. Aceste 
gândiri interpretează în mod deosebit, deose
bitele raporturi ce le presintă lumea, şi se adaugă 
în mod inconscient (v. ac.) la materia primitivă 
a intuiţiei, completându-i sau deformându-i în
ţelesul în nenumărate feluri.

Produsul esenţial al G.-ii este: judecata care 
stabilesce raportul între două fenomene sau no
ţiuni. Eaţionamentul, care stabilesce un raport 
între două judecăţi, nu e decât o judecată com
plexă, iar noţiunea, chiar sub forma ei cea 
mai abstractă, nu e decât materialul intuitiv pe 
care se sprijine mintea noastră pentru a găsi ra
portul ce formează judecata. Ea e o simplă re- 
presentare (v. ac.) a intuiţiei primitive sau a 
intuiţiei provenită din judecăţi şi raţionamente 
anterioare. In ori ce cas, adevăratul produs, care 
revelează esenţa G.-ii, este judecata. Judecata 
constă însă în a sintetisa sau împreuna 
două idei prealabil analisate. Ori ce 
judecată presupune prin urmai'e o analisă, şi de 
aceea G. noastră poate fi considerată ca puterea 
minţii noastre, ce descompune, analisează 
intuiţia lumii, care, spre deosebire de ea, e 
de natură sintetică.

G. se presintă sub două forme: sub forma 
cultă sau sciinţifică şi sub forma incultă. In 
adevăr, an afişarea intuiţiei, ce constitue lumea 
noastră internă sau externă, ne duce să stabilim 
deosebite feluri de judecăţi. Cu cât analisa, pu
terii noastre gânditoare merge mai departe, cu 
atât numărul judecăţilor se măresce. Intuiţia 
primitivă, pe care am vrut să o pricepem, am 
analisat-o, am fărâmicit-o, ca să (jicem aşa, şi 
am redus-o la o mulţime de judecăţi, adecă de 
stabiliri de raporturi, cari pot fi exprimate prin- 
tr’un şir infinit de proposiţiuni. Când toate aceste 
judecăţi au fost astfel formulate, că nu se con
trazic una cu alta, ci concordă una cu alta, for
mând un sistem de gândiri, care represintă 
sub formă de idee sau representare, 
exact intuiţia analisată şi înţeleasă, 
atunci G. are caracterul sciinţific şi 
Zicem că e adevărată, iar totalitatea unor 
asemenea G. relative la înţelesul lumii poartă 
numele de sciinţă. Pentru a ajunge la sta
bilirea unei a.stfel de gândiri, trebue să res
pectăm legile fundamentale ale minţii omenesci: 
principiul identităţii, contradicţiei 
şi excluşi tertii, pe care se întemeiază 
sciinţa logicei (v. ac.); iar ca să putem face 
aceasta, trebue să întrebuinţăm nisce mijloace 
potrivite cu natura intuiţiei de anafisat, mijloace 
specificate în partea logicei, numită metodo
logie (v. ac.).
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In viata de toate filele însă, deosebitele obiecte 
ce formează intuiţia noastră, sunt analisate, adecă 
dau prilej la judecăţi, ce ne servă la înţelegerea 
lor, numai întâmplător şi potrivit cu interesul 
momentan, care e schimbător cu împrejurările. 
Aceste judecăţi nu concordă unele cu altele şi 
totalitatea lor nu represintă exact intuiţia, care 
a fost analisată. G. sub această formă este i n - 
cultă, nu represintă adeverul, e în stare de 
natură şi legile ei de producţiune se studiază în 
psichologie. [Dragomirescu.]

Gandkarva, la In(Ji cele ceresci, fiinţe divine 
bărbătesci şi femeiesci (=ângeri şi archangeli).

Gando, (Goandu), ţeară a poporului Fellata în 
Sudanul de vest pe ambele ţermuri ale rîuiui 
Niger între 7 şi 14 grade lăţime nordică, în 
sud ajunge până la locul unde rîul Binue se 
varsă în Niger. Extensiunea teritorială este 
203,309 km*., locuitorii se urcă Ia cifra de 51l2 mii. 
Capitala Gando, în provincia Cubbi, este situată 
în un loc muntos şi romantic. Productele: ba
nane, ceapă şi bumbac.

Gane, familie boierească din Moldova, unde o 
găsim din seci. XVI. VaMle G. la 1758 e în
sărcinat de loan Vodă Calimaki a interveni pe 
lângă mitropolitul lacov să abdice, lucru ce acestuia 
reuşi; iar mitropolit fu numit fratele domnului: 
Gavril. (Letop. HI, p. 242). Fiul lui V. G. era 
Ştefan G., velcomis. Descendent al familiei este 
astăcji:

Gane, Nicolae, scriitor român, n. 1835 în 
Fălticeni. După terminarea studiilor juridice la 
Paris, se stabilesce în Iaşi ca advocat; 1871 
primar al laşilor. Martie 1888 scurtă vreme mi
nistru de domenii, iar apoi president al senatului, 
primai’ al laşilor şi membru coresp. al Acad. 
române. G. a fost un vechiu membru al societăţii 
«Junimea* şi colaborator credincios al revistei 
«Convorbiri Literare*, tot timpul cât s’a ocupat 
cu literatura. Scrierile sale, publicate toate în 
această revistă, au fost adunate 1886 în trei 
volume de novele şi un volum de poesii. In 
versuri G. n’a reuşit mai de loc; excepţie ar 
face traducerea destul de bună a primelor şepte 
cânturi din Infernul lui Dante; ca novelist însă 
el poate fi numerat printre cei mai de valoare 
ai literaturii noastre. Negreşit, primele sale pu
blicaţii sunt slabe şi pline de sentimentalism şi 
romantism fals, produs al unei imitaţiuni străine; 
dar cu timpul G. deveni un mai bun observator 
al realităţii, un stilist sobru şi îngrijit, un meşter 
descriitor al frumseţelor naturii şi un minunat 
povestitor, calităţi cari rescumperă cu prisos 
psichologia cam sumară şi superficială a eroilor 
sei. Ca cea mai reuşită din toate producei’ile 
sale s’ar pute considera scurta şi înduioşătoarea 
povestire «Aliuţă*. (Cf. Titu Maiorescu, Critice, 
şi N. lorga. Schiţe din literatura română voi. II).

Gănesci, corn. rur. în Eom., j. Covurluiu cu 
2046 loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 4 biserici şi 
2 şcoale. Loc. se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor.

Gănescu, 1) G. Grigore, publicist francez, 
n. 1809 în Bucuresci, fost profesor de istorie 
la liceul Sf. Sava din Bucuresci. Neputend obţine 
această catedră luată după dînsul de Al. Cre- 
ţescu, părăsesce ţoara şi se stabilesce la Paris, 
unde publică (jiarul «Le courrier de Dinianche*, 
(Jiar foarte cetit în acele timpuri şi care se deo-

sebesce printr’o violentă campanie, ce face îm
păratului Napoleon III. Guvernul francez îl ex- 
pulsează, şi dînsul se refugiază la Frankfurt, de 
unde urmează în gazeta sa campania contra lai 
Napoleon. După resboiul din 1870, G. se reîn
toarce în Francia, unde este imediat naturalisat. 
Fiul seu ocupă acji însemnate funcţiuni în ramura 
administrativă din Francia. G. era un publicist 
eminent şi plin de energie, j- 1882 în Francia.

2) GănescuDem., căpitan, n. 1834 în Bucuresci, 
în resboiul independenţei din 1877, făcea parte 
din reg. 7 de linie. La atacul redutei Giiviţa 
nr. 2, dela 7 Octomvrie, căpitanul G. se apropia 
prea mult de şanţurile Turcilor, aceştia cu aju
torul unor căngi traseră pe bravul căpitan în 
şanţ şî-1 măcelăriră.

3) Gănescu, Constanţa, artistă rom., n. 27 Aug. 
1870. Făcu studii dramatice Ia conservatorul din 
Bucuresci. Debuta în Teatrul Naţional în Geta 
din Fântâna Blanduziei. Se distinse ca tempe
rament artistic în Desdemona din Othollo, în 
Amalia din Hoţii de Schiller, în Contesa din piua 
scadenţii de Carmen Sylva, etc. E societară de 
clasa II a Teatrului Naţional din Bucuresci.

Ganfalău, magh. Vămos-Gâlfalva, corn. rur. 
în Trs., cott. Târnava mică, cu 1306 loc. Ma
ghiari şi Români (219). Aici a învins Bem în 
16 şi 17 Iulie 1849 armata împărătească co
mandată de Puchner.

Gângăvire, un defect al graiului omenesc, în 
oare unele sunete sau litere şi silabe se pro
nunţă cu greu sau nici de cum, din causa de 
crampe (sgârciuri) ale muşchilor participanţi la 
vorbire. Sunt mai multe felinii de G. In câte 
un cas gângavul încetează pentni moment do a 
vorbi, în altele bolborosesce, adecă spune grăbit 
cuvinte de nu-1 înţelegi, în altele repetă unele 
silabe sau cuvinte.

Gângerel, diminutivul dela Gangur, v. ac.
Ganges, (sanscr. Gangă), rîul princijial al 

Indiei anterioare (Asia), isvoresce pe coborîşu- 
rile sud-vestioe ale Himalaiei la înălţime de 
4205 m.; primesce în sine apele rîurilor Bl)a- 
girathi şi Alacananda, la Hardwar ie.se [)o b(j- 
gatul ^es al G.-lui, trece prin Bengalia şi, du|)ă 
ce se desface în 8 braţe principale şi mai multe 
sute de braţe laterale, se varsă în golful ben- 
galic. Gurile lui, dimpreună cu ale Brabmapiitrei, 
formează aşanumita Sunderbands, cea mai marc 
deltă din lume. Lungimea fluviului e de 2500 km.; 
basinul lui e de un milion km*. Intre allueiiţii 
lui mai însemnat e Djamna (v. ac.). G. e riul 
sfânt al Iutilor, cari perigrinează în masse la 
el, cu deosebire la isvoarele lui.

Ganghofer, Ludovic, scriitor, n. 7 Iulie 18.5.5 
în Kaufbeuren, trăiesce în Miinchen. Sciisc 
poesiile: «Bunte Zeit« .şi «Heimkehr* (1883); i'o- 
manele: «Die Siinden der Văter« (1886), •JJor 
Klosterjăger* (1893), «Die Martinsklauso* (1894), 
«Schloss Hubertus* (1896), «Die Bachantin< (1896), 
«Der laufende Berg« (1897), etc.; în colaborare 
cu H. Neuert piesele poporale: «Der Hju’rgott- 
schnitzer von Ammergau* (1880), «Der Prozcs.s- 
hansl* (1881), «Der Geigenmacher von Mitteii- 
wald« (1884), etc.; cu Marco Brociner; Nunta 
din Văleni («Die Hochzeit von Văleni*), tra
gedie (1891).

Gângiova, com. rur. în România, j. Dolj, si
tuată pe Jiu, cu 2149 loc. (Dicţ. geogr. 1806);
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are 1 biserică şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor. Bâlciu se face de 
2 ori pe an.

Ganglbauer, Coelestin, archiepiscop de Yiena 
(Austria), n. 20 Aug. 1817 in Rhaustetten (Stiria).1 
Intrat de tiner în ordul Benedictinilor, 1847 fu 
numit prof. gimnasial şi prefect al convictului 
în Krenismiinster. In 1856 ales abate de Kr., 
iar în 1877 numit membru al casei seniorilor. 
In 1881 archiepiscop principe de Viena şi în 1884 
cardinal. -|- 14 Dec. 1889.

Ganglion, un organ de coloare cenuşie roşiatică, 
cai’e în starea normală e rar mai mare decât 
fasolea, situat pe trajectuJ vaselor limfatice, cari 
.se ramifică în grosimea lui. G. sunt respândiţi 
in tot organi.smul, dar mai numeroşi sunt la gât, 
in cavitatea toracică şi abdominală, precum şi 
la rădăcina membrelor. G. primesc limfatice afe
rente şi emit altele eferente. Făcută o sec
ţiune într’un G., se vede că e compus dintr’o 
capsulă, care trimite prin forţa sa internă nu
meroase despărţituri, subdivisând astfel massa 
O.-lui în cavităţi mai net distincte în zona peri
ferică, unde formează substanţa corticală. Capsula 
e formată din ţesut conjunctiv şi fibre muscu
lare netede şi este străbătută de vasele limfatice 
aferente. Despărţiturile capsulei se divid, se ona- 
stomosează formând spaţiile numite cavernoase, 
cari comunică între ele. Funcţiunea acestor spaţii 
cavernoase constă în a forma celulele limfatice, 
cari au un rol cu atât mai mare, cu cât ele fo
losesc la apărarea organismului. Inflamaţiunea 
lor se numesce adenită şi poate fi chiar conse
cinţa lesiunilor situate departe, dar cari se pro
pagă prin vasele limfatice. Edevitele tubercu
loase se observă de obiceiu la gât. [V.]

Gangora, pasere, v. Gangur.
Gangrena, moarte locală a părţilor moi. Partea 

gangrenată e de coloraţiune lividă şi mai apoi 
neagră, rece şi exhală un miros fetid. G. e umedă 
şi uscată; la cea dintâiu părţile moi sunt um
flate prin infiltrare cu serositate, la cea a doua 
uscate. La limita părţii gangrenate se produce 
o inflamaţie cu supuraţiune, prin care ţesutul 
gangrenos se delimitează de cel sănătos, şi vin
decarea poate să aibă loc, dacă partea mortifi
cată cade; G. poate însă să şi progreseze. G. 
poate fi însoţită şi de siinptome generale; febră, 
adiuaniie, colaps. Căuşele gangrenei sunt mul
tiple: contusii, cauterisări, congelaţii, combustii, 
întreruperea circulaţiunii prin embaJie şi trem- 
basă, preschimbări senile ale arterielor (G. se
nilă), intoxicaţii (secale cornuta, opiu, venin de 
şarpe), infecţiuni microbiene; ea poate apăre în 
decursul diferitelor maladii; lesiuni ale sistemului 
nervOiS, maladii infecţioase, diabet. Tratamentul 
6.-ei: pansament antiseptic, în aşteptarea căderii 
părţii mortificate; eventual amputaţiunea la G. 
pi'ogi esivă a unui membru cu supuraţie, care slă- 
bc.sce bolnavul; amputaţiune imediată la gangrena 
.septichimică. La interior: tonice şi stimulente.

G. pulmonară, (Gangraena pulmonunij, ma
ladie a plămânilor, care constă în o mortificare a 
ţesutului lor şi e caracterisată prin fetiditatea 
(miros infect) aerului expirat, al expectoraţiunei 
şi o stare de adinamie (slăbiciune); e con.se- 
cutivă unei embolii arteriale sau unei infla- 
maţiuni a plămânului la individi slăbiţi prin o 
febră gravă, diabet, alcoolism, etc. Siraptomele

sunt acele ale unei caverne pulmonare. Ea poate 
fi difusă, e însă mai adeseori circumscrisă. La 
secţiunea plămânului găsim o bortă cu păreţi 
neregulaţi, negri şi formaţi de mai multe stra
turi de plămâni alteraţi, care conţine remăşiţe 
de plămâni putreficaţi şi care comunică cu o 
bronehă. E cele mai adeseori mortală. Trata
mentul constă în tonice, balsamice şi antiseptice 
(creosot, myrtol, acid fenic, etc.) [V. I.]

Gangrena pomilor, (botan.) provine din diferite 
cause (degerare în timpul iernii, împunsături 
de insecte, în special de Schizoneura lanigera, 
sdreUrea coajei, etc.). Ea consistă în negrirea 
lemnului şi în ipertrofia coajei. Contra G.-ei pomii 
se aperă prin tăierea părţii atacate până în lemnul 
viu, apoi prin ungerea ranei cu gudron cald şi 
amestecat cu păment, care se întăresce pe lemn 
şi-l feresce de aer şi ploaie, şi apoi cresce coaja 
preste ea.

Gangur, Grangor, Gangoră, Giuflor (Oriolus 
galhula), pasere cântătoare din fam. Oriolidae, 
bărbătuşii galbini-aurii, cu aripi şi coadă neagră; 
femeiuşa şi tinerii însă verde-gălbinii pe spate şi 
alburii pe foaie; ciocul roşu-mohorît; picioarele 
surii de plumb. Lftng. totală; 25 cm.; lung. arip.: 
14 cm.; lung. coc)ii: 9 cm.; dela începutul lunei 
Aprile până cătră finea lunei Sept. petrece prin 
pădurile noastre nutrindu-se cu insecte şi poame; 
cuibul gătit cu mare măiestrie şi-1 atîrnă de doue 
rămurele din vîrful celor mai înalţi arbori.

[V. B.]
Ganimeda, în mitol. grec. Hebe (v. ac.).
Ganimedes, în mitol. grec. un prunc frumos 

şi pururea tiner, fiul lui Tros cu nimfa Callirrhoe. 
Zeus pentru frumseţa lui, prin un vulture şi în 
timp de viscol l-a răpit de pe păment şi l-a dus 
în Olimp, ca acolo să fie păharuicul lui şi să 
trăiască între nemuritori. [Atm.J

Ganit, mineral, spinel de zinc. Se găsesce la 
Fahlim, Franklin, etc.

Gant, (germ. VergantungJ cuvent învechit în 
jurisdicţiunea germană, care s’a înlocuit mai 
preste tot prin modernul »6oncurs«.

Ganta sau Gantong, o monetă usată, mai cu 
samă pe insula Mindanao şi archipelagul Indiei 
ostice. Se împarte în 25 »cangan« (un fel de 
materie de in). Corespunde la 17‘.54 fi. v. a.

Garam, 1) rîu, afluent al Dunării; isvoresce 
în hotarul comunei Telgârt, cott. Gomor, şi după 
un curs de aproape 275 km. se varsă în Dunăre 
din jos de Garam-Kovesd. Dela Zolyom în jos 
circulează multe plute.

2) Garam (Kis-G., Roniţ, HroneţJ, comună 
mică, disti'iotul Breznobânya, cott. Zolyom, cu 
1904 locuitori Slovaci (1891). Statul are aici fa
brică de fier, care în 1891 a produs fabricate 
în valoare de 521,100 fl. G. e legat cu fabrica 
din Zolyom-Brezo prin cale ferată. Dela 1881 
fabrica e străformată în turnătorie de fier.

Garam-Szent-Benedek, comună mică în Ung., 
cott. Bars, cu 1071 loc. Slovaci (1891), oficiu 
postai şi telegrafic şi cassă poştală de economii. 
Abaţia benedictină de G. cu mănăstire în formă 
de cetate .şi biserică gotică frumoasă, e întemeiată 
şi înzestrată de regele Geza I la 1075. Regele 
Maximilian II a donat la 1565 abaţia cu toate 
drepturile sale capitolului dela Strigoii.

Garanţia, obligaţiune legală sau convenţională, 
în virtutea căreia o persoană trebue să apere.
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să respundă, să îndemniseze pe o altă persoană 
de o evicţiune, de o turburare, de o pagubă oare
care. G. este legală sau de drept, când este im
pusă de lege. Aşa, ven(}ătorul unui lucru este 
tinut să respundă de viţiile lucnilui vendut; G. 
este de fapt sau convenţională, când resultă din 
convenţiunea părţilor. [P. N.]

Garanţia cambială, obligămentul luat de o 
persoană (aval sau girant), ca să plătească cambiul 
la scadentă, dacă acceptantul sau alt obligat 
cambial nu ar pute plăti. Conform §-lui 66 din 
legea cambială ung. şi §-lui 296 din codul corn. 
româu, garantul sau avalul trebue să fie scris 
pe cambiu, copia acestuia sau pe alongi. Rela- 
tiunea de garant trebue sa se facă evidentă prin 
cuvintele: »per aval* sau «pentru garantare* şi 
alte asemenea, iar pe cambiile unguresc! »kezes«, 
pe cele uemtesci »Biirge«.

Garatius, în mitol. romană numele cel mai 
rechiu al lui Hercules în Roma, unde se susţinea 
traditiunea, că pe uriaşul Cacus, nu Hercules, 
ci G. l-a omorît.

Garaşanin Milutin, om de stat şerb, n. 1843 
în Belgrad, 1874 a fost ales în scupcină, unde 
în curând a ajuns şef al partidului progresist; 
1880—83 ministru de interne, 1884—87 prim- 
ministru. A avut rol în cearta dintre regele Milan 
şi regina Natalia. 1894 numit ministru plenipo
tenţiar în Paris, unde f în 6 Martie 1898.

Garat, 1) Dominic, conte, om politic franc., 
n. 1749 îrt Bayonne; când a erupt marea re
voluţie a fost redactor la «Journal de Paris*. 
1789 membru republican al adunării naţionale; 
1792 ministru de justiţie în locul lui Danton, 
care demisionase; 1793 ministru de iuteme; 1795 
prof. de filosofie la şcoala normală. Napoleon îl 
ridică Ia rangul de conte, f 1833. A scris: »Me- 
moires sur la revolution*; «Memoires sur M. 
Suai’d, sur ses ecrits et sur le 18-e siecle*. 2) 
Garat, Jean Pierre, cântăreţ franc., nepot celui 
de mai înainte, n. 1764 în Ustaris şi i* 1823 
în Paris; 1795 prof. la conservatoriu. G. a fost 
un vestit tenorist, celebru priu admirabila sa 
voce şi extraordinara sa dexteritate.

Gărăvel, în limbagiul Românilor din Epir, în
seamnă: Graur (v. ac.).

Garay, familie nobiliară magh. In seci. XIV 
şi XV s’au distins mulţi membri ai acestei fa
milii. 1) Garay, Desideriu, 1432—1437 ban de 
Macso. 2) G., loan, episcop de Veszprem de pe 
la 1347. A luat parte la pertractările de pace 
după expediţia neapolitană ca delegat al lui Lu
dovic cel Mare. 3) G., loan, ban de Ozora. A 
însoţit pe regele Sigismund în expediţiunea dela 
Nicopole (1396); a purtat re.sboiu nenorocos cu 
banul bosniac Hervoia. Mai târcjiu numit ban 
al Croaţiei şi Dalmaţiei, j* 1435. 4) G., Ladislau, 
palatin, fiul lui Nicolae, bau de Macso; om de 
încredere al reginei Elisabeta; 1441 duce pe 
Ladislau şi coroana la Prideric I împer. Ger
maniei; 1447 palatin; 1449 restabilesce pacea 
intre George Brancovici şi loan Hunyadi; 1457 
ia parte activă în condamnarea la moarte a lui 
Ladislau Hunyadi, de aceea se uasce duşmănie 
între el şi între Mihail Szilâgyi şi la 1458 îşi 
pierde demnitatea de palatin; 1459 tiue adunare 
eu duşmanii regelui Matia în Nemet-Ujvâr, dar 
Matia a sciut să-l cucerească, şi în acelaş au 
ajunse iarăşi palatin; f 1460. 5) G., Nicolae,

1355—1375 ban de Macso, 1375 palatin. Ajun- 
gend Carol cel Mic pe tron, G. îşi pierde dem
nitatea de palatin, dar remâne omul cel mai de 
încredere al reginelor. Cu Elisabeta împreună 
plănuiesce uciderea lui Carol cel Mic, săvîrşită 
în 7 Febr. 1386. Ajungend puterea în mâna re
ginei Maria, G. iar devine palatin. 1386 însoţesee 
pe regine în Croaţia, ca să liniştească rescoala 
aderenţilor lui Carol cel Mic, dar în drum fură 
atacaţi de resculati şi G. fu ucis, iar reginele 
deţinute. 6) G., Nicolae, palatin, fiul celui de 
mai naiute, 1387—1390 ban de Macso; om de 
încredere al regelui Sigismund; învinge pe Croaţii 
resculati, aderenţi ai lui Carol cel Mic, le ocupă 
cetăţile; 1393 ocupă cetatea Dobor şi Dalmaţia. 
In semn de recunoscinţă regele Sigismund îl 
denumesce pe G. şi pe fratele seu loan bani ai 
Croaţiei şi Slavoniei. A însoţit pe regele seu 
în expediţia dela Nicopolia mică şi în pribegirea 
sa (1396). La stăruinţele sale ajunse Sigismund 
iarăşi pe tron. 1402 e palatin. A luat parte in 
expediţia împotriva Veneţiei, a însoţit pe Si
gismund la conciliul dela Constanţa ca con.si- 
lier; lui i-a încre4ut regele cele mai gingaşe 
misiuni diplomatice. El a fost cel mai distin.s 
bărbat de stat al timpului seu.

Garay, loan, poet n. 1812 în Szegszârd, coti. 
Tolna, t 5 Nov. 1853. A studiat în Cineibiseriei 
(Pecs) şi Pesta, unde a trăit apoi ca jurnalist 
şi scriitor. 1848 numit profesor de literatura 
magh. la universitate, dar după revoluţiune îşi 
perdu postul. A imitat pe Vorosmarty în poemele 
epice: Csatâr(9 cânt. 1834), SzentLâszlo (12 cânt. 
1851), însă fără succes mai remarcabil. A scris 
naraţiuni poetice (Bosnyâk Zsofia), balade (Kont, 
Kont fegyvernoke, Hunyadi Lâszlo, Bâthori Er- 
zsebet) în mare parte lipsite de elementul dra
matic şi ţinute în ton oratoric. Succeasă e poesia 
«Obsitos* prin caracterisarea eroului seu şi piin 
elementul comic. A sciis şi poesii lirice uşoare.

Garborg, Arne, scriitor norvegian, n. 1851 
în cătunul Time, aderent al radicalismului re
ligios şi estetic; scrise (în 1. pop. norv.) novele 
realiste: Un liber cugetător; Studenţi ţerănesci; 
Din lumea bărbaţilor; La mama; Suflete obosite; 
Pace, etc.

Gârbova, germ. Urwegen, magh. Szâszorbu, 
corn. rur. în Trs., cott. Sibiiu, cu 1700 loc. Saşi 
şi Români (836).

Gârbovi, com.rur. înRom.,j. Jalomiţu, compusă 
din sat. G. şi Bozianca cu 2659 loc. (Dicţ. googr. 
1897); are 1 biserică şi 3 şcoale. Loc. sc ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Gar9ao, Pedro, poet portughez (1735—1775), 
autorul unui volum de ode, satire şi epistole, 
urmate de mai multe discursuri adresate mem
brilor academiei Arcaşilor, dintre ai căi'ei fun
datori era; a scris ancă câteva comedii şi »Noul 
teatru*, critica artei dramatice portugliezc.

Gârceni, corn. rur. în Rom., j. Vasluiu, compusă 
din 7 căt. cu 2355 loc. (Dicţ. geogr. 1889), (sari 
se ocupă cu agricaltura, prăsirea vihtlor şi cu 
lemnăria; femeile se ocupă şi cu cultura gânda
cilor de mătasă. Corn. are 4 biserici şi 1 şcoală.

Garcia, 1) G. Manuil del Popolo Vicente, cân
tăreţ distins şi compositor spaniol (1775—I832j, 
admirat în Spania, Francia şi America, în opere 
ca Othello, Don Juan, Bărbierul de Sevilla ş. a. 
Ca compositor mai puţin însemnat.
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2) Garda Manuel, fiul celui dintâiu, cântăreţ 

şi profesor de cant, autorul unui excelent »Tratat 
despre arta cântării în doue partide.»

Garcilazo de la Vega, (scurtat din Gardas 
Imsso), celebru poet spaniol, n. la Toledo 1503, 
f la Nissa 1536. Militar, trecu mai toata viaţa 
în expediţiuni cu Carol Quintul. Eeformator al 
poesiei spaniole după modelul poeţilor italieni şi 
latini, ca şi Boscan (v. ac.). Operele lor fură 
|niblicate împreună.

Gardlaaso de la Vega Inca, istoric spaniol 
(1530—1568.).

GărcinOi corn. rur. în Rom., compusă din 4 sate 
cu 1755 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; are 4 biserici 
şi 1 şcoală, cum şi o fabrică de spirt.

Garoinia L., gen de plante din fam. Clusia- 
ceelor cu aproape 40 specii, în regiunile tropice 
ale Asiei şi Africei. Sunt arbori cu frunze co- 
riacee; produc boabe sau fructe petroase. Scoarţa 
şi frunzele conţin un suc lăptos galbin, care la 
aer se învertoşează. Trei specii din India estică 
şi Cochinchina dau gumaguta (arabină).

Gard, afluent pe dreapta al rîuliii Rhone în 
Francia sudică, 63 km. lung, cu renumitul apaduct 
roman Pont dti G., dinsus de Remoulins. De
partamentul G.f 5880 km2, şi 416,036 loc.; îu- 
.semnată cultură de viermi de mătasă, mine de 
cărbuni, fier, sare. Departamentul e subdivisat 
in 4 arondismente. Capitala Nîmes.

Gard, împrejmuirea mai cu samă a grădinilor 
şi curţilor prin pari împletiţi cu nuiele. Uneori 
însă în locul gardului obicinuit se preferă gardul 
viu prin cultivarea unor arbuşti deşi, cari să se 
jKiată tunde şi să formeze tufe impenetrabile, 
rentm G. viu se întrebuinţează totdeuna esenţe, 
cari cresc iute şi au o reproducţie mare, cu alte 
cuvinte: cari supoartă uşor tunderea. Esenţele 
mai des usitate sunt: păducelul, glediţa şi sal
câmul, cari toate trei au o reproducere enormă, 
supoartă uşor tunderea şi cu ghimpii şi spinii lor 
împedecă animalele mari şi mici şi pe om de 
a .se apropia de ele. Apoi se mai întrebuinţează 
şi carpin, alun, stejar, molid, lemn cânesc, etc. 
Sunt garduri vii joase, cari se tund în fiecare an, 
şi garduri vii înalte, cari se tund la 5, 10—20 
aui odată. Aceste din urmă se înti'ebuinţează cu 
preferinţă la grădinile cu pomi, la vii şi cul
turile de hămeiu, etc.

Garda, sub acest nume se înţelege trupa în
sărcinată, de obiceiu timp de 24 oare, de a asi
gura paza unui post, de a supraveghia un per
sonal sau material, etc. Serviciul de G. este 
ţinut în fiecare gamisoană pe rând de cătră tru
pele ce se află in acea garnisoană. [—]

0. mai însemnează şi trupă de elită. In Francia 
(I a fost basa armatelor stabile, din cari a compus 
Napoleon I simburele armatei sale. (»G. moare dar 
nu se predă.») In Prusia G. la început a servit 
numai pentru paza personală a principelui, iar 
in present, analog ca în Rusia, există mai multe 
corpuri do G., compuse din infanterie, cavalerie 
şi artilerie, cari sunt trupe de model. In Austro- 
Pngaria există mai multe despărţeminte de G., 
pedestră şi călare, cari se folosesc exclusiv pentm 
serviciul de curte. [H.]

Garda naţională, se chiema în Francia mi
liţia burgheză; 1789 sub comanda lui Lafayette 
ia numele de G. n. şi pe lângă colorile roşu şi

albastru ale Parisului ia şi coloarea albă a re
gelui, făcend astfel tricolorul francez. G. n. a 
fost un element mai mult de disordine şi n’are 
însemnătate mare pentru apărarea statului, de 
aceea s’a desfiinţat in cele mai multe state, cari 
o luaseră dela Fj’ancia.

Garda, (la Romani Benacus lacusj, lac alpin 
în Italia super., întin(}endu-se spre nord până 
în Tirol; împrejurimea lacului e admirabilă şi 
cercetată de numeroşi călători. Lacul G. are lun
gime de 55 km., lăţime de 4—18 km., afuntjime 
până la 295 m. şi e situat Ia 69 m. deasupra nive
lului mării. G. primesce rîul Sarea şi se scurge 
prin Mincio. Lângă ţermurul estic se ridică Monte 
Baldo (2050 m.).

Gardena, Văile, (germ. Grodner Thal), vale 
ângustă în Tirol, se deschide spre valea Eisack, 
cu ca. 4000 loc. romanici (Ladini), cari confec
ţionează frumoase sculpturi în lemn. Capitala 
St.-Ulrich.

Gardenia L., (botan.), gen de plante lignoase 
cu foi pururea ver(ji din farn. Rubiaceelor, trib. 
Gardenieae, cu flori mari axilare sau solitare, 
foi oposite şi stigmat clavat sau fusiform. Cu
prinde ca. 60 specii tropicale şi subtropicale, 
dintre cari G. jasminoides Ellis., şi G. radi- 
cans Thbg., sunt mai ades cultivate Ia noi ca 
plante de florărie. [A. Pr.]

Garderoba, (teatru), locui sau încăperea în 
care se află costumele şi toate obiectele nece
sare la îmbrăcarea şi deghisarea actorilor unui 
teatru. In timpurile noastre garderobele teatrelor 
au devenit de o importanţă capitală.

Gardhichi sau Gardista, o frumoasă comună 
arămânească cu 1500 loc. în Te.ssalia, în apro
pierea rîului Aspropotamos.

Gardian, păzitor, custode. Astfel se numesc 
superiorii mănăstirilor de călugări. Sin. stareţ.

Gardiner, Ştefan, episcop de AVinchester şi 
cancelar al Angliei, n. pe la 1483 în St.-Edinunds- 
bury. A studiat teologia şi dreptul la Cambridge. 
In 1535 a publicat opera sa: De vera obedientia, 
în care apăra divoi’ţul regelui Henric VIU do 
Ecaterina de Aragoniaşi combătea primatul papei. 
Cu toate acestea a fost duşman al reformaţiunii. 
După moartea lui Henric VIII fu amneat în 
grea închisoare până la 1553. La urcarea pe 
tron a reginei Maria, G. fîi eliberat şi numit 
Lord Cancelar, f 12 Nov. 15.55.

Gardist, soldat care face serviciu de gardă, 
ori aparţine la trupe de gardă (v. ac.).

Garfieid, James Abraham, al 20-lea pre.sident 
al Statelor-Unite din America, n. 1831 în Orange 
(Ohio) din părinţi puritani. 1859 membru al se
natului din Ohio şi advocat; în resboiul civil a 
avut rol însemnat, avansând până la general de 
divisie. 1862—1880 membru ai congresului; 1880 
fu ales president al Statelor-Unite, ocupându-şi 
funcţiunea în 4 Martie 1881, dar deja la 2 Iulie 
al aceluiaş an fu grav vulnerat de un anumit 
Charles Guiteau, care fusese respins cu o cerere 
pentru obţinerea unei funcţiuni. După lungi su
ferinţe, f 19 Sept. 1881. G. ajunge din pedel 
al colegiului din Hi ram la cea mai înalta func
ţiune din Statele-Unite.

Gargalisnijfi^rc.^gădilătură, niinfojnaniă, onaniă.
Gargano, Monte, grupă isolată de munţi, în 

prov. ital. Foggia, pe peninsula dela nordul sinului
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Manfredonia, în Monte Calvo ajung înălţime de 
1056 m.

Gargarisma, (med.) medicament lichid, ce se 
folosesce pentru tratarea locală a gurei şi fa- 
ringelni; de obiceiu sunt remedii adstringente 
şi antiseptice disolvate în apă.

Gărgăriţa grânară, (zool.) v. Calandra.
Gărgăun, fVespa crabroj, un vespe mare 

de coloare bnină-roşietică, pe burtă cu inele 
galbene. Aripile gălbenii. Lungimea bărbătuşului 
24 mm., a femeiuşei 30 mm., a lucrătorului 
22 mm. îşi face cuibul în scorburile arborilor, 
găurUe zidurilor, prin podurile caselor, rar în 
păment. Cuibul de mărimea unei baniţe de 15 litre, 
e făcut dintr’o materie brună lemnoasă. Se hră- 
nesce cu sucuri de plante, fructe, chiar cu carne. 
Strică arborilor, fiindcă le roade scoarţa, spre a-şi 
face cuibul. împunsătura lui e foarte periculoasă.

Garhwal, stat vasal în prov. nord-vest. indo- 
britice, 10,826 km8., 241,212 loc. Aici isvoresce 
Ganges.

Garibăldi, Gfiuseppe, patriot ital., n. 4 Iulie 
1807 la Nissa, fiu de marinar. 1834 întră într’un 
complot politic, fuge în Genua, în Francia, în 
Tunis (în serviciul beiului) şi în America sudică 
(1846), unde ajunge comandantul marinei contra 
Brasiliei; se întoarce în Nissa 1848 şi luptă 
contra Austriacilor cu 1500 de voluntari, apoi 
în serviciul revoluţionarilor din Eoma luptă 
contra B’rancezilor (1849), trece în Neapol, e 
urmărit de Austriaci, fuge în Piemont apoi în 
America de nord (lucrător în fabrică la New- 
York), apoi căpitan de corabie pe Oceanul Pacific 
la Canton. 1854 din nou la Nissa, se stabilesce la 
Caprera, ia parte la resboiul (1859) contra Austriei 
cu voluntarii sei, se superă pe Napoleon, ca toţi 
patrioţii italieni, cearcă să revolte Neapolea, se le- 
trage laCapi era, protestează contra cedării Savoiei 
la Francia, pleacă în Sicilia (1860) şi cu 4000 sol
daţi face prisonier pe Landi cu 3500 luptători, 
ocupă Sicilia, trece în peninsulă şi cu 25,000 vo
luntari ocupă regatul după lupte grele, felicită 
pe Victor Emanuel ca rege al Italiei şi se re
trage la Caprera fără să primească nici bani nici 
distincţiunî. 1862 încearcă să ocupe Roma, este 
bătut şi rănit de armatele lui Victor Emanuel. 
1864 căletoresce în Anglia, serbătorit. 1866 bătut 
de Austriaci. 1867 bătut de armata franceză şi 
papală într’o nouă încercare (1000 morţi 1400 pri- 
sonieri). Prisonier al lui Victor Emanuel, păzit 
la Caprera. 1870 aleargă cu voluntari în aju
torul Franciei, dar nu ai’ată mari calităţi de ge
neral. Ales în Adunarea franceză, demisionează. 
1874 refusă 100,000 de lire, pe cari le primesce 
1876. t 2 Iunie 1882. însuşirile lui caracteristice 
au fost: entusiasm, sacrificiu, eroism personal, 
puţină reflexiune şi profuncjime.

Gârla-mare, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
situată pe marginea Dunării; formează com. cu 
căt. Atilrnaţii, avend 2480 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 
cari se ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor şi 
pescuitul; 1 biserică şi 1 şcoală.

Gârlici, com. rur. în Rom., j. Constanţa cu 
1292 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu 
agricultura, prăsirea vitelor şi pescuitul; are 1 bi
serică şi 1 şcoală.

Gârliciul pământului, în poveştile romănesci 
e deschi^etoarea (uşa) în lumea cea neagră (v. 
Buricul pămentului).

Gârliţa, 1) G., com. rur. în Rom., j. Constanţa, 
compusă din căt. G. şi Galiţa cu 1389 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor şi pescuitul; are 1 biserică şi 2 şcoale. 
2) G., lac numit după com. G., situat pe teri
toriul a 3 com. mr.: G., Bugeacu şi Almalîu, 
judeţul Constanţa, avend o suprafaţă de 8 km8.; 
are pesce mult şi hun.

Garmond, caractere tipografice (v. ac.).
Garnachas, (spân., pron. gamaceas), viu roşu, 

dulce şi greu din Catalonia şi Aragonia.
Garnier, Joseph, celebru economist francez, 

n. 3. Oct. 1813. Primele sale studii le făcu la 
Draguignan, după care plecă la Paris, unde în
deplini funcţiunea de secretar al lui A. Blanqui. 
Numeroasele lui scrieri de economie politică şi 
finanţe şi importanta revistă economică ^Journal 
des Economistes«, unde el a îndeplinit funcţiunea 
de redactor-şef în timp de 35 ani, îl făcură cu
noscut în lumea întreagă. El a profesat economia 
politică la Atheneul regal în 1844, şi la şcoala 
de poduri şi şosele din Paris. împreună cu Guil- 
laumin şi Ad. Blaise fundă Societatea de eco
nomie politică din Paris, în 1842. G. a ocupat pană 
la moarte funcţiunea de secretar perpetuu al 
acestei societăţi şi aceea de redactor-şef al im
portantului ei organ de publicitate, Journal des 
Economistes. G. era membru al Academiei de 
sciinţe morale şi politice din Paris. El repre- 
senta în Senat depart. Alpii Maritimi, j' la Paris, 
25. Sept. 1881. [I. I. Nacian.J

Garnierit sau Numeit, mineral, silicat do 
nichel hidratat, amorf de coloare verde. Se gă- 
sesce la Numea (N.-Caledonia) în Orogon şi 
în Texas.

Garaisoana, trupele ce se găsesc în diferite 
localităţi pentru mai mult timp. Mai înainte numai 
trupele de prin cetăţi erau indicate sub acest 
nume. In timp de pace tot ce privesce serviciul 
general al trupelor din G. este regulat do co
mandantul G.-ei sau comandantul pieţii. Cetăţile, 
în timp de pace, au, pentru apărarea în contia 
unei surprinderi, o G. numită G. de siguranţă, 
Cetăţile de pe lângă frontieră ancă au o fi. mai 
numeroasă ca cele din interiorul ţerii.

Gârniţa, numele vulgar al arborelui Qucrcus 
conferta Kit. (v. ac.).

Garnitura, (franc, garniture), tot ce se ţine 
la un obiect în scopul de a-1 completa sau numai 
de a-1 orna. Se mai (Jic0 despre un a.soi'timenl 
complet de oarecari obiecte.

Garoafa, numele popular al plantei Dianthus 
Caryophyllus L. (v. ac.).

Garo-n-Bauci, v. lakubu.
Garonne, rîu în partea sud-vestică a I'ranciei, 

isvoresce în Pirenei, pe teritoriu spaniol in Val 
d’Aran, primesce afluenţii Ariege, Tarn, Lot, iar 
dela împreunarea sa cu rîul Dordogno poartă 
numele de Gironde şi se varsă în Uceanul 
Atlantic, la 95 km. din jos de Bordeaux. Lun
gimea rînlui e de 660 km., avend un basin de 
84,800 km8.

Garrick, David, actor englez, n. 1717 în Ho- 
reford, f 1779 în Londra. Fu mai ântâi numai 
iubitor de teatru, apoi autor de prologuri de 
ocasie şi aranjator de piese, jucând pc Richai'il 111, 
fu recunoscut ca un mare talent dramatic. In
terpretă comedia în chip remarcabil, dar unde 
se distinse şi remase neîntrecut fu în teatrul
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tragic aJ lui Shakespeare. Eoliirile: Macbeth, 
Regele Lear, Othello, Hamlet, etc., jucate de el 
fură ca nisce revelaţiuni ale artei: nici un actor 
din lume n’a pus în jocul lor mai multă putere 
şi mai multă viaţă şi adevăr. (Cf. Murphy, Life 
of Garrick, 1801, 2 voi.)

Garrotte, (franc.) instrument pentru su- 
{ţrumare.

Gărtner, losif, botanist, n. 12 Martie 1732 
în Kalw, 1761 profesor în Tiibingen, 1768 în 
Retersburg, 1770 în Kalw, -f- 14 Iul. 1791 în 
Tiibingen. Scrise »De fructibus et seininibus 
|)Iantanmi« (1789—91, 2 voi.). Fiul seu Garol 
Friederic de G., n. 1772 în Kalw, j' 1850 tot 
acolo, ca medic, s’a făcut renumit prin studiarea 
jelaţiilor sexuale la plante'.

Garvan, căt. în Rom., j. Tulcea, peudent de 
eoni. rur. 'Văcăreni cu 312 loc. (Dicţ. geogr. 
1896). In partea de nord-est a căt. se află mo- 
munentul comemorativ, ridicat cu ocasia trecerii 
Dunării de cătră Ruşi în 1877.

Garve, csiimiian, moralistgerman (1742—1798), 
n. în Breslau, profesor la univ. din Lipsea, a 
tradus în 1. germ. scrierea lui Cicero »Despre 
datorii», «Etica» şi «Politica» lui Aristotel, tratate 
a.supra origine! noţiunilor noastre despre «sublim» 
şi «frumos», despre chestiuni morale, sociale şi 
de economie politică.

Gâscă mare şi mică, două insule în Dunăre, 
j. Ialomiţa, în dreptul corn. Piua-Petrii, des
părţite prin braţul Hasan-bei.

6., V. Gâsce.
Gâscăreasa, în poveştUe românesci are rolul 

Oăinăresei (v. ac.) şi al Cenuşăresei (v. ac.).
Gâscariţa, numele românesc al plantei Arabis 

hirsuta Scop. (v. ac.).
Gâsce (Anseridae), o familie de paseri înno- 

tătoare, cu cioc înalt la basă şi recurbat la vîrful 
fălcii superioare; marginile (dungile) fălcilor au 
înălţimi conice, ce suplinesc dinţii. Petrec mai 
vîrtos pe uscat. Speciile mai însemnate sunt: 
Anser ferus (Gâscă selbatecă) de mărimea 
gâscei domestice, cu cioc portocaliu, pene Sure 
şi picioare palide-roşietice; pe la noi petrece din 
primăvară până în toamnă, preste iarnă se re
trage mai spre mea(jă 4i; -4. arvensis (G. de 
i a r n ă) de coloare închisă, cu cioc roşu, dar negru- 
la vîrf; aripile se întind până la vîrful co^ii; 
o o specie nordică, ce pe la noi se întoarce numai 
în cursul iernii; A. segetum mai întru toate se 
uiiesco cu cea precedentă; A. albifrons, cu ceva 
mai mică decât cele amintite; albă în frunte, 
brună pe spate şi cu pete negre pe foaie; aripile 
.sure-albăstrii. E o specie ce petrece în regiunile 
nordice şi numai în unele ierni aspre se abate 
şi ])e la noi.

Gâscele în mitol. romană. In noaptea când 
Oallii au voit să între în Capitoliu, G. au simţit 
mai curând decât cânii şi au deşteptat pe Romani. 
De atunci s’au ţinut G. în templul (Jinei.Juno Ca- 
pitolina, puse sub îngrijirea 4inei, şi în tot anul 
se purta o G. cu pompă mare în jurul templului.

Gascogne, ţinut în partea sudică a Franciei, 
cuprin4end departamentele: Landes, Pirineii 
.super., Gers şi părţile sudice ale depart. Ga- 
roua super., Tarn şi Garona şi Lot şi Garona, 
cu suprafaţă de 25,990 km2, şi uu milion loc. 
Partea vestică e şes năsipos ueroditor, partea 
estică (lângă Adour şi Gers) e ţinut deluros

fructifer. Locuitorii (Gasconi) dela şes sunt 
oameni viali, pătimaşi şi inclinaţi spre exagerări 
(Gasconade), cei dela munţi (Basci) siîut svelţi 
şi mai mult de caracter spaniol. Sub Carol cel 
Mare G. îşi avea ducii .proprii, 1154 ajunse sub 
Anglia, 1453 la Francia.

- Gasmul, {grc.), se numia în evul mediu copilul 
născut din tată francez ori italian şi din mamă 
greacă.

Gasolina, un product lichid foarte volatil, ob
ţinut din destilaţiunea petroleului brut, constituit 
în mare parte din hidrocarburi, ca Pentan, Hexan; 
arde cu o flacără luminoasă şi se întrebuinţează 
la iluminat, la carburarea gasului de iluminat, 
cât şi în industria motoarelor cu gaz. [S. M.J

Gaspari, aventurier italian, care sub numele 
şi titlul de general comite Luce de Gaspari 
Belleval, ajunge ministru al afacerilor străine 
sub Const. Ipsilanti în Moldova (1799) şi Mun
tenia (1802—1806). îşi începuse cariera compro
miţând pe fiica ambasadorului Prusiei dela Londra, 
se împrietenise apoi cu un alt aventurier 'W’itsch, 
pretendent la tronul Iliriei, şi sfîrşise, ameste- 
cându-se printre Grecii Constantinopolitani, când 
a făcut cunoscinţă cu Ipsilanti. Activitatea lui 
în Principate e făţarnică şi cătră Turci şi cătră 
celelalte puteri afară de Ruşi, îndeosebi cătră 
Francezi. Cu depunerea lui Ipsilanti, fuge şi el 
la Ruşi (1806).

Gasparin, Agenor, conte, politician frc. şi 
scriitor, n. 12 Iulie 1810 în Orange, fiul fostului 
ministru Adrien G. (f 1862), 1842 membru al 
camerei, a luptat pentru drepturile Negrilor, 
pentru libertatea religionară, etc. f 14 Mai 1871 
în Geneva. Ser. principale: «La familie» (3 ed. 
1865); «La France, nos fautes, etc.» (1872); »La 
liberte morale» (1868); «Luther» (1873); «Pensees 
de liberte» (1876), etc. Soţia sa, contesa Valerie 
Boissier, n. 13 Sept. 1813 în Geneva, ■(* tot 
acolo 18 Iunie 1894, este autoara scrierilor des 
editate despre politică, filosofic şi religiune: «Le 
mariage au point de vue chretien» (1842); »Les 
horizons prochains» (1859); «Les triste.sses hu- 
maines» (1863), etc.

Gastein, baie renumită în provincia Salzburg 
a imperiului Austro-Ungar. Situată la o înălţime 
de 960 m. deasupra mării, încungiurată de glă- 
cerii Alpilor, presintă o panoramă încântătoare. 
O mulţime de isvoare, cari toate aparţin termelor 
indiferente de o temperatură dela 24—48° C.^ 
nu-şi schimbă nici odată gradul de căldură. Aci 
s’au făcut cele mai multe studii electro-magnetice, 
pentru a se afla uu cumva efectele curative ale 
acestor ape, lipsite de agenţii chimici aflători în 
alte ape minerale, s’ar pute explica prin însu
şirea lor electrică. Nu s’a putut constata decât 
că capacitatea de a conduce electricitatea termele 
din G. o posed în mesură mai mare decât apa 
destilată. Asupra acestei teme discuţia nu este 
închisă. Boalele tractate aici sunt: nevralgiele, 
histeria, viitatea spinală, slăbiciunile sexuale, 
boalele de şira spinării, paralisiile ca urmări 
ale apoplexiei, podagra, reumatismul, exsudate 
din sfera genitală femeiască, în fine ca o spe
cialitate locală, marasmul senil, slăbiciunile be- 
trâneţelor, de aceea mai de mult se numia baia 
bătrânilor. O baie modernă pentru un public 
ales, cu tot confortul esto G. (Cf. Prospecte în 
toate limbile europene.) [Dr. "Vuia.]
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Gaster, Moses, erudit, de origine israelită, 
n. în Rojnânia în 1856, şi-a făcut studiile în 
ţară şi în Germania Expulsat la 1885 din motive 
politice, G. s’a stabilit în Londia, unde a fost 
ales rabin al comunităţii Israeliţilor portughezi, 
demnitate pe care o păstrează şi acuma. A. 
publicat următoarele opere în limbile română, 
germană şi engleză, opere bine apreciate, în ce 
privesco fondul, de cătră oamenii competenţi, dar 
foarte imperfecte ca limbă, anume cele scrise în 
românesce: Die nimănische condemnatio uvae; 
Zur rurnănischen Lautgeschichte. Halle, 1878; 
Tractatul talmudic ».Aboth«, tr. din ebr.. Giurgiu, 
1881 ;Literaturapopulai,ă română. Bucuresci 1883; 
Beitrăge zur veigleichenden Sagen- und Mărchen- 
kunde. Bucuresci, 1883; Scholomonar d. i. Gara- 
bancijaă dijak nach der Volksiiberlieferung der 
Rumănen. Bucuresci, 1883; Ilchester lectures on 
greko-slavonic literature and its relations to the 
Folk-lore of Europe during the middle ages. 
Ijondon 1887; Clirestomaţie română. Texte tipărite 
şi manuscrise din seci. XVI—XIX, dialectale şi 
populare, cu o introducere, gramatică şi un glosar 
româno-francez, 2 voi. Leipzig şi Bucuresci, 
1891; Instrucţiunea în Englitera, i-aport cătră 
ministerul de instrucţie. Bucuresci, 1893; Istoria 
biblică până la Maccabei, carte didactică pentru 
şcoalele israelite. Bucuresci, 1897, şi în timpurile 
din urmă a început a publica Geschichte der 
rumănischen Litteratur in Grundriss der roma- 
nischen Philologie, II. Bând, III. Abt., III. Lief.

Gasteropode, molusce provecjute cu cap şi un 
picior ventral. Capul poartă tentacule. Piciorul 
este deprimat (Platypode) sau comprimat (He- 
teropodo), rareori nul (Phyllorhoe). Adeseori 
prosobranchiile au o piesă cornoasă sau calcară 
(opercula), care servesce să închidă deschiderea 
cochilei. Cochila este uneori spirală, uneori co
nică, alte ori sentiformă; în general externaşi 
bine desvoltată, uneori internă şi mică, rareori 
nulă. Carnivoare sau herbivoare.

Piciorul deprimat 
ambulator

Monoice

Dioice

Gastrectasia, dilataţia stomacului, pântece de 
broască.

Gastrectomia, operaţiune asupra stomacului, 
prin care se extirpă o tumoare a stomacului. 
Prima săvîrşită de vienezul chirurg Billroth.

Gastric, proces flsiologic şi patologic, care inte
resează stomacul: suc gastric, stare gastrică, ete.

Gastricismus, (Emharras gastrique), deranjare 
de stomac, caracterisată prin o turburare locală, 
care presintă aparenţa unui catar acut al sto
macului.

Gastricele, cuticole şi cavicole,‘ se nume.se lar
vele insectelor vestride, cari trăiesc părăsite po 
om sau pe diferitele mamifere, fie în tubul di
gestiv (gastricele), fie în tegument (coticole), fie 
in unele cavităţi naturale, ca fosele nasale, con
ductele cuditive (cavicole).

Gastrilog, vorbitor din pântece, exprimâiul 
vorba neobservat părend a fi un ecou depăi-tat,

Gastritis sau catar gastric, inflamaţiune acută 
sau cronică a mucoasei stomacului, care deter
mină o modificare vătămătoare în chimismul 
digestiunii şi poate conduce la stări grave do 
nutriţiune şi în unele caşuri la moarte.

Gastroectasia, v. Gastrectasie.
Gastroenteritis, inflamaţiunea acută, foarte rar 

cronică a stomacului şi intestinelor, caracterisată, 
ca simptom principal, prin vărsături şi diareă în 
acelaş timp, însoţite de dureri, febră uşoară, 
sleirea repede a forţelor. Gasuri grave şi uneori 
epidemice se numesc Ghoîera nostras.

Gastro-enterostomia, operaţiune prin care .so 
unesce prin îmbucare un intestin cu stomacul, 
lăsând traiectul bolnav afară din funcţiune.

Gastromaiaeia, înmoiarea (ramoliţiunea) mu
coasei şi în urmă a întregului părete stomacal ca 
consecinţa unor maladii infecţioase ale stomacului,

Gastromycete, (botan.) grup de Ciuperci Auto- 
basidiomycete angiocarpe. Acî întră acele Ciu
perci Basidiomycete cari au fructul închis fan- 
giocarpj dela început şi nu se deschide deciît

I respiraţia aeriană Pulmonate

I respiraţia aquatică Opisthobranchii

-2
O Piciorul comprimat natator. Dioice

Prosohranchii

Heteropode

Gasterosteus, (zool.) gen de pesci din tribul 
Acanthopterygienilor, caracterisaţi prin nisce 
spini aspri aşezaţi dinaintea aripioarelor ventrale, 
anale şi dorsale. Trăiesc în cele mai multe ape 
din Europa. Pe timpul depunerii icrelor bărbaţii 
capetă o coloare roşie vie pe piept şi abdomen 
şi îşi constniiesc din plante aquatice un cuibuleţ, 
în care femeile depun ouele, pe cari bărbaţii le 
păzesc până după clocire.

Gastraea. Deoarece toate clasele de metozoare 
trec prin stadiul de gastrulă, resultă conform 
legilor fundamentale ale biologiei (paralelismul 
dintre phitogenie şi ontogenie, Haeckelism), că 
toate aceste animale descind din o formă ance
strală comună, formă care s’a stins deja. de mult 
şi a fost numită de Haeckel G. (Cf. Haeckel, 
Die Gastraea-Theorie. Jena, 1874.)

Gastralgia, durere de stomac, de popor (ţis 
crampe, cârcei, (v. Cardialgie.)

la maturitatea sporilor. Fructul are un înveliş 
(peridiaj, ce se deschide în moduri varial)ilo, 
şi un conţinut fglebaj subdivisat prin trame în 
puţine camere sau multe. Toate trăiesc siiprolite 
şi au fnictul dea.supra pămentului; la puţine este 
subteran (la Hymenogastree). Se divide în mai 
multe familii: Phalloidee(Phallus), Lycoperdacee 
[Lycoperdon, Bovista (v. ac.), Geaster (v. ac.i |, 
Nidulariacee, ş. a. G. provoacă în stomac o ma
ladie foarte gravă numită Gastromycosă. A se 
deosebi deEnteromycosă, micosă intestinală, caic 
este mai frecuentă decât a stomacului.

Gastronomia, totalitatea cunoscinţelor referi
toare la alimente şi gătirea bucatelor din acestea, 
precum şi relativ la o compunere corespumjc- 
toare a bucatelor şi beuturilor potrivite poutni 
prânijuri şi ospeţe. (Cf. Brillat-Savarin: Pliysiu- 
logie du gout, 1825; Alexandre Diimas: Graiul 
dictionnaire de cuisine, 1872.)



Oastropacha — Oaugamela. 511
Gastropacha, fluture diu familia Bombycidelor.
Gastropagus, monştri născuţi cu pântecele unite.
Gastrophthisis, slăbire extremă în urma boa- 

lelor cronice ale stomacului, (v. Inauiţia.)
Gastrophylus equi, insect, dipter comun în 

ţeară la noi. Adultul depune ouele sale pe peiml 
(‘aiului, pe o parte a corpului unde acesta ajunge 
,sâ se lingă; din oue ies larvele, pe cari calul 
liugendu-se, le ia cu limba şi le introduce în 
tubul degestiv, unde cu mandibulele lor croşe- 
lale se fixează de păreţii stomacului, îşi lapedă 
pielea de mai multe ori şi la un moment dat 
se desprind şi sunt eliminate afară cu materiile 
focale, desvoltâiidu-se mai departe devin insecte 
complete.

Gastrorrhagia, emoragia din mucoasa stoma- 
(;ului, ce se scurge în stomac, deosebit de he- 
matemesă (vărsătură de sânge), care este un 
simptom al gastrorrhagiei.

Gastroscopia, examinarea stomacului cu aju
torul unui aparat electric iluminator.

Gastrospasmus, contracţiune morbidă a muş
chilor stomacului.

Gastrotomia, operaţiune de deschiderea sto
macului, fără a elimina părţi dintr’însul.

Gastrotympanita, balonarea stomacului de cătră 
f'azele desvoltate în el.

Gastrula, nume dat de Haeckel stadiului de 
desvoltare, în care embrionul metazoarilor se 
compune din doue membrane fundamentale, una 
externă (ectodermul), alta internă (entodermul), 
conţinend o cavitate centrală.

Gastrulaţiune, trecerea oului din stareţe bla- 
stulă în stare de gastrula. (v. Ou.)

Gât, partea augustă a corpului, situată între 
cap şi torace. Scheletul osos al gâtului e format 
de cele 7 vertebre cervicale, a căror lungime e 
aproape aceeaş la toţi indivi(|ii, pe când gro
simea gâtului variază din causa stratului de gră
sime şi a volumului muşchilor. G. este mărginit 
cătră craniu prin osul occipital şi bordul maxi
larului inferior, iar cătră torace de clavicule şi 
prima coastă. La G. se deosebesc următoarele 
regiuni: anterioară (cu regiunile supra- şi sub- 
liyoideană), laterală (cu regiunile cleido-mastoi- 
deană şi supra claviculară) şi posterioară sau 
ceafa. In jurul celor 7 vertebre cervicale, ar
ticulate între ele şi situate cătră partea poste
rioară, se grupează toate organele gâtului. La 
partea anterioară: imediat pe coloana vertebrală 
suirt muşchii profunzi ai gâtului (drepţii anteriori 
ai capului, lungiri şi oblicii gâtului, etc.), apoi ur
mează pe linia mediană: faringele cu esofagul, 
după aceasta osul hioid, laringele cu trachea şi 
corpul tirioid, şi în fine muşchii anteriori su
perficiali ai gâtului (hio-tirioideanul, tirio-ster- 
iioideauirl, sterno-cleido-hioideanul, genio-hioi- 
deanul şi milo-hioideanul, care acopere ghindura 
salivară submaxilară).

La partea anterioară laterală a G.-lui sunt 
muşchii: stilo-hioideanul, stilo-faringeanul, diga- 
stricul, sterno-cleido-mastoideanul, scalenii, omo- 
liioideaiiul şi posierul. Aceşti muşchi stint aco
periţi şi înveliţi de aponeuroseie gâtului. Arteriele 
gâtului, situate Ia partea antero-laterală sunt: 
iiiteria carotidă primitivă, cu ramificaţiunile ei 
carotida internă şi externă, şi aiteria subciavi- 
nulaiă. Aiteria carotidă externă dă următoarele 
ramuri: art. tirioideană superioară pentru laringe

şi corpul tirioid, art. lingvală pentru limbă, art. 
facială peutm faţă, ait. faringeă ascendentă pentru 
faringe şi arteriele occipitală şi auidculară poste
rioară pentru regiunile cu acelaşi nume. Art. 
subclaviculară e situată imediat dea.supra cla
viculei şi dă Ia gât ramurile: art. tirioideană in
ferioară pentru corpul tirioid, art. vertebrală 
pentru coloana vertebrală, şi măduva spinării 
cervicală, şi arteriele cervicale, scapulare, şi ma- 
mara inter nă, care se •coboară în torace. Vinele au 
acelaşi nume ca arteriele corespun4etoare şi svLut 
colectate în vinele jugulare: comună, externă, 
anterioară şi subclaviculară. Vase limfatice nu
meroase se găsesc în r-egiunile gâtului ner'vi. In 
canalul vertebrelor cervicale e situată măduva 
spinării din care ies, prin bortele de conjuga- 
ţiune, rădăcinile celor 8 nervi cervicali, din cari 
apoi se formează plexul cervical pentru muşchii 
şi pielea gâtului, şi plexul brachial pentru br'aţ. 
"Următorii ner’vi cranieni sunt situaţi în regiunea 
antero-laterală a gâtului: pneumogastricul cu ra
murile sale laringeul superior şi inferior, hi- 
poglosul, glosofaringeul şi accesoriul. Cordonul 
nervos al marelui simpatic cervical e situat cu 
pneumogastricul în dosul art. carotide primitive. 
Partea posterdoară (ceafa) e formată de muşchi 
şi anume: trapezul, spleninsul, complexi, spi- 
naral gâtului, drepţi şi oblici capului, etc. cari 
determină mişcările capului înapoi. Toţi muşchii 
gâtului sunt acoperiţi de o aponeurosă supeifi- 
cială, ţesutul subcutonat celular, adipos, şi pielea.

[Imerwol.]
Gătejel, pasere, v. Bourel.
Gateshead, (pron. Gets-hedd), oraş municipal 

în partea nord-estică a Engliterei, în faţă cu 
New-Castle; 98,436 loc. (1896); usine de fier.

Gatineau, Alexandru, artist dramatic de ori
gine franc., n. 1812, f 1 Maiu 1883 în Bucu- 
resci; G. a fost cel dintâi regisor al teati'ului 
naţional din Bucuresci; venit în ţeară la 1847 
cu o trupă franc, mai ântâi a jucat la Iaşi, unde 
se stabili ca regisor la teatrul românesc .şi de 
acolo trecu la Bucuresci, purtând aceeaşi func
ţiune până la moarte.

Gâtlej, beregată, partea interioară a gâtului 
(v. ac.).

Gatschet, Albert, etnolog, n. 1832 în St. Bea- 
tenberg (Şviţera), dela 1868 în America, pe urmă 
oficial în biroul etnologic din Washington. Bine
meritat ca scrutător al limbilor indiane.

Gauchos, nume dat în statele argentine ţera- 
nilor, cari locuiesc la câmp (pampa) şi se ocupă 
cu economia de vite. Ei sunt descendenţi ai con- 
quistadorilor din mame indiane; trăiesc în colibi 
scunde (raucho); poartă pieptar şi pantaloni duri, 
iar pe deasupra un poncho (o bucată de postav 
în patru cornuri cu o tăietură la mijloc, prin care 
se bagă capul), o pălărie mare de paie, un cuţit 
lung şi pinteni de argint. Ca armă folosesc o 
curea lungă, numită lasso, la capet cu un glob. 
Sunt călăreţi îndrăsueţi şi neobosiţi.

Gaufrare, impregnarea ţeseturilor sau hârtiilor 
lucii cu desemnuri sau mustre fără coloare, ci 
numai cu luciu; se face cu suluri gravate prin 
presai’e.

Gaugamela, localitate în Assiria, aproape de 
Arbela; cunoscută prin învingerea lui Alexandru 
cel Mare asupra lui Dări us Codomanus (2 Oct. 
331 a. Chr.),
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Găulani, coin. rar. în Rom., j. Vlaşca, situată 
pe malul Dunării, se compune din căt. G. şi Pe- 
trişii, cu 1845 loc. (Dic{. geogr. 1890); are 2 
biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor.

Gaultheria L., (botan.) gen din fam. Erica- 
ceelor, tjîb. Ândromedeae, cuprinde vr’o 90 specii 
de mici arbori sau arbuşti^ totdeuna vercjij ce 
cresc în America boreală şi in Antjii din America 
de sud, vr’o 10 cresc în munţii Indiei şi Archi- 
pelagulni malayan, puţine în Australia şi Noua- 
Zelandă, şi o singură specie cresce în Japonia. 
Multe din numeroasele specii de G. se cultivă 
ca plante decorative şi anume: G.procumhens L., 
G. odorata Willd., G. Shalon Pursh. Din G. 
procumbens L. se extrage o esenţă, care are pro
prietăţi antiseptice, ea se întrebuinţează în par- 
fumerie şi pentru pansarea rănilor. Planta aceasta 
sub forma de infnsiune are proprietăţi adstrin- 
gente, stimulante şi antidiareice. [Z. C. P.]

Gaura, com. rur. în Ung., cott. Sătmar, cu 
712 loc. Români; aici s’au descoperit în timpul 
din urmă obiecte de bronz.

Gaura pământului, în poveştile romănesci identic 
cu buricul (sau gârliciul) pământului (v. ac.).

Gaurisancar, (numit şi Mount EverestJ munte 
în Himalaia, cel mai înalt pisc de pe pământ, 
8840 m.

Găuritorul corăbiilor sau Bortitoruî corăbiilor, 
(Teredo navalisj, o scoică din ord. Siphomaţelor, 
fam. Pholadidelor, are corpul cilindric vermiform, 
ascuns într’o găoace văroasă. Lung. 15—20 cm., 
grosimea 7‘5 mm. Se află prin porturile măiilor 
europene şi produce pagube mari, fiind-că întră 
în păreţii corăbiilor, în lemnăria construcţiunilor 
din portui'i şi în digurile de pământ, găurindu-le. 
Corăbiile se învelesc cu aramă, ca să poată fi 
scăpate de el.

Gauss, Karl Friedrich, matematic germ., n. 
1777 în Brunswig, f 1855 în Gottingen. De tot 
precoce, întrecând chiar pe Pascal, fu presentat de 
copil ducelui CarolGuilom FerdinanddeBranswig, 
care se însărcina cu cheltuielile instrucţiunii 
lui, G. fiind din o familie fără multe mijloace. 
In 1784 întră în şcoala primară şi în 1789 în 
colegiul din Branswig, pe care îl termină cu
rând »ne mai având ce să înveţe dela profesorii 
sei«. In 1794 merse la Gottingen şi apoi la Helm- 
stădt, de unde se înţ&shj;^ la Brunswig, după 
ce ascultase pe marii proferi Kăstner şi Pf^, 
asortat cu un vast material de note. In 1807 
Lnperatorul Rusiei oferi lui G. im scaun în Aca
demia de sciiuţe din Petersburg, dar Olbers îl 
determină săremână în patrie şi fu numit imediat 
profesor de matematice la universitate şi director 
al observatorului din Gottingen, posturi în cari 
remase până la moarte. G. a făcut epocă în istoria 
sciinţelor. Un geniu extraordinar şi cu totul ori
ginal. Inovaţiunile lui în geodesie, descoperirile 
şi formulele lui asupra magnetismului şi fisicei 
în genere, formulele lui din astronomie şi ma
tematice în genere, toate justifică în de ajuns 
pe Laplace, care l-a declai’at de cel mai mai’e 
matematic al timpului seu. E imposibil de enu
merat într’un dicţionar toate operele lui şi im
portanţa lor.

Gautier, Theophile, scriitor frc., u. 31 Aug. 1811 
în Tarbes, f 22 Oct. 1872 în Neuilly. Studia laParis 
în colegiul »Lonis le Grand« şi »Chaiiemagne«.

La început se destină pictnrei, apoi, însufleţit 
de noua şcoală romantică, se converti la poesie 
şi legă prietenie cu V. Hugo. In 1830 apar 
»Poe.sies«-ile sale. El colaboră la mai multe (Jiaro 
(Chronique de Paris, la Charte, Figaro, etc.). In 
1845 publică o culegere completă din poesiile 
sale. In 1852 apar »Emaux et camees® (poesii). 
Afară de acestea a mai scris o mulţime de ci itice, 
foiletoane, romane, etc. G. e un colorist puternic 
şi un admirator al formei. A fost căsătorit cu 
celebra Ernesta Grisi, cu care avu doue fete: 
rma a devenit nevasta lui Emile Bergerat, a 
doua s’a măritat după Catulle Mendes.

Gautsch, Baron de Frankenthurm, Paul, om 
de stat austr., n. 1851 la Viena, fiu al unui co
misar de poliţie, fu crescut în academia tere- 
siană şi aplicat 1874 în ministeriul de culte şi 
instrucţie, 1881 numit director al academiei te- 
resiane, iar după căderea baronului Conrad- 
Eybesfeld, deveni ministra de culte şi instruc
ţiune în cabinetul Taaffe. 1893 după retragciea 
acestuia demisionat, primi 1895 din nou porto
foliul instrucţiunii în cabinetul Badeni, după a 
căruia re.sturnare în Nov. 1897 deveni ministru- 
president, însărcinat cu misiunea de a împăca 
Cehii şi Germanii. Nereuşind, se retrase în pri
măvara anului 1898, după ce a modificat ancă 
ordonanţele relative la usul limbilor, emise ilc 
contele Badeni.

Găvanele, schit de călugări în Rom., j. Buzău, 
în căt. cu acelaş nume, pendent de com. rur. 
Bozior, fundat de Mihail Şuţu, care între altele 
l-a înzestrat şi cu o bibliotecă; are 16 călugări,

Găvănesci, com. rur. în Rom., j. Buzeu, si
tuată pe malul stâng al rîului Buzeu; e compusă 
din căt. G. şi Moviliţa, cu 1080 loc. (Dicţ. geogr, 
1892), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; are o biserică frumoasă, zidită la 1844 
de episcopul Chesarie al Buzăului, şi 1 şcoală.

Găvănescu, loan, profesor, n. 1859, şi-a făcui 
studiile în ţeară şi la Berlin; 1888 profeso]1 Ia 
facultatea de litere din Iaşi. Ser.; Elemente de 
psichologie pentru cui-sul secundar (1890), Există 
acţiuni desinteresate (1891), Etica (1893), The 
altruistic impulso in man and animals (1895), 
Istoria omenirii (1894—96), Meditaţiile lui (ir. 
Alexaudrescu (1896), Gramatica (1897). Curs de 
pedagogie, 1899.

Găvanu, schit de călugări în Rom., j. Buzău, 
com. Mânzălesci, situat între munţi cu ])ăduri 
seculare; data fundării nu e cunoscută; ar.s de 
Turci la 1821, fu restaurat în 1828; aeji e aproape 
de a se părăsi, având numai 4 călugări. La 1821 
fiu’ă omoriţi de Turci mai mulţi boieri din lluzeii, 
refugiaţi aci.

Gavial, reptil din ord. crocodilienilur, Iraieseo 
în India. (v. Crocodil).

Găvojdia, comună rurală în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cu 1313 loc. Români (1066), Maghiari şi 
Germani.

Gavota, vechiu dans de origine fi-anceză. Mu- 
sica acestui dans, de un caractei' graţio.s, în 
măsură binară, de ordinar 2/a, şi într’o mişcare 
moderată, formată din două părţi ce se jepeta 
şi un trio, care de ordinar nu e alt ceva decât 
o nouă G. construită cu basul în pedală dubla 
fmusettej. Frasele încep pe a doua jumătate a 
tactuluişi valorile cele mai mici întrebuinţate opti
mele. Din saloane G. trecu îu teatru şi în musica
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sinfonică (Gluck, Gretry, Bach ş. a.) şi dobândi 
chiar un loc anumit în forma ciclică numită Suite 
(v. ac.) şi anume după Sarabandă. [T. C.] 

Gavra, Alexandru, pedagog şi scriitor rom., 
n. iu Oradea mare la 18 Dec. 1797, a funcţionat 
ca profesor la vechia preparandie din Arad dela 
1824—65, când a fost numit director al acestui 
institut, în care calitate a funcţionat până la 1876. 
Timp de 55 de ani a lucrat pe terenul înveţă- 
uientului cu mult succes, crescând în spirit bi
sericesc şi naţional mai multe generaţiuni de 
vrednici învăţători. A fost bărbat zelos, şi cu 
mult tact pe terenul crescerii naţionale. Energiei 
dînsului şi colegilor săi pe terenul instrucţiunii; 
loan Rusu şi Dr. Atanasiu Şandor avem a mul- 
ţămi faptul, că în părţile banatice ungurene, 
până unde s’a extins activitatea mănoasă a pre
parandiei din Arad, sunt cei mai mulţi cărturari 
în popor. Retrăgendu-se la 1876, a repausat în 
Arad la 1884. Prin autograful reg. din 23 Apr. 
1868 a fost decorat cu ordinul »Francisc Iosif.« 
Sciieri: «Cronica Românilor şi a mai multor 
neamuri de Georgiu Şincai din Şinca, Dr. în 
lilosofie şi sf. teologie.* Tom. I dela 86—1439; 
«Lexicon de conversaţie* (prima încercare enci
clopedică în 1. română, oare însă nu a trecut 
preste lit. C.) Tom. I. A! B. 1847; «Şincai şi Klein 
in câmpii elisului.* Buda 1848. [I. Vuia.]

GavriiI, (evr. «Omul lui D(}eu*), ânger, unul 
dintre Ai’changeli (v. ac.).

Gavril, Exarchul, n. GrigoreBănulescu la 1746 
în Bistriţa Transilvaniei, învăţă limbile latină 
şi slavonă la şcoala din Şepte-Sate, apoi se duse 
la academia din Kiev, şi după o lungă călătorie 
prin Grecia îşi termină studiile la Năseud. La 
1777 este chiemat la laşi ca profesor la şcoala 
domnească; doi ani mai în urmă se face călugăr 
la Coustantinopole, luând numele de G. şi revine 
în 1781 la Iaşi ca predicator în limba română 
şi greacă. Timpul, cât petrecuse în Rusia, im
primase într’însul simpatii msofile puternice, 
cari îi caracterisează de acum încolo toată viaţa, 
făcendu-1 adesea trădător de patrie. Dorul Rusiei 
îl împinse deja după un an de a căuta un post 
în seminarul din Pultava; pe de altă parte însă, 
ne.statoniic cum era, se întoarse după 2 ani la 
laşi, unde se şi numi archimandrit; poate că 
.spera mai mult dela Ruşi, aşa încât la 1788 îl 
găsim iarăşi la Pultava ca director al seminarului. 
Prin aceste peripeţii el atrase asupra-şi aten
ţiunea guvernului rusesc, care găsi într’însul pe 
timpul ocupaţiunii ţerilor române din 1789 o 
uuealtă menită pentru planurile sale; puse deci 
de se hirotonesce la laşi în 1791 episcop de 
Bender şi Ackerman şi-I numi vicar al episco- 
pului-exarh rusesc pentru biserica română. Atunci 
mitropolitul Leon al Moldovei pribegi din ţeară, şi 
împerăteasaCatarinaII nu întârcjiă a-1 înlocui prin 
Gavril la 11 Febr. 1792, ca resplată pentru me
ritele sale faţă cu armata şi administraţia mos
covită. Deja în Iunie însă se încheia tractatul 
dela Cucîuc-Caînargi, în vîrtutea căruia Ruşii 
.se retrag şi iau cu dînşii şi pe G., iar Moldova 
îşi alege de mitropolit pe lacob Stamati. Toate 
intrigile lui pentru a restuma pe rivalul seu 
fură zădarnice, şi trebui să se mulţămească cu 
mitropolia Ecaterinoslavului, ce i-se conferi prin 
ucaz la 1793. Patru ani mai în urmă este mutat 
la Novgorod, iar în 1799 la Kiev, de unde se

Euciclopedia română. Voi. II.

reti'age din motive de sănătate la Odesa în 1803. 
Cariera lui însă nu se sfîrşesce aici, ci mai trebui 
să fie fatală patriei sale. La 1808 iarăşi începe 
un resboiu ruso-turc, şi Ruşii ocupând principatele 
numesc pe credinciosul lor servitor exarch al si
nodului din Petersburg preste Moldova şi Mun
tenia. In acest timp cade şi ântâia răpire a Ba
sarabiei, un act la cai-e a contribuit foarte mult G. 
Declaraţia de resboiu a lui Napoleon avu cel puţin 
acest efect pentru România, că se cui'ăţă de 
invasori, şi cu ei şi de G.; astfel putu să revină 
la Iaşi Yeniamin, iar în Bucuresci se alese de 
mitropolit Nectarie al Rimnicului în locul lui 
Dositei demisionat. Atunci Ruşii acordară lui G. 
ca ultima resplată mitropolia din Chişineu, fundată 
de curând pentru Basarabia românească, vândută 
lor şi de noul mitropolit. G. muri în 31 Martie 
1821. (Biogr. de ep. Ghenadie în Revista nouă, 
pag. 394—397. Buc. 1888; C. Erbiceanu, Ist. 
mitrop. Moldovei, pag-. 47—48, acte XLII—IV. 
CCCLVIII.)

Gavril, mitrop. Moldovei, v. Calimach.
Gavrilaş, fiul lui Sim. Movilă, v. Movilă, GavriiI.
Găvrilesci, rostit şi Hăvrilesci, corn. rurală şi 

parochie, moşie boierească, în Bucovina, căp. şi 
j. Coţman, cu 1505 loc. (1406 ort.-or., 36 r.-cat., 
4 protestanţi, 59 mos.); şcoală primai’ă.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Gaylusit, mineral, carbonat de sodiu şi calciu hi- 

dratat; se găsesce în depositele lacurilor natronate.
Gay-Lussac, (pron. ghe-lisac) Louis Joseph, 

chimist şi fisician franc., n. 6 Dec. 1778 la 
Leonard le Noblat (Francia), f 9 Maiu 1850. La 
vîrsta de 30 ani, ] 808, a fost numit profesor de 
fisică la Sorbona în Paris şi în anul următor 
prof. de chimie ia şcoala politechnică. 1832 a 
primit postul de prof. de chimie la Jardin des 
Plantes. 1830 a fost ales membra al parlamen
tului şi în 1839 i-s’a conferit demnitatea de pair. 
Deja în 1804 a întreprins doue ascensiuni cu 
un balon aerostatic şi la înălţimi neajunse de 
nimeni înaintea lui, a făcut observaţiuni sciin- 
ţifice. In conlucrare cu A. v. Humboldt, G. a 
stabilit în 1805 că doue volumi Hidrogen şi unul 
de Oxigen se combină pentru a da apă. Lui se 
datoresce un număr mare din cele mai însemnate 
descoperiri fisicale şi chimice. De importanţă deo
sebită sunt studiile sale asupra dilataţiunii gazelor, 
despre densitatea şi căldura lor specifică, despre 
metodele alcaline şi obţinerea lor din descom
punerea chimică a sărurilor lor; apoi studiul 
iodului, clorului, etc. O impoilanţă sciinţifică din 
puuctul de vedere technologic au studiile lui 
asupra nitrificaţiunii şi mai cu samă acele privi
toare la perfecţionai’ea metodelor de determinări 
analitice, prin caid s’a făcut cu putinţă şi s’a 
înlesnit examinarea valoarei păi’ţilor constituante 
ale materialelor brute şi a productelor lor. Al- 
calimetria, Acidiinotria şi Clorometria au fost 
stabilite de dînsul şi analisa volumetrică a ar
gintului se face şi în 4iu.a de astăcji âncă după 
procedeul arătat de G. - [S. M.]

Gaz, cuvânt întrebuinţat mai ântâiu de Holmont 
(Johann Baptist van H., n. 1577, f 1644) pentru 
a desemna aburul unui lichid în fermentaţiuiie 
ca antitesa noţiunii de vapori. Astăzi el servă 
pentru a indica acele corpuri, cari la o tempe
ratură şi la o presiune atmosferică obicinuită 
sunt uniforme. Starea gazoasă e caracteristică
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prin aceea, că moleculele corpului sunt aproape 
independente şi coesiunea ce există între ele e 
mai nulă. Se deosebesc gazui'ile de vapori prin 
tendinţa cea mare de a nu se liquitia decât 
sub nisce presiuni şi scăderi de temperaturi ex
cepţionale. Din dilataţiunea lor ia nascere forţa 
lor expansivă şi in mesura, în care se micşo
rează volumul unei cantităţi de gaz, tensiunea 
cresce conform legii lui Mariotte. Ori cari ar fi 
densităţile lor, gazele se amestecă şi se pătrund 
reciproc, formând o massă omogenă, a cărei forţă 
elastică equivalează cu suma acelora a gazurilor 
amestecate. Aceasta are loc numai atunci când 
gazurile n’au nici o acţiune chimică unul asupra 
altuia. Gazurile separate într'un vas închis printr’o 
membrană asemenea se amestecă, traversând prin 
aceasta. Acest fenomen ia numele de difusiune. 
El petrunde şi prin corpuri solide şi chiar prin 
metale în stare de incandescenţă. Gazurile sunt 
supuse legii gravitaţiunii. Aproape toate gazele 
cunoscute se pot liquifia, aşa că nu mai avem 
aşa numitele gaze permanente de odinioară. Printre 
leple cari domnesc gazele notăm: pe aceea a 
lui Boyle-Mariotte, că sub o aceeaşi temperatură 
volumul unui gaz e invers proporţional cu pre
siunea. Legea lui Gay-Lussac, că toate gazele au 
acelaş coeficient de dilataţiune; legea lui Avo- 
gadro că diferitele gaze sub aceeaşi presiune şi 
temperatură conţin în volume egale un acelaş 
luimer de molecule.

Qaz de apă, e un amestec de 52-760/0 hi
drogen, oxid de carbon, 4,ll°/0 methan,
4,43% azot, 2,050/o acid carbonic şi 0'77°/o oxigen. 
Pentru a produce un asemenea gaz se aprinde 
cocs sau antracit în cuptoare generatoare şi se 
încăltjesce până la o temperatură de 1000—1200°, 
apoi se închide ventilatorul pentru a nu mai întră 
aerul şi se întroduc vapori de apă, cari se des
compun trecând preste cărbunele incandescent. 
Gazul astfel obţinut nu e însă luminator ci arde 
cu o flamă albastră şi se poate întrebuinţa la 
luminat în presenţa însă a sitelor lui Auer. Com- 
posiţia chimică a acestui gaz se schimbă însă 
prin carburare, care se poate face trecendu-1 prin 
petrol, ceea ce face în urmă a arde cu flamă lu
minoasă întocmai ca şi gazul de cărbuni de piatră. 
Composiţia sa în acest cas devine 27-50% oxid 
de cărbune, 26-35% methan, 24-08% hidrogen, 
15-10% hidrocai-buri grele, 3-38% azot, 0-50% 
acid cai-bonic.

Prepai-area gazului de apă e foarte simplă şi 
puţin costisătoare mai cu samă în ţerile unde 
materialul brut, petroleul şi antracitul, e ieftin. 
In America mai toate oraşele mari întrebuin
ţează gazul de apă pentru iluminatul stradelor 
şi pentru încălzit. Fantano e acela care a des
coperit în 1780 descompunerea vaporilor de apă 
prin cărbuni incandescenţi. In 1824 Ibbetson a 
preparat pentru prima oară gaz de apă carburat, 
dar abia 10 ani mai târziu, 1834, Selligue a reuşit 
a da acestei industrii o desvoltare mai mare.

Gaz dawson, e un fel do gaz de apă. 8e pro
duce prin Introducerea de aer şi de vapori de 
apă preste cărbuni incandescenţi. Pe lângă cocs 
şi antracit se pot întebuinţa şi resturi de lemn, 
turba şi lignit. Gazul dawson e compus din 
50°/0 azot, 25% oxid de cărbune, 18% hidrogen, 
6% acid carbonic şi 0-6% metan şi se între
buinţează mai mult pentru încălzit.

Gaz de lemne, descoperit de Pettenkoffer, se 
produce aproape în acelaşi mod ca şi gazul din 
cărbuni de piatră. Conţine mult acid carbonic, 
asftel, că pentru destilare e necesar o cantitate 
mare de var, în schimb nu conţine de loc sul
furi. Greutatea specifică a gazului din lemne 
destilat e mai mare decât aceea a gazului din 
cărbuni de piatră din causă că conţine o can
titate însemnată de oxid de cărbune. Puterea 
luminătoare a gazului de lemne e aproape egală 
cu aceea a gazului de cărbuni de piatră. Acest 
gaz nu se mai produce din causă că lemnele 
s’au scumpit.

Gaz de oleu, se prepară turnându-se oleul 
într’o retortă, iar gazul care se desvoaltă se 
trece printr’un condensator şi de aci deadreptul 
în reservoriu. Puterea luminătoare e de 3—4 ori 
mai mare ca aceea a gazului de cărbuni do 
piatră. In locul oleurilor vegetale şi animale se 
întrebuinţează astăzi remăşiţe de petroleu şi gu
dron de lignit parafinat.

Gaz de iluminat, e un amestec de gaze in
flamabile, care se obţine după curăţirea cuvenită 
a gazului brut obţinut prin destilarea uscată a 
cărbunilor de piatră, din lemne, din păcură şi 
în general din toate corpurile organice bogate 
în hidrocarburi. De obiceiu se întrebuinţează 
pentru prepararea lui cărbuni de piatră din causă 
că sunt mai ieftini şi mai cu economie la exploatare. 
Gazul se obţine prin calcinarea acestor cărbuni în 
retorte ori cilindre de fonte închise. Din această 
calcinare resultă un mai mare numer de pro
ducte şi anume gazoase, fluide şi un rest solid 
numit cocs. Pentru purificarea productului gazos 
de cel volatil şi alte gaze, ca de acid carbonic, 
hidrogen sulfurat, e trecut printr’un recitor, undo 
se depun productele fluide, iar mai departe o 
trecut printr’un aparat prove(J.ut cu nisce site, 
cari poartă un amestec de var, vitriol verde şi 
tărîţe de lemn (numite massa Laminy) şi de aci 
în gazometru, de unde e destribuit oraşului i)rin 
conducte. Puterea luminătoare a gazului e con
diţionată foarte mult de cantitatea de hidrocar
buri ce conţine. Ou aerul amestecat devine ex- 
plosibil. In privinţa istoricului acestui gaz se 
cunoasce, că ancă dela începutul seci. XVIII s’a 
obţinut din cărbuni de piatră, însă aplicaţimuîa 
sa a fost numai o chestiune de laborator. In
ginerul englez Murdoch a fost cel dintâi, care a 
căutat în 1792—96 să-l prepare în cantităţi mari. 
In acelaşi timp Le Bon făcea la Paris Încercări 
de a prepara gazul de iluminat din lemne, însă 
n’a putut obţine un succes mai însemnat. In
troducerea iluminatului cu gaz a întimpinat inai'i 
greutăţi din causa diferitelor prejudiţii. Abia în 

i 1808, în urma neobositelor sfăi-uinţe din pai tea 
lui Vinsor, s’au instalat la Londra câteva lămpi 
de stradă. Prima societate pentru iluminatul cu 
gaz (Chartered Company) a fost autorisată do 
cătră parlamentul englez în 1810, iar 
1 Apr. 1814 trebue să fie considerată ca data 
întroducerii luminatului cu gaz a oraşeloi'. 
El se întrebuinţează astăzi şi pentru incăbjit 
cât şi pentru alte scopuri industriale. Gazul do 
cărbuni de piatră are un miros particular al son, 
graţie căruia se poate recunoasce cu cea mai 
mare facilitate. El e incolor, greutatea specifică 
variază între 0-44 şi 0-62 după calitatea hiilro- 
carburilor şi temperatura producerii lui. Corn-
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posiţia sa medie e următoarea: Metban 35%i 
hidrogen 45‘8°/0, oxid de carbon 6-6%i etilena 
şi bomologii sei, precum şi acetilen, vapori de 
benzin, etc. 6‘4%, azot 2'5 şi acid carbonic 3-7%-

Gaz de schisturi, e un amestec analog ca 
cel de mai sus, care nasce în mod natural diu 
terenuri bituminoase ori petrolifere prin unele 
localităţi, cum s. e. în America, Pensilvania, sau 
ies din nisce puţuri sărate, ca prin Cbina, şi ard 
în continuu. El servesce cbiar la luminatul ora
şelor, cum s. e. Fredonia în America.

Gaz înecăcios, ori ce gaz care nu întreţine 
lespiraţia ori arderea, combustiunea şi constă 
de ordinar din oxid de carbon, acid carbonic 
sau hidrogen sulfurat şi altele ca azotul, resultate, 
cum e cel dintâi, din arderea incompletă a căr
bunilor (mangalul) sau din fermentaţiunea ori 
putrefacţia substanţelor organice.

Gazuri de cuptor, constau în cea mai mare 
parte din acid carbonic, cum sunt cele resultate 
dela calcinarea pietrilor de var. [S. M.]

Gazele irespirabile şi gazele toxice produc 
boale şi moarte în mod diferit. Prin respira- 
ţiunea normală întroducem în plămâni aer curat, 
compus din 1 parte oxigen şi 4 părţi azot, oxi
genul constitue partea activă a aerului, azotul 
are un rol pasiv, acela de a dilua oxigenul, de 
a da oxigenului presiunea atmosferică necesară 
pentni ca organismul nostru să-l poată suporta; 
lil)sa sau micşorarea însemnată a cantităţii oxi
genului face din*aer un gaz irespii'abil. Inspirarea 
de gaze irespirabile, de azot, de idrogen, de idrogen 
carbonat pj-oduce asfixie, moarte prin încetarea 
respiraţiunii, din causa că aceste gaze, fără a fi 
toxice, sunt incapabile a înlocui oxigenul aerului, 
a transforma ca oxigenul sângele vînos în sânge 
arterios. Gazele toxice, cari întră în căile respi
ratorie, otrăvesc organismul, produc după îm
prejurări intoxicaţia lentă, cronică sau intoxicaţia 
acută imediat mortală. Intoxicaţiunile mai adeseori 
obsej'vate sunt cele prin bioxidul de carbon (prin 
acidul carbonic) în concentraţiune de cel puţin 
25 părţi în 100 păi’ţi de aer, prin oxid de carbon, 
gaz luminător, idrogen sulfurat, chior, amoniac, 
sulfur de carbon, apoi prin gazele compuse ca 
fum, gazul basnalelor şi prin vapori de petrol. 
Bioxidul de carbon isvoresce pe alocurea din 
păment, se produce la respiraţiune, la descom
punerea, la arderea materiei organice, la fer
mentarea mustului de vin, la arderea de calce. 
Bioxidid de carbon, otrăvind centrele sisteuuilui 
nervos, provoacă pierderea transmisiunii reflexe la 
membre, la ochi, la organele respiratorii, şi moarte. 
Oxidul de carbon se nasce la arderea incom- 
plectă a cărbunilor într’un mangal, într’o sobă 
care nu trage bine, într’un fier de călcat; oxidul 
do carbon constitue partea cea mai toxică a fu
mului, el devine toxic deja în cantitate de 1 parte 
la 100 păi'ţi aer, el otrăvesce nervii cordului şi 
nervii vasomotori, produce intoxicaţiune cronică 
la lucrătorii care se servă de fiere de călcat 
umplute cu cărbuni incandescenţi, la turnătorii 
de litere, la tiniebegii, etc., cari intoxicaţiuni 
,se manifestă prin anemie, nevralgii, halucinaţii; 
intoxicaţiunea acută prin oxidul de carbon 
este caracterisată prin somnolenţa, coma şi 
moarte. Intoxicaţiunea prin gazul luminător 
este datorită tot oxidului de carbon, care se află 
in gazul luminător, şi se manifestă în acelaşi

mod ca cea prin oxidul de carbon. Ea se nasce 
când într’o cameră luminată cu gaz 1. nu s’a 
închis robinetul după stîngerea luminei, sau 
când ţevile, cari conduc gazul, au crepături prin 
cari el fuge şi se comunică atmosferei din cameră. 
Idrogenul sulfurat se nasce din fermentaţia ex
crementelor şi a altor substanţe organice, el are 
mirosul de oue clocite şi devine toxic deja în 
cantitate de 1%, paralisând acţiunea organelor 
respiraţiei şi circulaţiei, producând slăbirea mus- 
culelor şi leşin. Gazul basnalelor (al latrinelor şi 
canalelor) se compune din idrogen sulfurat, idro- 
sulfat de amoniac, carbonat de amoniac, idrogen 
fosforat, acid nitros şi bioxid de carbon. Gazele 
toxice se înlătui'ă prin curăţenia scrupuloasă, 
prin aerarea (ventilarea) energică a locuinţelor, 
latrinelor, basnalelor, a atelierelor şi fabricelor. 
Fumul se compune din vapori de apă, bioxid de 
carbon, oxid de carbon, funingine, cătran, creosot, 
acid acetic, idrogen carbonat; fumul din cărbuni 
de păment mai conţine acid sulfuros şi câte odată 
acid ai'senios, el este mai gros decât fumul din 
lemne şi cocs. Diseminarea fumului în atmosferă 
prin coşuri înalte nu este suficientă pentru în
lăturarea stricării atmosferei, a vătămării agri- 
culturei şi a viticulturei prin fum, de aceea se 
prescriu aparate fumivoare, cari înlesnesc ar
derea fumului cu condiţiune ca să fie servite 
de focbişti inteligenţi şi atenţi. Intre gazele toxice 
trebue să clasificăm şi vaporii de petrol; în pu
ţurile de petrol neventilate se desvoaltă vapori 
de eter de petrol, de benzine uşoare, caii ameţesc 
pe lucrătorii şi îi omoară cbiar. Inspirarea ema- 
naţiunilor volatile ale petroleului produce o beţiă 
specifică, nevralgii, halucinaţii, perturbaţii în ac
ţiunea lespirătoare; le observăm nu numai la 
lucrătorii, cari scot petrol din păment, ci şi la 
cei cari lucrează cu benzină, precum lucrători^ 
de cauciuc, curăţitorii de mânuşi, etc. (Cf. Re
gulamentul pentru industrii insalubre. Bucuresci, 
1894; C. R. Mircea şi G. Filiti, Petroleul. Bucu
resci, 1898; 1. Felix, Rapoartele generale asupra 
Igieniei publice şi asupra serviciului sanitar al 
regatului României. Bucuresci, 1893—1899.

[I. Felix.J
Gaza, (arab. Ghazzeh) un vechiu oraş în Pa

lestina, a(ji e că(}ut de tot; are vr’o 15,000 loc. 
şi e reşedinţa unui episcop grec; în vechime a 
jucat un rol foarte mai’e. A fost pe rând supus 
de Egipteni (606 a. Cbr.), de Perşi, de Alexandru, 
de Romani, a făcut parte din imperiul bizantin, 
iar cu începere dela 634 a că(jut pentru intervale 
uneori limgi alte ori scurte în manile Turcilor. 
G. era foarte renumit ca centru comercial, dar 
la începutul evului mediu prin şcoala lui retorică 
şi filosofică, din care au ieşit Prokon din G., Cbo- 
rikios, Aeneas din G. şi mulţi alţii. (Cf. Stark, G. u. 
die pbilistăiscbe Kiiste. Jena, 1852; K. Seitz, Die 
Scbule von G. Heidelberg, 1892). [C. Litzica.)

Gaze sau Tuli, stofă foarte uşoară şi sub^re 
din bumbac sau de mătasă, ţesută în formă de 
ochiuri sau de reţea.

Gâze, numele popular pentru insectele mici 
cu aripi transparente, caapbidele, şi unele diptere.

[Dr. N. L.]
Gazel, strofă persică de două versuri; prima 

strofă are rimele împărechiate, iar in strofele 
următoare rima versului al doilea este totdeuna 
rima strofei prime.
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Gazela (Antilope DorcasJ, un rumegător din 
ord. Ai'tiodactylelor, fam. Cavi coarnelor. Coamele 
au 11—12 inele şi forma unui S. Vîrful botului 
gol, urechile lungi şi ascuţite. Corpul subţire, 
sus brun-roşetic sau gălbiniu, jos alb, de lături 
dungi întunecate. Coada la rădăcină brună, la 
vîrf neagră. Lung. corp. TI m., a cotjii 20 cm., 
înălţimea la umeri 60 cm. Trăiesce în Africa 
nordică şi Arabia. Se vânează pentru carnea ei.

Gazele, Eîul G.-lor (Bahr el Ghazal), afluent 
pe stânga al Nilului Alb; prin el se scurg bălţile 
mari din interiorul Africei.

Gazeta, foaie periodică, dela ital. Gaze, o mică 
inonetă (circa 10 bani), preţul cu care se vindeau 
în Veneţia în seci. XVI foi cu sciri scurte. 
Gazetar, (jiarist. (v. ac. şi ari. Presa.)

„Gazeta Bucovinei", foaie politică înfiinţată în 
Maiu 1891 în Cernăuţ, cu scopul de a organisa 
pe Românii bucovineni într’un partid politic na
ţional; a apărut de 2 ori pe septemână până la 
25 Apr. n. 1897.

„Gazeta de Moldavia", continuarea foii polit.- 
liter. «Albina românească» (v. ac.) din Iaşi.

„Gazeta Poporului", foaie septemânală pentru 
popor, apărută în anii 1885—91 în Timişoara, 
întemeiată şi redactată de T. V. Păcăţian. In 
anul prim a apărut sub titlul *Timişana<.

„Gazeta Transilvaniei", cel dintâiu (jiar politic 
român dincoace de Carpaţi, înfiinţat în Braşov 
1837. Concesiunea de a edita (Jiare politice se da 
pe atunci numai tipografiilor privilegiate. Astfel 
tipograful Ioane Gott din Braşov, câştigând dreptul 
de a tipări câte-un (jiar politic în limbile germană 
şi maghiară, cre(Ju, că va pute scoate şi o foaie 
politică română. Se învoi deci cu George Bariţiu, 
pe timpul acela profesor, şi tipări în Iulie 1837 
cei dintâi doi numeri ai »Gaz. de Trans.«. PubH- 
^aţiuuea însă fu sistată de colegiul censorilor 
până ce va sosi resoluţiunea preaînaltă, priu 
care împăratul Ferdinand a dat voie a se pu
blica un (jiar politic şi în limba română. In 
1 Mart. st. V. 1838 «Gazeta de Transilvania» rea
păru »cu preaînalta voie» pe basadecretului guver
nului transilvan cu data Sibiiu 8 Martie n. 1838. 
Aceasta a fost la (jece ani, după apariţiunea celor 
dintâi (jiare maghiare în Transilvania, cum şi 
a «Curierului românesc» înfiinţat de loan Eliade 
în Bucuresci şi a «Albinei românesci» în Iaşi. 
Alături cu «Gaz.», ca adaus literar al ei, eşia 
«Foaia literară», care începuse să apară âncă 
din 1 Ian. 1838 şi care dela 2 Iulie a aceluiaşi an 
şi-a schimbat titlul, numindu-se «Foaie pentm 
minte, inimă şi literatură». Ambele foi eşiau odată 
pe septemână şi erau tipărite cu litere vechi 
cirile. Ele erau redactate de G. Bariţiu, având ca 
colaboratori pe Andreiu şi lacobMureşianu, ambii 
profesori în Braşov. A. M. a fost în decurs de 
4ece ani (Iunie 1839 până în Martie 1849) colabo
rator intern permanent.

După căderea Transilvaniei în mâna insurgen
ţilor la 1849, «Gaz.» şi »F.« fură suprimate şi 
dela 1 Martie v. 1849, timp de 9 luni, n’au mai 
putut să apară. După pacificarea ţerei, la 1 Dec. 
1849, foile reapăniră iarăşi, dându-se redacto
rului Bariţiu nouă concesiune sub condiţiunea, ca 
«Gaz.» să publice toate măsurile şi ordinaţiunile 
oficiale ale guvernului. Dela această dată (1 Dec. 
1849) (jiai’ul nu s’a mai numit «Gaz. de Trans.», 
ci «Gaz. Trans.».

In Martie 1850 apariţiunea «Gaz.» şi a »F.« 
fu din nou sistată prin decret guvernial şi Ba
riţiu fu depărtat dela redacţiune pentru că, cu 
toată provocarea autorităţii, n’a întrerupt publi
carea raporiului lui Avram lancu asupra întâm
plărilor din munţi, ce apăruse mai ântâiu la 
Viena în limba germană. După un interval de 
şese luni (13 Febr. până la 9 Sept. 1850) «Gaz.» şi 
»F.» reapar din nou sub redacţiunea lui lacob 
Mureşianu, care, pătruns de necesitatea existenţei 
unui 4iar român în Transilvania şi Ungaria, făcîi 
paşi la guvern, cerând concesiunea pentru re- 
digiarea şi edarea foilor, care i-s’a şi dat în 
Sept. 1850. Acestea reapăniră în 9 Sept. 1850 
pe lângă obligaţiunea, de a se conforma legilor 
şi măsurilor luate în urma stăiii de asediu şi a 
nu aţîţa diferitele naţionalităţi. Sub conducerea 
lui I. M. «Gaz.» începu să adopte încet-încet 
literele latine în locul celor cirile.

De aci înainte «Gaz.» a apămt regulat, dar 
foarte adeseori erau confiscaţi numeri din ea şi 
redactorul supus la mari şi continue şicane. Timp 
îndelungat i-s’a cerut, ca înainte de publicare 
articolii mai însemnaţi să-i presenteze la poliţie 
în traducere germană. Dar nu numai guvernul 
absolutist austriac punea cele mai mari pedeci 
în calea desvoltării acestor foi, ci «Gaz.» şi »F.«, 
cari erau mai cetite în principatele române, întim- 
pinară, Ia presiunea Rusiei, urmăriri şi din partea 
guvernului din Muntenia âncă de prin 1845 şi 
îndeosebi pe timpul ocupaţiunir rusesci. »(>az.» 
era prin decret imperial oprită de a trece în 
principate. Era pusă o amendă de 50 galbeni 
pentm acela, la care se va găsi. Aceasta îii.să 
nu împedecă străcurarea ei în principate, unde 
era cetită în ascuns.

Până la 1848 «Gaz.» a apărut odată pe sep- 
tămână, de aci încolo tot de câte 2 ori, iar în 
1863 - 64, pe timpul dietei transilvane din Sibiiu, 
şi de câte 3—4 ori pe septemână. Dela 1862 ora 
tipărită toată cu litere latine, ca şi »F.» şi cu orto
grafia etimologică. In 1865 «F.« încetă să mai a])ară. 
După decretarea fusiunei Transilvaniei cu Un
garia, în 1868, redactorul I. M. fu tras în cei cetare 
penală pentru publicarea pronunciamentului dela 
Blaj în contra uniunii. Procesele pentru pro- 
nunciament fură însă toate sistate la finea anului 
prin resoluţiune preaînaltă. In 1877 se intenta 
redactorului I. M. şi colaboratorului Bariţiu un 
proces de presă pentru mai mulţi articol! politici, 
care s’a terminat în anul următor printr’uu ver
dict de achitare al juriului din Sibiiu.

In 1877 redactorul I. M. bolnăvindu-se greu, 
fiul seu Dr. Aurel Mureşianu veni dela Viena, 
unde făcea praxă judiţiară şi de advocat, şi la 
1 Ian. 1878 luă însuşi direcţiunea şi redacţiunea 
(Jiarului cu program precis naţional. Cu I Ian. 
1881 «Gaz.» începu să apară de 3 ori pe sep
temână fără a se urca preţul abonamentului, iar 
la 1 Apr. 1884 deveni 4iar cotidian. Apariţiunea 
(jilnică a «Gaz.» dădu ocasiune studenţilor ma
ghiari universitari de a demonstra contra oi şi 
in Maiu 1884 ei arseră «Gaz.» în piaţa Clujului.

La 1 Ian. 1888 «Gaz.» serba jubileul do 50 ani 
dela înfiinţarea sa. O desvoltare foarte îmbucu
rătoare luă «Gaz.» un an mai târ4iu, dela 1 Iau. 
1889, prin întocmirea numerilor sei de Duminecă 
ca foaie literară-politică poporală şi prin edarea 
lor în mărime duplă, de 8 pag. mari, aşa ca să
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poată fi abonaţi şi separat cu preţul bagatei de 
2 fi. la an. Aceasta fu prima foaie poporală 
politică-literară la noi.

După strămutarea juriului la Gluj »Gaz.« a avut 
doue procese de presă: unul în Martie 1888, 
celalalt în August 1890, ambele pentru «agitare 
in contra naţionalităţii maghiare* şi ambele fi- 
nindu-se cu condamnări la închisoare.

Rolul, ce l-a avut »Gaz. Traus.* în viaţa cul
turală şi naţională a Românilor, este cu atât mai 
ÎD.semnat, cu cât el nu se mărginesce numai la 
Românii din Ardeal, Bănat, Ţeara ungurească şi 
la cei din Bucovina, unde această foaie a putut 
să intre în urma unei permisiuni speciale dela 
1839 încoace, ci a fost în totdeuna un focar 
puternic al naţionalismului pentru toată Româ- 
niniea. Cu deosebire în periodul de renascere 
naţională, până la 1860, se întâlniră în coloa
nele ei şi ale »Foaiei« condeiele agere mai ale 
tuturor scriitorilor români de dincoaci şi de dincolo 
de Carpaţi.

Gâzi, titlu turcesc, echivalent cu latinul im- 
perator; are sensul de victorios. La început pare 
a fi fost purtat numai de şefii statului, dar mai 
târcţiu a fost conferit de sultani chiar la simpli ge
nerali victorioşi. Osman-Paşa, apărătorul Flevnei, 
a primit şi el acest titlu.

Gazolina, v. Canadol.
Gazometru, aparat care servă sau a determina 

cantitatea de gaz consumata sau de a distribui 
gazul produs de o usină oarecare. In acest din 
urmă cas el constă dintr’un basin mare plin cu 
apă, asupra căruia se găsesce suspendat un clopot 
de formă cilindrică de fontă şi sub care se deschid 
2 tuburi, unul prin care vine şi se adună gazul 
produs de usină, iar altul prin care se distribue 
spre consumaţie. [S. M.]

Gea —, V. şi Dja —.
Gealamina, Calamina (v. ac.).
Geamia, templu mahometan mai mare. In vir

tutea tractatului încheiat cu Mircea în 1413, 
tractat, care se întinse mai târcţiu şi asupra 
Moldovei, Turcii nu zidiră nici odată în România 
G., şi dacă au făcut oarecând vr’o încercare, 
ca s. e. înaintea suirii pe tron a lui Mihaiu Vi
teazul, acele tentative fură în totdeuna zădăr
nicite, astfel încât nu se stabiliră nici odată. 
Altfel însă stau lucnirile în Dobrogea. Această 
ţcaiâ, ce o căpetă România în schimbul Basa
rabiei prin tractatul de Berlin în 1878, era şi 
e.ste ancă populată de o mulţime de mahometani, 
cari îşi au G. lor. Judeţul Constanţa are 28,210 lo
cuitori musulmani cu 174 G., cu 178 hogi sau 
imami, preoţi ordinari, 53 hatipi, preoţi cari 
oficiază numai Vineria, şi 66 muezini, diaconi. 
In oraşul Constanţa sunt 8 G., dintre cari una 
îMahmudia* din 1722, şi alta «Azizia* din 1860, 
cu 8 hogi. In j. Tulcea se aflu 11,592 maho
metani cu 12 G., dintre cari una în oraşul Tulcea 
pentm 930 de enoriaşi. Preste întregul cler 
musulman se află, atât Ia Constanţa cât şi la 
Tulcea, câte un muftiu (protopop), cari sunt în 
situaţiune frumoasă, căci au dela guvernul român 
salariul unui protopop (300 lei lunar) şi o sub
venţie ancă mai mare dela sultan. Guvernul român 
întreţine asemenea mai totalitatea G. şi clericilor 
mahometani cu lefi egale ca cele din biserica 
dominantă. (Dănescu, Dicţ. jud. Con.stanţa. Buc., 
1897 şi al jud. Tulcea. Buc., 1896.)

Geana, se (Jice de popor şi la perii pleopelor, 
numiţi cilii şi la pleopă. In caşul prim de obiceiu 
la plural, adecă gene.

Geaster Mich., (botan.) gen de Ciuperci gastro- 
mycete, familia Lycoperdaceelor. Speciile sale 
trăiesc prin pădurile de bracji; cea mai comună 
e G. hygrometricus; alte specii sunt G. stellatus, 
finibriatus, etc. La toate fructul rotund are un 
înveliş dublu; cel extern se deschide neregulat 
într’un numer oarecare de valve, dispuse în mod 
stelat şi hygrometrice (hygroscopice); adecă, ele 
se pot deschide şi închide alternativ, după cum 
sunt puse Ia uscăciune şi la umezeală. Această 
proprietate a valvelor e în legătură cu disemi- 
naţiunea sporilor şi se datoresce structurei spe
ciale a învelişului fructului.

Gebauer, Alexis, profesor de plano, n. 1815 
în Cluj, f 14 Dec. 1889 în Bucuresci. A pu
blicat numeroase composiţii musicale cu melodii 
naţionale şi diferite caiete de studii.

Gebel, numele unui tutun din Arabia, obicinuit 
foarte mult în ţerile românesci pe la începutul 
acestui veac, pentru mirosul lui plăcut.

Gebeleizis, 4eu^ principal al Geţilor, al cărui 
cult fusese propoveduitde reformatorul Zamobds. 
Mai târcjiu, când Zamolxis fu încjeit, numele lui 
G. se confundă cu al lui Zamolxis însuşi. Re- 
presenta soarele, adecă principiul luminii, al bi
nelui, ca şi în cultul iranic.

Geckonii, o familie din ord. Şopârlelor cu 
limba groasă.

Gedu, V. Detta.
Geena (Gehenna), sau valea fiilor lui Hinnom 

(IV Imp. 23, 10), situată spre sud dela Ieru
salim. Aici se jertfiau idolului Moloch (v. ac.) 
prunci nevinovaţi, din care causă Iudeii numai 
cu groază şi fior amintiau acea vale, în semn 
de dispreţ, aci aruncau tot felul de gunoiu şi 
necurăţenie, precum şi cadavrele celor osândiţi 
la moarte. Ca să nu se corumpă aerul prea tare, 
din când în când ardeau cele adunate în valea G. 
Numele ei ca loc de osândă în gura poporului 
se întrebuinţa şi spre designarea iadului sau a 
infernului, (jhristos a conservat acest us de 
vorbire (Marcu 9, 46). [i—ra.]

Geibel, Emanuel, poet, n. 1815 în Liibeck, 
1851—69 prof. de estetică în Miinchen, f 1884, 
Scrise poesii lirice: «Gedichte* (la 1895 ediţia 
121), «Juniuslieder* (1848), «Heroldsrufe* (1871), 
«Spătherbstblătter* (1877) ş. a.; drame: »Konig 
Roderich* (1843), «Meister Andrea* (1855), ş. a. 
Mai are o mulţime de traduceri bine nimerite 
din spaniolesce şi franţuzesce. Opere complete 
(3 ed. 1893, 8 voi.).

Geiger, Abraham, savant ovreu şi distins ante- 
luptător al reformei judaismului, n. 24 Maiu 
1810 în Frankfurt 1. M. A studiat cu predilec- 
ţiune şi cu succes filosofia şi limbile orientale 
în Bonn şi Heidelberg; apoi a fost succesiv rabin 
în Wiesbaden (1832), Breslau (1838), Francfurt 
(1868) şi Berlin (1870). ţ 23 Oct. 1874. G. a 
voit să stabilească teolo^a jndaică într’un sistem 
sciinţific şi de aceea a întemeiat, dimpreună cu 
alţi învăţaţi ovrei, revista; »Zeitschrift fiir jii- 
dische Thoologie* şi a scris mai multe opere iefj- 
logice judaice. G, a scris şi mai multe monografii 
limbistice .şi mult cetită operă: »Das Judentum 
und .seine Geschichte*. (Cf. Schreiber, A, Geiger 
als Reformator des Judentums. Lobau, 1880.)
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Geiserich, v. Genseric.
Gelssospermum laeve BailL, (botan.) plantă din 

fam. Apocynaceelor, în Brasilia. Dă scoarţa 
amară Pereiro, folosită ca antifebrină.

Geistinger, Maria, artistă dramatică, n. 26 Iul. 
1836 în Graz, dela 1852 a păşit ca subretă, dela 
1865 fu serbătorită în Viena ca cântăreaţă de 
operete; mai tar4iu a păşit cu destul succes şi în 
drama clasică; a făcut multe călătorii artistice 
(prin America). Trăiesce în Rasteufeld (Stiria).

Gela, un vechiu oraş al Siciliei, colonie a in
sulei Rhodos, fundată pe la 690 a. Chr. în partea 
de sud a insulei; tiranii ei, şi mai ales Gelon 
(491—478) a fost cel mai puternic din toată Si- 
cilia. G. a fost dărîmată de Cartaginezi la 405 
a. Chr. A dispărut cu desăvîrşire la 280 a. Chr.

Gelasius, numele a doi papi. 1) Gelasius 1 
(492—496), un bărbat piu, erudit şi energic, a 
combătut pe Manichei, Pelagiani şi Ariani; în 
sinodul ţinut la Roma în 496 pe basa decre
tului pontificelui Damasus de nou a separat cărţile 
canonice ale sf. Scripturi de cătră cele apocrife; 
în locul »Lupercaliilor« (v. ac.) a pus serbătoarea 
purificării maicei Domnului; s’a silit a conserva 
în cler simplicitatea în traiu şi vestminte, s’a 
ocupat de ordinarea serviciului liturgic (Sacra- 
mentarium Gelasianum).

2) Geîasiu II (1118 — 1119) învitat de regele 
Franciei Ludovic VI a întreprins o călătorie în 
Francia cu intenţiunea de a convoca un sinod 
în Rheims şi acolo, fiind de faţă delegaţii di
verselor ţeri, să se pună capet certelor dintre 
biserică şi stat, însă a murit la Clugny 1119.

fi—m.]
Gelatina, o substanţă transparentă de o con

sistenţă moale, incoloră, inodoră, extrasă din ţe
sutul animal prin fierbere, ca din piei şi oase 
sau din cartilage şi atunci ia numele de Chon- 
drina. De această din urmă varietate se deose- 
besce prin aceea că nu formează sărari inso
lubile cu sulfatul de aluminiu, alaunul, acetatul 
de plumb cum formează Chondrina. Ea se între
buinţează la prepararea diferitelor substanţe cle
ioase usitate în comerciu. Cea mai pură e extrasă 
din beşica înotătoare de pesce, cunoscută şi sub 
numele de cleiu de pesce. Pentru usagiul do
mestic ea se extrage cu deosebire din oasele 
de viţel.

Gelatine, nume dat unor preparate ale artei 
culinare ori farmaceutice, cari constau din so- 
luţiuni saoharate închegate cu o substanţă ge
latinoasă ori gomoasă. După cum se întrebuin
ţează substanţe gelatinoase vegetale ca amidon, 
pertina din fructe, sau direct gelatina extrasă 
din regnul animal, cum s. e. ichtyocolul, deosebim 
gelatine vegetale sau animale. [S. M.]

Geldern, 1) G. (GelderlandJ, provincie olan
deză, 5081 km*, cu 512,202 loc. (1890); capitala 
Arnheim. 2) G., fost ducat german la Rinul in
ferior, 1543 fîi încorporat Ţerilor de jos. In timpul 
rescoalei Ţerilor de jos, partea nordică a duca
tului (prov. olaud. G. de acum) se alipi 1579 la 
Uniunea de Utrecht, iar partea sudică fu dată 
Prusiei în pacea dela Utrecht (1713). 3) G., oraş 
în districtul pru.sian Diisseldorf, cu 5536 loc.

Gelee, v. Claude Lorrain.
Gelepul Manole, ^ec din Ţarigrad, a doua 

capuchehaia a lui Mihail Racoviţă Voevod, în a 
doua a sa domnie din Muntenia (1741—44).

Gelificare, (botan.) modificare a celulosei (v. ac.), 
ce constă în schimbarea acestei substanţe în 
alta isomeră, dar cu uoui proprietăţi. Substanţa 
cea nouă la uscat e cornoasă, pusă în apă se 
umflă dând un fel de gelatină; nu se colorează 
nici cu iodul, nici cu cloroiodura de zinc. Această 
modificare e foarte comună la plante; s. o. la 
seminţele de Gutui, In, Roşcov, la multe Alge 
(Gelosa dela Algele Floridee), ş. a. De câte ori 
se petrece, pare a fi datorită unor fermenţi spe
ciali hydratanţi, fermenţi cyto-hidrolitici, cari 
lucrând asupra celulosei o facJ din insolubilă 
în apă să devină solubilă în acest lichid. Acestor 
fermenţi se mai datoresce: disolvarea celulosei 
de reservă din albumenul cornos al Palmierilor; 
a celulosei dela arborii atacaţi de ciupercile ligni- 
cole, etc.

Gelimer, ultimul rege al Vandalilor în Africa, 
asasinând pe principele Hilderic, rudă cu îm- 
peratul Teodosiu I; lustinian, sub pretext de a 
resbuna pe Hilderic, trimise pe generalul seu 
Belisar în Africa (534). Belisar repurtează un 
strălucit succes la Tricameron şi G. fu făcut pri- 
sonier, adus la Constantinopol, fu liberat şi i-se 
deteră vaste terenuri în Galaţia unde şi muri in 
fericire şi belşug. G. a fost rege al Vandalilor 
numai doi ani (532—534). fCaion].

Gellert, Ghristian Furchtegott, poet german, 
n. 4 Iulie 1715 în Hainiohen (Saxonia), dela 1751 
profesor în Lipsea, unde muri 13 Dec. 17(ii), 
G. a fost aşa 4icend primul scriitor german în 
seci. XVIII, care a avut public în adcveratul 
înţeles al cuvântului. Operele principale, foarte 
lă^te şi devenite populare, sunt: »Fabeln und 
Erzăhlungen*, apoi »Geistliche Oden und Lieder«. 
G. a scris şi comedii şi un roman. Operele com
plete au apărut la 1784; ediţie nouă la 1807 
în 10 volume; »Dichtungen« ed. de Schulleriis 
la 1891.

Gellerthegy, germ. Blocksberg, deal în Buda
pesta, în dreapta Dunării, 224 m. înalt; cu stânci 
de dolomită şi frumoase pădurici. Citadela do pe 
G. a fost predată spre demolare, la stăruinţa 
representanţei oraşului.

Gellius Aulus, scriitor roman, n. pe la 130 
probabil la Roma; făcu studii strălucite, avend 
ca profesori pe Fronton, Faverinus, Taunis şi 
pe alţii. A stat mult timp la Atena. O. e.ste un 
scriitor-de elită; dela dînsul ne-a remas o lu
crare întitulată »Nopţi atice«, conţinutul acestei 
cărţi este foarte variat, găsim în ea gramatică, 
retorică, drept, istorie, archeologie, extracte din 
feluriţi autori, în fine o adevărată enciclopedic.

[Caion.l
Gelon, (484—478) tiran al Siracuzei, şi învin

gător al Caiiaginezilor. G. era fiul lui Dinomen 
şi voia să întemeieze un regat elinesc în 8icilia. 
Nu ia parte la resboaiele Medice din causă. că 
i-se respinsese cererea de a fi. numit liegliemon 
(comandant-şef) al tutulor Gi'eeilor sau din pii- 
cina că era ocupat cu respingerea unei invasiuni 
cai'tagineze în Sicilia, invasie pe care o învinge 
la Himera. Această învingere a lui G. a fost cân
tată de cătră poetul grec Piiidar. [Gaion,|

Gelose, o substanţă gelatinoa.să cxti'asa din 
diferiţi muşchi vegetali, cum s. e. Salep, Carn- 
geen, Agai’-Agar, solubilă numai în apa caldă şi 
cu o putere de a gelatina, inchiega dc 10 ori 
mai mare ca a cleiului de pesce.
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Gelosia, sentimentul neplăcut şi deprimant, pe 

care-1 încearcă unii oameni, când ved că şi alţii, 
pe cari ei pe drept sau pe nedrept îi cred in
feriorii lor, beneficiază de aceleaşi bunuri ca şi 
ei, sau beneficiază de bunuri pe cari ei nu le 
au şi le doresc cu putere. In acest înţeles e 
sinonim cu invidie, pismă. Intr’un înţeles special, 
G. designează sentimentul de mânie resbunătoare 
în contra femeii, pe care o iubim şi care nu 
numai că nu ne respunde cu aceeaşi iubire, dar 
mai bănuim'că iubesce şi pe altul. Acest sentiment 
este deosebit de ură, întrucât isvoresce din 
motive cu totul deosebite: suntem geloşi de o 
femeie pe care o iubim, nu pe care n’o putem 
suferi. G. isvoresce dintr’un exces de simpatie 
pentru o fiinţă, pe care vrem s’o posedăm în 
mod exclusiv, pe când ura dintr’un exces de 
antipatie pentm o fiinţă, a căreia existenţă n’o 
putem suferi. Dar, cum de multe ori extremele 
se ating, maximul de G. duce la acelaşi efect 
ca şi maximul de ură: la resbunarea, care cere 
moartea fiinţei iubite sau urîte. Sentimentul de 
0., cu această formă specială, combinându-se cu 
cealaltă formă (invidia), se resfrânge asupra per
soanei care ne-a furat iubirea femeii iubite, dând 
nascere la forma cea mai caracterisată a urei.

[Dragomirescu.]
Gelsemium nitidum Michx., plante din fam. 

Loganiaceelor, cresc în America tropicală; au 
rădăcini foarte narcotice, folosite în medicină.

Geitsch, loan Frideric, poet sas, remarcabil 
în deosebi pentm poesiile sale politice şi naţio
nale din 1848; n. 1815 în Sebeşul săsesc şi 
f 1851 ca preot în Romos.

Gelu, numit în cronica notarului regelui Bela 
(Anonymus) ca duce român în Ardeal pe timpul 
venirii Ungurilor. După tradiţia păstrată în această 
cronică. Românul G. domnia preste un ducat cu 
populaţiune română şi slavă şi cu cetatea pe rîul 
Someşului (în regiunea Clujului). Acest ducat a 
fost cucerit de linguri sub Tuhutum, unul din 
cei şepte căpitani ai lor, după ce ducele român 
că()u în luptă cu ei. »Atunci locuitorii ţerii, ve- 
(Jend moartea domnului lor, de bună voie dând 
dreapta, şi-au ales domn pe Tuhutum, tatăl lui 
Horea. Şi pe locul ce se (jice Esculeu i-au jurat 
credinţă, şi de atunci s’a numit locul acela 
Esculeu (ung. eskiillo = jurământ). Iar Tuhutum 
de atunci a stăpânit acea ţeară în pace şi fe
ricire ; iar urmaşii lui au ţinut-o până în timpul 
sfântului rege Stefan.«

In celelalte cronice unguresci, căpitanul un
guresc care a ocupat mai ântâiu Ardealul se 
uumesce Gyula. Despre acesta ele <}ic numai 
că el, intrând în Ardeal, »a găsit o cetate ce 
fusese constmită de Romani^. Până la Ştefan 
cel sfânt, care în 1008 cuceresce Ardealul şi-l 
unesce cu monarchia Ungariei, sunt menţionaţi 
iu Ardeal trei duci unguresci Gyula; după dîn.şii, 
capitala Ardealului a fost numită Gryula-Fehervdr 
(= Alba-Iulia). Numele Gyula se află şi la scrii
torii bizantini, în forma Gyla^, dar nu ca nume 
personal, ci ca nume de dignitar unguresc. Pe 
la 950, Gylasse botează în Constantinopole şi pri- 
mesce un episcop lerotheu pentru ţeara sa. După 
cronicele unguresci, acest Gyla domnia în Ardeal. 
Ultinrul Gyla (Gyula cel tiiier), pe care îl supune 
Ştefan cel sfânt la cucerirea Ardealului, se numia, 
după sciri germane contemporane, Procui. Deci

Tuhutum şi Horea din cronica notarului lui Bela 
ar fi numele celor doi Gyla dintâi, precum Procui 
este numele celui din urmă.

După numele »Erdeeli Zoltam, care cronicele 
unguresci îl dau Ardealului la cucerirea ţerii de 
Ştefan cel sfânt, se pare că Ungurii au întrat în 
Ardeal pe timpul lui Zoltam,, fiul şi următorul 
lui Arpad. Ei au ocupat dintâiu numai partea 
nord-vestică, regiunea Someşului până în valea 
Mureşului cu Alba-Iulia, unde se afla ducatul lui 
Gyula. In partea sud-estică a Ardeal ului mai există 
un ducat dependent de imperiul bulgar, numit 
în cronicele unguresci ducatul lui Kean (= Khan), 
până în timpul lui Ştefan cel sfânt, care îl 
supuse după ce cucerise ducatul lui Gyula. Du
catul româno-bulgar al lui Kean, supus de Ştefan 
pe la 1003, pare să fie un rest din ducatul lui 
Gelu sau un al doilea ducat ardelenesc de acelaşi 
fel, care s’a păstr’at în partea sud-estică a Ar
dealului în dependenţă de imperiul bulgar pană 
la începutul secolului XI. Numai după supunerea 
acestui ducat prin Unguri, Ardealul întreg a 
întrat sub stăpânire ungurească, fiind anexat la 
Ungaria ca provincie autonomă, cu un guver
nator propriu, numit voevod. Titlul de voevod 
(de origine slavonă), cum şi instituţiunea cne
zatelor române în Ardeal şi Ungaria sunt urmele 
vechii organisaţiuni româno-bulgare, cu voevo- 
date şi cnezate românesci în dependenţă de im
periul bulgar, înainte de cucerirea ungurească.

[D, On.]
Gemă, piatră scumpă gravată; cunoscută din 

timpurile cele mai vechi. Gliptica (grav, pietrilor 
scumpe) a fost întrebuinţată cu mult înaintea 
tăierii şi şlefuirei pietrilor scumpe. Deseranul 
poate fi sculptat în piatră şi atunci aceasta se 
numesce o intagliă, sau poate să iese în relief 
ca la kamee.

Gemaţiune, (botan.) înmugurire, (v. Muguri.)
Gemenea, com. rur. cu ceţurile: Junei, Me

steceni, Mestişoai'a, Runcul, Şipotul şi Urcţica, 
şi parochie împreună cu comunele rurale: Ostra 
cu coturile: Băieşescul, Muncelul, Poiana Flocii, 
şi Slătioara cu coturile: Pârâul Rece, Plaiul 
Muntelui şi Runcul Tăutului, moşii mănăstiresci, 
în Bucovina, căp. şi j. Câmpulungului, toate cu 
1776 de loc. (1468 ort. or., 239 rom. cat., 69 mos.) 
şi cu câte o şcoală primară. [Dr.I.G.Sbiera.]

Gemeni, fraţi gemeni, doi copii născuţi deo
dată din aceeaşi mamă; muşchii gemeni, gastro- 
cnemii, situaţi la partea posterioarâ a genun
chiului şi a gambei, (v. şi Geminat.) [Y. I.J

Gemenii, a treia eonstelaţiune zodiacală, avend 
ca stele principale pe Castor şi Pollux. Soarele 
întră în această eonstelaţiune în luna lui Iunie. 
Ea este cuprinsă între Vizitiul şi Ursa mare spre 
nord şi Cânele mic şi Orion spre sud. [—]

In antichitate această eonstelaţiune se numia 
doue capre; Grecii le-au numit o păreche de copii 
şi pe unul l-au numit Castor, pe celalalt Pollux; 
acela stă mai sus, acesta mai jos. Copiii aceştia 
s’au identificat cu Dioscurii (v. ac.), dar se află 
mituri, după cari şi Heracles cu ApoUo se nu
mesc G. şi când în ele e vorba de taur, se în
ţelege zodia Taurul, zodia din Aprilie,

Gemenii in poverile românesci. O fată de 
împerat amiroasă o floare de trandafir (sau din 
vedere) şi remâne în.sărcinatâ. Imperatul mă- 
niându-se, încredinţa pe cineva (de regulă ser-
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vitor) ca să ducă fata în pădure şi să o omoare, 
dar acela avend milă de fată, îi tăia numai de
getul cu inel, ca să-l ducă ca semn (sau ochii 
dela un căţel). Fata află o colibă, locuiesce acolo, 
nasce doi gemeni cu perul de aur şi le dă nu
mele Busuioc şi Măgheran (sau vine D(}eu cu 
Sf. Petru şi îi botează). Pruncii cum crescură, 
plecară la venat şi îşi (Jiseră, că acela, care va 
vede picături de sânge pe paloşul seu (ori pe 
mărama sa) să scie, că e reu de fratele seu şi 
să-l caute, ca să-l scape. Busuioc în pădure îşi 
face foc sub un copaciu, dar deodată în copaciu 
se arată o babă (Scorbura, Pajurea, Mama pă
durii) şi se vaieră de frig. B. o chiamă la foc, 
dar baba îi spune, că se teme de căţeii lui şi-i 
aruncă trei peri din cap, ca să-i lege. Baba vrăji 
perii şi căţeii fiind legaţi, se scoborî din copaciu 
şi omorî (mânca, înghiţi) pe B. Măgheran vede 
picături de sânge, sosesce chiar la acel copaciu, 
şi-şi face foc, iar baba cearcă, ca cu perii să-l 
înşele şi pe el, însă el aruncă perii în foc, cu 
căţeii prinde pe babă şi cere să-i dea pe Busuioc. 
M. scoate pe B. din bui’ta ei (ori cu iarba vieţii 
îl învie), iar căţeii sfâşie pe babă. In acest basm 
asemenea sunt Dioscurii ca Gemeni; B. e cel 
muritor, M. e cel nemuritor. [Atm.]

Gemenii, corn. rur. în Eom., j. Mehedinţi cu 
1400 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; are 1 biserică 
şi 1 şcoală.

Geminat, sau grupat în păreche; şe 4ice despre 
frunze când sunt aşezate câte doue în păreche, 
apropiate său unite şi de aceeaşi parte a axei. 
Se observă s. e. la unele Solanee (Solanum, 
Atropa, ş. a.).

Geminide, stelele călătoare al căror punct do 
radiaţiune e în constelaţiunea Gemenii. Cele mai 
importante, avend punctul radiant foarte aproape 
de Castor, sunt visibile în intervalul 9—12 De
cembre stil nou.

Gemiparitate, generaţiune asexuală prin mu
guri emişi de corpul mamei, devenind noui indiri^i-

Gemmuie, embrioni ciliaţi ai mai multor Ce- 
lenterate; se mai numesc G. corpii reproductoii 
analogi cu seminţa sau »spori« dela spongilo.

Gemula sau plumula; e una din părţile em
brionului (v. ac.) şi anume, mugurele terminal 
şi vîrful vegetativ al tigelei. Se află deasupra 
locului de insei'ţiune al frunzelor cotiledonare 
pe tigelă. E ca un mic mugure compus din câ
teva mici frunzişoare, ce acoper vîrful vegetativ 
al tigelei. La unii embrioni lipsesce, căci vîrful 
vegetativ e gol, neacoperit de frunzişoare; aşa 
e la Dovleac, Floarea Soarelui, Ceapă; la alţi 
embrioni din contră e foarte desvoltat, avend 
multe frunze, cum e la Fasole, Stejar, Migdal, ş. a.

Gen, o reuniune de specii, cari presintă unul 
sau mai multe caractere comune, cari sunt mai 
mult sau mai puţin renascibile. Aceste caractere 
sunt exterioare, superficiale, cari nu se transmit 
necesarmente prin generaţiune, sau chiar dacă se 
transmit, procesul se face într’un numer de ge- 
neraţiuni foarte restrins. Semnificaţia acestei 
terminologii biologice a variat cu timpul; vagă, 
confusă la început, cum de pildă la Aristot şi 
Pliniu, noţiunea genului a început a se precisa 
prin seci. XVII şi începutul celui al XVIII. 
Trebue să ajungem pe la mijlocul seci. XIX 
pentru a da preste studii aprofundate asupra

G.-lui; chestiunea a dat nascere la o samă de 
discuţii: unii vedeau în această noţiune o ab
stracţie, necesară pentru studiu (Buffon, Jussieii, 
Haller), în natură neexistând decât indivizi 
(Condillac). Linne admitea din contră realitatea 
genului (genus est species naturae opus) şi sta- 
bilia genul după caractere generale, după tră
sături mari, cari arată în fiinţele reunite sub 
acelaş nume, aceeaşi idee generatrice sau mai bine 
aceleaşi condiţiuni de existenţă. Cuvier admitea 
genurile cu oarecari restricţiuni, îndoindu-se 
intru câtva de realitatea lor. Intfeliuinţarea unei 
technice mai precise, cum a fost de pildă mi
croscopul, a contribuit la precisarea cât mai 
sciinţifică a nomenclaturei biologice, numita (1.; 
caracterele generale dispăruseră drept criterii 
ancă la discipolii lui Linne. Astăzi realitatea 
G.-lor nu mai este atacată de nimeni şi este 
destul de precisă. [V.]

In botanică se numesce G. o reunire do 
mai multe specii, ce au între ele numeroase ca
ractere de înrudire. Caracterele generice sunt 
luate dela organele mai puţin capabile de va
riaţie, ca cele de fnictificaţie, sau şi din cele ale 
aparatului vegetativ. Sunt G. reduse numai la o 
singură specie (G. monotip), iar altele cuprind 
numeroase specii. Când un G. e mai vast, se 
subdivide în subgenuri. Unele G. sunt bine de
limitate, altele nu, fiind specii ce fac trecerea 
dela un G. la altul. In botanică G. au fost deli
mitate întâi de Tournefort (1694), apoi de Linne, 
A. L. de Jussieu, ş. a. La vechii clasificatori G. 
erau mult mai vaste; în urmă au fost subdi- 
visate în altele mai mici. Fiece G. are un nume, 
de obicoiu substantiv, în scris urmat de numele 
prescurtat, mai rar întreg, al autorului, care 
pentru prima dată a caracterisat bine genul.

[S. Şt. R.J
Ca termin de gramatică G. însemnează ctir 

tegoria, la care aparţine un cuvent din punct de 
vedere al formei şi înţelesului lui. Divisiiinea 
din acest punct de vedere variază după dife
ritele grupuri de limbi. In limbile arice găsim 
trei genuri (masculin, femenin .şi neutru); în 
cele semitice doue; în unele limbi, cari n'au u 
literatură, întâlnim chiar mai multe (treispredeec 
în limba Cafrilor). In 1. magh., în chineza, ])c 
de altă parte, disHneţiunea de gen lipse.sce. Cliiai' 
în limbile, în cari genurile există, vedem de 
multe ori o aceeaşi formă servind la doue sau 
trei G. deosebite. G. se schimbă apoi adcseoi'i 
când un cuvent trece dintr’o limbă în alta.

Gena sau Jena, (franc, gene) tortură, inco
modare, strinitorare. Fără G. se (jice când cinovea 
nu ţine samă de consideraţiunile ce le dato- 
resce altora.

Genariu, în poveştile românesci un om mândru, 
care locuia în palat, dar era selbatec şi umbla 
la venat. Fet frumos îi fură fata şi fuge cu ea, 
dar G. pe calul cu doue inimi îl ajunge, işi ia 
fata înderept, iar pe Fet frumos il aruncă până 
în nori, unde artjend, câ(ju din el o mână dc 
cenuşe. Dumnezeu tocmai se preumbla pe acolo 
şi-l învia. (Cf. M. Eminescu, Fet frumos din 
lacrimă.)

Gencs, rom. Genciu, corn. rur. îii Ung., cott. 
Sătmar, cu 1286 loc. Maghiari şi Români (338).

Gendarm, (frc. Gens d’armes), în Krancia la 
început poporul înarmat, după aceea, unele des-
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păi’ţeminle compuse din nobili; mai târziu o 
parte a cavaleriei (v. ac.) grele, iar de present se 
Dumesce G. susţiitorul ordinei publice. Germania 
a avut 1806 pe timp scurt un regiment de G., 
iar 1889 împăratul Witbelm II a organisat un 
(lespărţement mic de G. pentru paza personală. 
Pentru susţinerea ordinei în spatele armatei ope
rative, cât şi la cuartirile generale servesc G. 
rle câmp; iar pentru ţinerea ordinei publice preste 
tot sunt G. de ţeară. In Austria, Ungaria, Croaţia, 
Bosnia şi Herţegovina G. au chiemarea de a sus
ţine ordinea publică.

Gendarmeria, trupe însărcinate cu suprave- 
, ginerea şi poliţia la oraşe şi la populaţiunea ru
rală. Aceste trupe au o recrutare specială şi 
depind de mai multe mini.stere. In România sunt 
G. călări (1 divisiune în Bucuresci şi 1 escadrou 
la Iaşi), cari formează garda regală, G. pedeftri 
(câte o companie în Bucuresci şi Iaşi), şi G. rurală 
câte un detaşament comandat de un oficer de 
fiecare district. G. rurală depinde de ministeriul 
de interne în ceea ce privesce menţinerea ordinei 
publice, casarmare, soldă, etc.; în ceea ce pri
vesce poliţia judiciară şi executarea mandatelor 
justiţiei ea depinde de ministeriul de justiţie, iar 
în ceea-ce privesce disciplina depinde de mi
nisteriul de resboiu.

Gene, v. Geana.
Genealogia, filiaţia generală a membrilor unei 

familii, presentând relaţii de înrudire, începend 
dela trunchiul comun. Aceasta formează ceea ce 
se numesce de ordinar * Arborele genealogic.* G. 
unei familii se stabilesce in linie descendentă 
prin bărbaţi, excepţional prin femei, şi în acest 
cas filiaţiunea e întreruptă. Stabilirea G.-lor e 
un ajutor puternic pentra istorie, care are în 
fiecare moment nevoie de ele. Chestiunile de 
moşteniri dau o mare importanţă cercetărilor 
de filiaţie, cari basate pe acte autentice, aduc 
lumină pentru elucidarea lor. G. se stabilesce prin 
cercetarea actelor şi documentelor autentice; fă- 
cendu-se filiaţia în linie bărbătească (mâle). In 
Occident s’au făcut mai multe lucrări însemnate 
asupra G.-lor familiilor nobile. Astfel in Ger
mania: Theatrum genealogicum, de Henniges; 
Germania topochrouostemmatographica, de Buce- 
linus (1655—78) etc.; iar în Francia: Duchesne 
d’Hozier, cu colecţiunea sa remarcabilă de ar- 
moirii, Lancelot; în Anglia: Dugdale, etc. Lu
crările cele mai complete şi autentice sunt ale lui 
Hiibner : Genealogische TabeUen (1730Leipzig); 
Los Casas: Atlas genealogique (1803); Hopf: id.; 
Almanach de Gotha, pentru câteva familii prin
ciare, etc. De obiceiu fiecare familie nobilă, mai 
ales în apus, păstrează G. casei sale. Fiecare 
pemoană în linie descendentă (tată şi fiu) comp- 
tează pentru o generaţie, şi astfel vechimea se 
calculează pe generaţii. Un secol cuprinde de 
ordinar 3 generaţii, socotind o viaţă de om 33 ani 
în mediu. Aşa fisele squarticre* de nobleţă se 
numeră socotind nobleţă dinspre partea tatălui, 
a mamei, bunicei dinspre tată, câteva generaţii 
cel puţin de fiecare (de obiceiu câte 4, ceea ce 
face 16 quartierc). Aceasta .spre a se proba că 
nu există »mesalianţă«, adecă înrudire cu familii 
nenobile. In mod grafic G. se fac sub forma unui j 
arbore, trunchiul arborelui representând pe al 
familiei, iar branşele descendenţa. Acest mod e 
însă nepractic şi complicat. Cel mai simplu şi

clar consistă în a scrie trunchiul familiei sus şi 
a coborî pe urmaşi prin linii drepte, până la cei 
din urmă. In principiu o G. trebue să cuprindă 
mai multe G. şi de aceea e întrebuinţată foarte 
rar pentru familii nenobile.

Genee, Bich. F. F., compositor germ., n. la 
7 Febr. 1823 în Danzig, f 7 Iun. 1895. Fost 
şef de orchestră în diferite oi’aşe, şi-a făcut re- 
numele mai cu samă printr’o serie de operete şi 
opere comice, cari au întimpinat mare succes în 
Germania şi Austiia. [T. C.]

General, în logică este o notă care convine 
atât noţiunilor cât şi judecăţilor. G. se numesce 
acea notă, pe care o au în comun toate obiec
tele câte se ţin de o anumită clasă de fiinţe. 
Noţiunile, cari au conţinut compus din astfel 
de note, se numesc generice. La judecăţi nota 
G. privesce cantitatea subiectului. O judecată 
se numesce G. sau universală, când noţiunea su
biectului este cu toată sfera sa subsumată şi 
împreunată cu noţiunea predicatului. Cu cele 
particulare şi singulare la olaltă, judecăţile univer
sale sunt grupate în categoria cantităţii. [PI.]

General, cel mai înalt grad al ierarchiei mi
litare. In armata română G. se deosebesc în G. 
de brigadă şi G. de divisii; G. de brigadă co
mandă brigade sau divisii, iar G. de divisii co
mandă corpuri de armată.

Armatajaustro-ungară are: G.-maior, locotenent- 
mareşal de câmp (Feldmarschall-Lieutenant), G. 
de cavalerie şi de artilerie (Feldzeugmeister) şi 
mareşal de câmp. Rusia are: G.-maior, G.-lieu- 
tenant, G. deplin adecă: G. de infanterie, G. de 
cavalerie, G. de artilerie şi G. de geniu, şi în 
fine mareşal de câmp.

Generalisaţiune, operaţiunea intelectuală prin 
care mintea omenească eliminează calităţile sau 
notele particulare ale representărilor, păstrând 
cele comune pentni a le contopi într’o repre- 
sentare generală numită noţiune (v. ac.). Această 
noţiune, fiind o elaborare pur mintală, nu poate 
fi reahsată în natură. Ori ce noţiune trebue să 
fie aplicabilă tuturor representărilor din cari a 
fost extrasă. Insă atunci când e deja aplicată, no
ţiunea dispare încorporându-se în representare.

[Migrim.]
Generalităţii, Ţerile, în republica Statelor- 

Unite ale Ţerilor de jos, numirea păi-ţilor cu
cerite din Brabaut, Flandria, Limburg .şi Geldern; 
neaparţinend nici uneia din cele şepte provincii, 
ele erau administrate direct de Staturile generale.

Generaţie aequivoca, sau alternantă, consistă 
în aceea, că un animal sau un vegetal în loc 
de a da nascere la un individ asemenea lui, pro
duce unul care nu seamenă cu el, însă care va 
produce prin generaţiune agamă (asexuată) o 
progenitură asemenea cu primul generator şi care 
va muri fără a lua caracterele acestui din urmă. 
Cu alte vorbe G. a. este o succesiune de ge- 
neraţiuni de origine diferite, cari se succed in 
timp alternând unele cu altele. G. alternantă este 
destul de frequentă la protozoare: ea este mai 
rară la nietazoare şi nu se observă dela cele cu 
o organisaţiune simplă. Repartiţiunea G. a. nu 
concordă cu afinităţile zoologice, căci poate exista 
la câteva genuri ale unei familii şi la altele nu.

[V.]
Generaţionism, opinia teologică a lui Tertullian 

(v. ac.), care admite transmiterea sufletului din
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generaţie în generaţie pornind dela Adam, în 
care ar fi fost concentrate toate sufletele. Prin 
această hipotesă se admitea materialitatea su
fletului şi putinţa Iui de a transmite toate ca
lităţile sau defectele fisice şi morale ale părin
ţilor în sufletul copiilor, cari la rândul lor le 
vor transmite mai departe. [Nigrim.]

Generaţiune, reproducţiune (v. ac.), procrea- 
ţiune. Se mai numesce G. şi descendenţa co
piilor, nepoţilor, etc. sau în sus a părinţilor, 
moşilor, etc., precum şi totalitatea oamenilor 
contemporani. Cronologia veche hotăria timpul 
după G., luată în înţelesul din urmă, socotind 
o G. cu 25—40 ani. [—]

La plante în cursul completei lor desvoltări 
se întâlnesc foi ine ce produc elemente de multi- 
plicaţie, capabile de a reproduce planta fără fecun- 
daţie (v. ac.), şi forme ce produc elemente reprodu
cătoare sau gârneţi (v. ac.); cele dintâi constituesc 
G. asexuată[agamăi'i. &G.)1 againogenesă (v. ac.), 
monomeră, etc.], cele de al doilea G. sexuată 
fgamogenetică, dimeră, etc.). Aceste doue feluri 
de G. pot să se succeadă în mod regulat, al
ternativ, şi să fie purtate pe forme îu aparenţă 
distincte, cum e caşul în genere la Archego- 
niate (v. ac.); atunci există o G. alternantă. 
Alte dăţi, după mai multe G. asexuate, poate 
urma şi una sexuată, cum e s. e. la Alge, Ciu
perci ; sau cele doue G. nu sunt distincte, ca la 
Fanerogame. (v. şi articolii: Agamia, Agenesia, 
Apogamia, Apandria, Apogenia, Apogynia, Apo- 
sporia, Partenogenesa, Viviparie, ş. a.).

G. spontanee (echivocă, autogonie), credinţă 
respândită în vechime, şi atji la cei inculţi, că 
vieţuitoarele s’ar pute ivi acolo unde n’ar exista 
nici măcar germeni de ai lor. Aşa Aristot credea, 
că din nomol descompus ar pute ieşi ţipari; Van 
Helmont susţinea foarte serios, că din o bucată 
de brânză îrtvelită în pânză murdară pot nasce 
şoareci, şi alte multe credinţe de felul acestora. 
De prin seci. XVII, în urma cercetărilor asupra 
modului de reproducere al vieţuitoarelor, s’a în
depărtat G. s. pentru animalele şi plantele mari. 
După inventarea microscopului şi în urma cer
cetărilor mai vechi ale lui Redi, Valisnieri, 
Schwann, Schulze şi mai noui ale lui Pasteur şi 
urmaşilor lui, s’a demonstrat şi pentru vieţui
toarele microscopice nascerea din părinţi ase
menea cu ele. Dacă într’un mediu oarecare, 
solid sau lichid, la început nu se observă vie
ţuitoare, iar după un timp apar foarte multe, 
aceasta nu se datoresce decât faptului, că con- 
diţiunile fiind favorabile, germenii din acel mediu 
au putut să-şi urmeze desvoltarea lor. Dacă acum 
prin mijloace apropriate se distrug toţi germenii 
dintr’un mediu şi se împedecă sosirea altora, 
acel mediu nu va fi populat de fel de vieţui
toare. Astfel a fost demonstrată experimental, 
de cătră Pasteur şi alţii, existenţa germenilor 
în atmosferă (teoria panspermismului) cu toată 
combaterea crâncenă dusă în contra experien
ţelor lui Pasteur de cătră Pouchet. Astă(ji e de- 
monsti’at, că organismele existente derivă din 
altele precedente şi asemenea cu ele; că sub
stanţa protoplasmică se sintetisează de cătră vie
ţuitoare şi numai într’o substanţă protoplasmică 
pi'eexistentă; că apariţie de mateiîe protoplas
mică acolo unde nu era nu s’a observat nici 
decum. Problema până acum neresolvată este.

cum a apărut prima protoplasma capabilă de 
asimilare şi reproducere, şi dacă se poate produce, 
pornind dela elemente chimice, o porţiune de 
jirotoplasmă dotată cu viaţă elementară? Asupra 
primei părţi a problemei nu se pot face decât 
suposiţii, şi acolo unde dovada experimentală 
lipsesce spre a sprijini suposiţia, sciinţa înce
tează, făcend loc credinţei. Cât pentru obţinerea 
protoplasmei vie pe cale sintetică, toate încer
cările până acum făcute au remas infructuoase.

[S. Şt. R.j
Generator, care produce; căzanul la maşini 

de aburi, etc.
Generic, ce se ţine de gen.
Generos, mărinimos, darnic, nobil, iertător. 

Generositate, mărinimie, dărnicie, înclinare spre 
facere de bine.

Genesa, nascere, facere; G. se numesce prima 
carte a Peutateuchului, pentru că în această 
carte a sf. Scripturi Moise enarează facerea sau 
crearea lumii şi a oamenilor celor dintâi. Pe 
lângă acestea mai istorisesce despre diluviu şi 
împrăsciarea popoarelor, despre chiemarea lui 
Avram şi despre ceilalţi patriarcbi până la moartea 
lui losif în Egipt. (v. Pentateuch.) [i—m.]

Genetic sau Genesic, ceea ce se rapoartă la 
origină, la generaţie sau la funcţiunile acesteia, 
s. e. simţul G.

Geneva, (germ. Genf), canton al Elveţiei, lângă 
lacul de G., 279 km2., 106,738 loc. (1888); ţinut 
deluros, udat de rîul Rbone; industrie puter
nică. G. ajunse 532 la imperiul Francilor, 888 
la cel burgundic; dela 1535 republică indepen
dentă, prin Calvin (dela 1541) centrul direcţiunii 
evang. reform. 1584 confederată cu Zurich şi 
Berna; 1798 unită cu Francia, dela 1814 canton 
suveran al Elveţiei. Constituţiune dela 14 Maiu 
1847. Capitala G. (pe timpul Romanilor: Au
relia Allohrogum), situată pe ambele laturi alo 
rîului Rhone, la ieşirea acestuia din lacul de 
G., are 52,043 loc., cea mai mare parte de con
fesiunea calvină şi vorbind limba franceză. Bi
serica Sf. Petru, locuinţa lui Calvin, casa natală 
a lui Rousseau. Statua lui Rousseau şi a ducelui 
Carol de Braunschweig. Universitatea (înte
meiată 1559); bibliotecă renumită; fabricaţiune 
de oroloage.

Geneva, convenţiunea de, v. Crucea roşie (voi. II, 
pag. 54).

Genezaret, lac de munte în nordul Palestinei, 
20 km. lung, 11 km. lat, 82 km2., 208 in. sub 
suprafaţa Mării Mediterane; apa lui e dulce, 
limpede şi foarte bogată în pesce. Pe timpul 
lui Christos G. a fost mult cercetat, (Cf. Evan- 
gelistul Mat 14, 34; Marcu 6, 53.)

Gengis-Khan, v. Djengis.
Genialitate, acea însuşire a unor oameni, cu 

au geniu. (v. ac.)
Geniculat, (botan.) îndoit în felul cum o un 

genunebiu, făcend adecă un uugbiu rotund; se 
poate observa la tulpină, peduncul, stil, embrion, 
rădăcină, ş. a.

Genii, în mitol. romană. Mai ântâiu de toate 
s’a crecjint, că există un genius universalis al 
lumii, identic cu sufletul divin al lumii, adecă 
cu însuşi Ddeu. Pe lângă 4ei, sufletele, resp. spi
ritele au fost un gen nemărginit şi teritoriul propriu 
al lumii spirituale a fost viaţa omenească: pentru 
aceasta tot omul a avut astfel de spirit, care ca
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un G. apărător l-a peti’ecut dela nascere preste 
toată viaţa, ba şi după moarte. Din această causă 
aţâţa G. sunt, câţi oameni şi G. s’a considerat 
ca un natural al fiecărui om, dar unii G. 
au fost luminoşi sau buni, iar alţii întunecoşi 
sau rei, şi dacă cineva avea natură rea, se (Jicea, 
că G. lui e întunecos. G. au fost numai ai băr
baţilor, pentru că asemenea spirite ale femeilor 
se numiau lunones. In casa, unde locuiau doi 
căsătoriţi erau doi G., bărbătesc şi femeiesc şi 
erau închipuiţi ca doi şerpi. G. se cugetau şi ca 
spiritele transfigurate ale morţilor şi pentru aceasta 
G. morţilor erau veneraţi la mormenturi, şi pe 
piatra mormenturilor erau representaţi asemenea 
plin şerpi. Ba şi înşişi <Jeii au avut geniile lor 
şi astfel se amintesc Genius lovis sau G. lo- 
vialis, G. lunonis Sospitae, etc. şi mitologii susţin, 
că pentru fiecare 4eu, G. s’a considerat de epi- 
tania individuală a 4enlui. Cultul G.-lor a fost 
aşa de lăţit, încât fiecai’e ţeară, provincie, co
lonie, cetate, legiune, colegiu, casă şi loc avea 
geniul seu, ba şi popoarele, iar geniul poporului 
roman s’a numit G. publicus sau G. populi romani, 
(v. Larii, Manes, Fylgia, Velvele.) [Atm.]

Genilie, loan, cel dintâi profesor de geografie 
şi istorie dela colegiul 8f. Sava din Bncuresci. 
Publicaţii; Geografie istorică, astronomică, na
ţională şi civilă a continentelor în general şi a 
României în parte, 1835; Prinţipuri de geografie 
sau începuturi de geografie statistică, politică, 
fisică şi astronomică, 1841; MonduL, curs de cu- 
noscinţe şi novele curioase şi interesante, 1847.

Genista L., (botan.) gen din fam. Leguminoa
selor, trib. Genisteae, cuprinde frumoşi arbuşti 
stufoşi, fără spini sau spinoşi. Acest important 
gen are tFo 70 de specii, respândite prin Eu
ropa, Africa boreală sau prin Asia occiden
tală. In părţile noastre cresce G. tinctoria L., 
cunoscută de popor sub numirile de; Dro- 
biţă, Drobuşor, Droghiţă, Grozama, Ini- 
stru, etc.; G. sagittalis L., etc. Mnlte specii din 
acest gen se cultivă ca plante decorative aşa 
siint; G. germanica L., G. angliea L., G. his
panica L., G. tinctoria L. Aceasta este între
buinţată ca plantă tinctorială. fZ.C.P.]

Genitalii, în anatomie numirea organelor de 
reprodneţinne. v. art. Reprodneţinne.

Genitiv, termin de gramatică (»6enitivns casns«), 
prin care se înţelege unul din caşurile declina- 
ţiunilor indoenropene. Sufixul acestui cas variază 
mult dnpă limbi, dar in general este derivat 
dintr’o formă comună indoenropeană. Genitivnl 
apare cu deosebire ca nn compliment al unui 
substantiv, pe care-1 cnalifică întocmai ca nn 
adjectiv (în >Vede« chiar aceeaşi formă este în- 
trebninţată când ca genitiv, când ca adjectiv). 
Alte ori genitival servesce de compliment nuni 
verb, adjectiv, preposiţie, ete.

Genin, (laL)f 1) spirit, care după credinţa celor 
vechi, sopravegfaiasoartea fiecărui om, san fiinţe; 
2(fiinţe misterioase şi supranaturale, in cari poeţii 
îşi personifică inspiraţia lor; 3) facultatea pe care 
o an mm oameni de a produce Incmri noi, ori
ginale, mari, cari se impun minţii celorlalţi, ca 
nisce modele de inveţat, de imitat şi de admirai; 
4) persoanele caii an aceasta facultate. Dintre 
aceste patra însemnării, cea mai întrebnioţată, 
şi care are tieboiiiţa de o deosebită exţtiearet^ 
este cea de sat» punctul 3.

Mintea omenească se presinta în desvoltarea 
omenirii, cu două puteri; I puterea de asi
milare, prin care omul a) se face stăpân pe ideile 
formulate de alţii înaintea Ini; b) îşi îinbogaţesue 
sensibilitatea cu simţiri, pe cari Io dobândesce din 
contemplarea obiectelor naturii sau obiectelor de 
artă; şi c) în fine, învaţă oum să-şi conducă 
voinţa, pentru ca să se poată orienta în lupta 
pentru viaţă, învăţând să respecte legile socie
tăţii şi căutând să satisfacă vr’una din trebuinţele 
ei. Cât timp mintea omenească are numai această 
putere de asimilare, progresul remăne staţionar; 
oamenii sunt ca toţi oamenii, faptele lor sunt 
fapte obicinuite, toate lucrurile ce ies din mâna 
lor poartă pecetea artificialităţii. Dar natura 
se desvoaltă necontenit şi se desvoaltă în toate 
direcţinnile; puterile ei ascunse ies la iveală, 
dând nascere la lucruri şi la fiinţe, cari an pe
cetea ei: pecetea sincerităţii şi perfec
ţiunii. Aceste puteri se revelează şi în om, şi 
mintea omenească, în care se manifestă această 
expansiune a naturii, se presentă atunci ca o 
nouă putere, pe lângă puterea de asimilare, cu 
II puterea de creaţiune. Aceasta e G, Sub 
înflnenţa lui, omenirea înaintează pe calea pro
gresului, şi precum puterea de asimilare se pre- 
sintă cu trei forme, tot aşa şi G. a) descopere 
în sînul naturii relaţiuni none, formolând astfel 
noue legi şi adăugând astfel la tesaarnl vechilor 
idei asimilate, none idei; h) ca materialul pe 
care-1 presinta natura în lumea noastră externă 
sau internă, G. crează forme none în mijlocnl 
naturii; forme capabile de a provoca în sensi
bilitatea celorlalţi oameni noue simţiri. In fine 
c) G., întemeiat pe ideile şi simţirile, pe cari 
şi le-a asimilat, devine nn ferment de acti
vitate în mijlocul societăţii omenesci, pane legi 
none activităţii celorlalţi oameni, îi subjugă voinţei 
Ini, şi cu ajutorul lor făptuesce lucruri extra
ordinare, pe cari istoria le conservă spre admi- 
raţiunea posterităţii. De aci trei feluri de ge
muri: a) G. sciinfifie (unde intră şi G. de 
invenţiune), b) G. artistic (unde întră şi G. fi
losofic) şi c) G. polUie (unde întră şi G. oratoric 
şi G. resboinic, ca nisce varietăţi particulare şi 
subordonate). Ic fiecare din aceste G., natura 
revelează o parte din .secretele ei. G, este re
velarea obiectivităţii naturii in subiectivitatea 
unui om. In G. sciinţific, natnra revelează legile 
ei de relaţinne; în G. artistic, legile ei de .sin- 
tesă; în G. politic, legile ei de mişcare şi de 
progres G. sciinţific descopere prin analisa le
gatara dintre fenomenele natnrii .şi ajunge să 
stabilească o lege de caumlitate analUi^. G. ar
tistic recompnne prin sintesă din deosebitele 
mate rial uri, nu nou întreg, o nomă fiinţa, care 
ni se impune ca un lucra mu, neprefăeut, perfect 
şi care ne afectează intri an mod absolut de dar 
şi definit, şi ajunge astfel să ne eoneretiseze un 
complex de eausalitate sintetică. In fine G. politie 
înţelege manifestările de activitate ale anei so- 
detăţir simte direcţiunea lor şi prin puterea 
vomţei lui le unesce î]iti’’un mănunebiiu, le sub
ordonează acrivîftăţri sale, şi le sîlesee să ia o 
anume cale, calea indiicată de obiecriviitatea na
turii şi revelată în d, şi aţjunge aslM să producă 
în lume o manifestare de eaumhta/e concretă.

Din punct de vedere ^idbiofogic, G. se caracte- 
rfeează printrio vastă memorie, printrio putere
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de atenţiune extraordinară, printr’o sagacitate 
deosebită, printr’o sensibilitate vie şi printr’o 
putere de activitate deosebită. Negreşit ace.ste 
puteri sufletesci sunt combinate în mod deosebit 
şi în deosebite dose, după natura particulară a 
G.-lui; dar facultăţile constante, pe cari trebue 
să le aibă ori ce G., sunt: Imaginaţiunea 
şi Atenţiunea. Prin Imaginaţiune, G. des
face, preface şi combină în nenumerate feluri 
representările, pe cari le primesce dela lumea ex
ternă, şi în această analisă şi sintesă mişcătoare, 
are ooasiuneade a vede, de a intui secretele 
naturii. Cel ce primesce impresiunile dela natură 
şi nu are putinţa de a le elabora, de a le des
face, reface, preface, nu poate ave ocasiunea 
de a vede în ele decât ceea ce vedem toţi: el 
n'are intuiţiunea pe care o are G. .şi prin care 
acesta vede ceea ce ceilalţi oameni nu pot vede. 
Dar această intuiţiune nu s’ar pute exercita, fără 
cealaltă pirtere sufletească, atenţiunea. Aceasta 
dă direcţiune desfacerilor şi prefacerilor Ima- 
ginaţiunii, conform unui scop pus mai înainte şi 
urmărit cu stăruinţă. Imaginaţiunea este dar 
o condiţiune sine qua non a G.-lui: ea ajută In- 
tuiţiunea care şi ea la rândul seu se va exercita 
în mesură cu puterea de Atenţiune.

Din punct de vedere psicho-fisiologic, unii 
oameni de sciinţă, cu deosebire doctori, au căutat 
să stabilească (Moreau de Tours, şi în timpurile 
din urmă Lombroso), că oamenii de G. sunt 
degeneraţi, că G. este un fel de nebunie. Argu
mentele aduse de ei însă nu sunt convingă
toare. Fără a întră în amănuntele unei discu- 
ţiuni, observăm numai, că nebunia se presintă 
ca un desechilibru, din c£we resultă totdeauna 
o degenerare a Atenţiei; pe când G. se pre.sintă 
tocmai ca un cas de perfect ecbilibm (de aceea 
producţiile lui au caracterul perfecţiunii), iar 
expresiunea acestui echilibru este tocmai o extra
ordinară putere do atenţie. Cei cari confundă G. 
cu Nebunia, se rătăcesc într’o mulţime de detalii 
accidentale asemănătoare şi pierd din vedere enor
mele deosebiri esenţiale. [Dr^omirescu.]

Geniu, trupele technice însărcinate cu dife
ritele lucrări de artă. In România sunt 2 regi
mente de G., regim. 1 are reşedinţa la Bucuresci 
şi al 2 la Focşani; reg. 1 se compune din 3 
batalioane şi anume: 1 bat. de căi ferate şi 2 bat. 
mixte (telegrafic şi săpători minări); reg. al 2 
are tot 3 batalioane anume: 1 bat. de pontonieri 
şi 2 bat. mixte. Peutru construcţiuni militare şi 
lucrări de casarmament, pe lângă fiecare corp 
de armată se află un personal de G. compus din 
oficieri de G., guarcji de G. şi desemnători, acest 
personal execută toate lucrările din regiunea 
corpului de armată. La ministeriul de resboiu 
este direcţiunea G.-lui, în capul careia se află 
un colonel de G., având personalul necesar pentru 
facerea proiectelor de clădiri militare.

Austro-Ungaria şi-a transformat regimentele 
de G. in 15 batalioane de pioneri şi 1 regiment 
de cale forată şi telegraf.

Genlis, Stephanie Felicie, comtesse de, scrii
toare franc., n. 25 Ian. 1746 la Champieri, 
-j- 31 Dec. 1830 la Paris; de o rară fecunditate, 
a scris pre.ste 100 do volumuri. Se pot ceti 
şi a(ji cu interes «Memoriile® sale, unde face o 
mulţime de revelaţiuni interesante din epoca sa. 
De oarecare valoare e novela «Mademoiselle de

Clermont», care a fost mult timp considerată ca 
un cap de operă.

Genova, v. Genua. Genovezii, locuitorii Genuei.
Genoveva, 1) Sf., patroana Parisului, n. 424, 

f 512 în St. Denis. 2) Ducesă de Brabant, eroina 
cunoscutei legende poporale din seci. XIV.

Genre, soiu, fel; sex, parte; gen, specie. Pic
tura G., un ram al picturei (v. ac.), care re- 
presintă indivizi ca tipuri ale uni gen, sau în
tâmplări şi fapte din trecut şi present.

Gena, (plur. GentesJ, la Romani societăţi for
mate din cercuri (familii) de origine comună sau 
înrudite între sine. Fiecare familie purta numele 
genului (nomen gentilis) pe lângă numele de 
familie (cognomen) şi personal (praenomen). Dela 
introducerea constituţiei lui Semus Tullius, G. 
încep să decadă; pe timpul imperiului nu mai 
au nici o importanţă. G. aveau sanctuarii comune 
şi dreptul de a decide în cause interne ale mem
brilor lor.

Genseric, (428—477) cunoscut rege al Van
dalilor. G. stabilindu-se în Africa, face alianţă 
cu triburile Maure şi se aliază cu Atila, sfă- 
tuindu-1 să năvălească în Italia. In 455 cuceresco 
Roma şi împăratul din acel timp, Petroniiis 
Maximus, este ucis de cătră popor din causa 
incapacităţii şi răutăţii sale faţă de popoml .seu, 
G. a fost un viteaz şi bun militar. [Caion.]

Gent, v. Gând.
Gentiana L., (botan.) gen de plante erbacee 

din fam. Gentianeae, trib. Swertieae, cu corola 
tubulos-campanulată, de comun coerulee sau 
violacee, mai rar purpurie, galbină sau albă şi cu 
foi oposite, adese sesile. Cuprinde vr’o 180 specii 
respândite în reg. temperată, cu deosebire 'în 
cea boreală, puţine pe munţii dintre tropi. Unele 
din ele sunt plante foarte decorative, însă în 
de comun greu de cultivat, s. e. dintre cele ce 
cresc la noi: G. cruciata L., cu floarea tetra- 
meră, respândită în reg. montanăşi cea inferioară; 
G. asclepiadea L. prin pădurile şi tufişurile 
montane şi subalpine; G. acaulis L., «cupe* în 
poieni sualbine şi alpine; G. Iuţea L. în reg. 
alpină inferioară, cu florile galbine, ş. a. Ultima 
specie, cunoscută sub numirea de »ghinţură«, so 
folosesce în medicină «radix gentianae rubrae*.

[A. Pr.]
Gentianaceae, (botan.) fam. de plante dicotylc 

gamopetale, anuale sau perene (rar frutescente) 
cu flori regulare de regulă 5 mere, cu foi de comun 
oposite şi integerime. Cuprinde vr’o 500 specii 
cu deosebire temperate, distribuite în urmă
toarele triburi: I. Exaceae cu ovarul 2 locular 
(plante tropicale din emisfera estică); 11. Chi- 
ronieae cu stil filiform (ca genuri mai impor
tante cităm Chlora, Erythraea); III. Swertieae 
cu stil scurt (ca genuri importante cităm Gen
tiana, Swertia şi Bartonia); IV. Menyaniheae 
cu foi radicale sau alterne (ca genuri impor
tante cităm Menyanthes şi lAmnanthemum). 
G.-le sunt remarcabile ca plante decorative şi 
oficinale. [A. Pr.]

Gentil, flat.J de bun neam, delicat, frumuşel, 
plăcut.

Gentilii, cei ce aparţin unei Geus (v. ac.).
Gentilom fGentilhommeJ, om de ueam nobil; 

de distincţiuue; cavaler. In vechime so iiumiau 
astfel în Frauda nobilii în general; în timpul 
nostru cuvântul s’a mai generalisat. »Gcntils-
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hommes dela cliambre* erau oficierii casei re
gelui pe timpul regalităţii. »G. ordinaires de Ia 
maison du roi« era corpul de gardă personal al 
regelui, format din 100 oameni aleşi din nobilii 
casei regale, gardă instituită de Ludovic XI la 
1474, etc. [O. L.J

Gentleman, (pron. gentlmen) piui*, gentlemen. 
Cuvent englez = gentilom, om de condiţie, nobil. 
Are astăzi mai multe accepţiuni, precum: om 
de onoare, curtenitor, om de lume, distins, ca
valer, un domn oarecare, etc. G. rider: călăreţ 
amator, etc. G. house = castel. Gentlemanly, 
adj. = nobil, delicat, distins, bine crescut. Gentle- 
manliness, distincţiune. Gentlemanlike (— laik), 
distins, delicat, onorabil, etc. [L.]

Gentry, fengl.) în general însemnează nobleţă 
mică a Angliei; avend însă mai multe accepţiuni, 
oa: 1) persoane distinse, familii distinse 2) nascere 
sau familie bună, nobleţă mică; 3) chiar burghezia; 
4) convenienţă, gentileţă, etc. [O. L.]

Gentz, Friedrich, publicist german şi unul din 
cei mai statornici adversari ai revoluţiunii fran
ceze, n. 2 Maiu 1764 la Breslau şi -f- la Wein- 
haus lângă Viena 9 Iunie 1832. Studiile le făcu 
la Francfort şi Konişsbei^. El este autorul ma
nifestului Prusiei in contra Franciei (1806) 
şi al celor ale Austriei (1809 şi 1813). Ca 
uuul din oamenii cei mai de încredere ai 
ministi'ului Metternich şi ca cel mai talentat 
sprijin al reacţiunii, care a bântuit Europa după 
căderea lui Napaleon, G. juca rolul de secretar 
general al tuturor congreselor (Viena, Aauhen, 
Karlsbad, Troppau, Laibach, Yerona) ţinute de 
sf. Alian^. G. a servit şi de corespondent al ini 
Iun Caragea, domnul Munteniei, căruia îi fusese 
recomandat de Metternich. Ca publicist G. a fost 
unul din cei mai dibaci; ca scriitor, clasic în 
genul seu. Cele mai însemnate din articolele sale 
se găsesc în colecţiile lui Weick şi Schlesier; 
importante pentru noi sunt: Prokesch-Osten, De- 
peches inedites du chevalier de G. aux hospo- 
dars de Valachie, 3 voi. Paris 1876—77; acelaş: 
Zur Geschichte der oriental. Frage. Briefe a os 
dem Nachlasse Fr. von G. (1823—29). TVien, 1877.

Genua, (ital. Genova, franc. Genes) provincie 
itaL (în lâguria) 4194 km*, şi 810,510 loc. (1890). 
Capitala G. (numită superba), zidită în mod 
amfiteatral lan^ golful Genua, 212,500 loc. (1892). 
Biserici frumoase (catedrala San Lorenzo), pa
latul dogilor, teatru, universitate (zidită la 1623), 
mai multe academii şi colecţiuni de artă, In
dustrie de bumbac, lână, mătasă şi piei; port 
maritim universal, arsenal maritim; comerciu 
foarte extins. Import de 3841/, mii., export de 
SîVi mii. lire (1890). Vapoare directe o leagă 
cu Francia, Tunis, Orientul, India estică şi America 
sudică. Port de emigranţi.

Istoria. Capitală a Ugnrilor, G. supusă de Bo- 
niani 222 a. Chr., după căderea imperiului roman j 
stă sub exarcbatnl de Bavenna şi apoi sub Longo- 
banji (670) şi Franci (774). In secolii următori luptă 
contra Saracînilor şi începe a se numi republică şi 
împreună cu Pisa ia (1017) Sardinia, însă în
cepe (1119) un resboin crâncen cu Pisa. Putea 
arma pentin Cruciadă 70 de corăbii şi ocupa 
puncte insemnate în Palestina. Suveranitatea 
imperaţilor o recunoscea numai de formă, uneori 
era cu papa alteori cu împeratni. Mare rivalitate 
cu Pisa, pe cate o învinseră 1284 (Molara), apoi ^

cu Veneţia. Ajuta pe Mihail Paleologul să ocupe 
Constautinopolea şi inonopolisează comerciul 
Orientului (Azof, CafFa, Giurgiu). învinsă de Ve- 
neţieni 23 Dec. 1379 începe să-şi piartjă puterea 
în afară. Până în secolul XII G. era condusă de 
nobili, cari erau şi mari producetori industrali 
şi generali în resboiu, dela data aceea generalii, 
funcţionalii şi judecătorii erau aleşi de tot poporul, 
cu timţ)ul însă se formează o nobilime de func
ţionari, care exercita puterea fără consultarea 
poporului, de aci resulta lupte intre nobili şi 
popor (Boccanera), lupte între diferitele fracţiuni 
de nobili (Ghibelinii Doria, Spinola; GuelfiiFieschi, 
Grimaldi), în urma cărora străinii încep să se 
amestece în afacerile republice!. 1339 se alege 
un doge cu 12 consilieri (6 nobili 6 din popor) 
cu drepturi regulate pe corporaţiuni. Schimbă 
ducatul prin lupte şi iar il stabilesc, ucid pe unii dogi, 
răstoarnă pe alţii pănă ce în 1396 se dau regelui 
Franciei Carol VI, dar apoi se revoltă contra 
guvernatorului francez, omoară pe toţi Francezii 
şi resistă armatei inimice (1409). încep certe 
înăuntru şi lupta cu Milano (1421), în puterea 
căruia cad. 1436 ucid pe guvernator, alungă pe 
Milanezi şi-şi aleg iar un doge, sub care iar încep 
luptele interne. 14.58 iar se dă regelui Franciei, 
care o dă «dracului*; (Francisc Sforza din Milan). 
Pedepsita de Ludovic XII, jefuită de armatele 
lui Carol V, trecu (1523) pe partea lui, care o 
recunoscu de stat independent (1528). Sub Andrei 
Doria se păstră, deşi pierde Chios luată de Tarei 
(1566). In urmă duce o viaţă obscură, fără ţmtere, 
fără comerciu trecut pe alte ţermuri şi pe alte 
mări. Bombardată de Ludovic XIV (1684), je
fuită de Austria (1746), piertjend Corsica 1768, 
mărită de Bonapai^ 1798, totuşi nu mai însemna 
nimic (5 corăbii). De mai multe ori oempată de 
armate franceze, austriaco, în 1805 fii alipită la 
imperial francez. In 1814 ocupată de Englezi, 
1815 făcută ducat şi dată regelui Sardiniei, 1849 se 
proclamă republică, dar este readusă la ascultare. 
Genovezii au fost în ţările noastre, au întemeiat 
cetăţi de comerciu şi an făcut comerciu mai ales 
sub al doilea imperiu bizantin.

Genucla, oraş get, capitala regelui Ziraxis. Ca 
toate oraşele Gerţilor era alcătuit din case de lemn.

Genunche, în anatomie acea articulaţiune, care 
leagă gamba de comisă. Când picionil (extre
mitatea inferioară) este întins, G, constitue o 
basă solidă, iar când piciorul se îndoaie, permite 
acestuia o mişcare liberă. Mechanismul acestei 
articulaţi uni este complicat

Genanchiar, ipogemation, v. Bedemiţă.
Geoblast, (botan.) geoblastm, s’au numit de 

cătră ATildenow embrionii (v. ac.) ce se desvoaltă 
cu totul în păment, iar cotfledoanele (v. ac.) lor 
sunt hjpogee (v. ac.).

Geoceatric, (gre) ce se rapoartă la central 
pămentnlui ca punct de plecare san de compa
raţi ane, san care trece prin centrul pămentulm. 
Geoeydie, maşină care fignrează mişcarea anuală 
a păinentului în jarul soarelui explicând iBiCiSOai' 
nele şi neegalităţîle climatului.

Geoda, in toce; cavitate rotundă san eliptică, 
tapisată de cristale.

Geodesia, scimţa care se ocupă ea măsurarea 
unei părţi a suprafeţei pămentulmiL sau cu mă
sura unei distanţe ori cs-.re pe această snpiaiâţă. 
Mesora trigonometrică a unui are de saeridiaa
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e una din principalele operaţiuni geodesice. Ar- 
pentajul nu o decât o G. cu totul elementară, 
(v. Triangulaţiune.)

Geofisica, doctrina care se ocupă cu partea 
activă, ce o au forţele fisicale la formaţiunea şi 
.susţinerea pământului. G. a fost întemeiată de 
William Hopkin.s, 1835.

Geognosia sau geologia discriptivă, se ocupă 
cu descrierea scoarţei terestre. G. împreună cu 
geogenia (teoria formaţiunii globului) formează 
cele 2 părţi, în cari se împarte geologia.

Geografia, (gr. 77], pământ şi ^pdepco, scriu), 
sciinţa care se ocupă cu descrierea suprafeţei 
pământului. Ea se împarte în geogr. fisică (formă, 
sol, climă), politică (rasse, limbi, state, oraşe, căi), 
matematică sau astronomică (raportul cu cele
lalte planete şi mişcarea pământului în spaţiu), 
istorică (schimbările hotarelor statelor, a locuin
ţelor popoarelor, a limbilor), zoologică, botanică, 
medicală, agricolă, economică, etc.

Istorie. Primele detalii geografice şi istorice, 
fără a vorbi de Egipteni, Indieni, Chinezi, etc., 
le avem la Moise, care împarte omenirea în 
trei mari familii, dela Sim, Ham şi lafet. Omer 
dă multe detalii geografice, în mare parte ima
ginare. Primul, care a încercat să dee geografiei 
o basă mai reală, a fost Herodot din Halicarnas, 
seci. V a. Chr. El a călătorit prin Egipt, Asia 
mică şi Europa de sud-est. Ceea ce spune de 
Sciţi şi Marea Caspică e de multe ori exact. 
Cunoscinţele lui se întind mai ales împrejurul 
Mediteranei; vorbesce de încungiui’ul Africei de 
Fenicieni (făcut mai tâi'4iu de Cartaginezi), de 
Corsica, Sardinia, Marailia, Grecia mare, Iberia, 
Columnele lui Hercule, etc. Medicul Ipocrate, 
cam tot pe atunci, scrise piima operă de geogr. 
fisică. Aristotele presupuse sfericitatea pămân
tului. Expediţiunile lui Alexandru cel Mare lă
ţiră cunoscinţele geografice. Eratostene crea o 
sistemă compleţă de geografie, pe base mate
matice, dând şi un mapamund. Pytheas din Mar
silia aduse detalii din călătoria sa în Marea Nor
dului, iar Eudoxiu de Cyzic aduse veşti din Egipt, 
India şi Iberia. întinderea imperiului roman fu 
alt sprijin in cunoascerea geografiei. Multe sciri 
ne-a lăsat Strabone despre lumea dintre Elba, 
munţii Atlas şi Indus. Iu seci. I d. Chr. geo- 
giafia înaintase mult, şi între alţi scriitori se 
distinse Pliniu. Dela dînsul a remas Descrierea 
imperiului roman, făcută din voinţa lui August. 
Comentariile regelui Juba despre Africa, Rela- 
ţiunea lui Staţiu Sebosu despre ins. Fortuiiate 
şi Memoriile despre Indus ale lui Seneca sunt 
asemenea alte scrieri de asemenea natură.

Până la această dată se scia mult despre climă, 
producţiuni şi locuitori, dar nu se sciau posi- 
ţiunile şi formele ţerilor. Ptolemeu trata geo
grafia din punct de vedere matematic, dând con
tururi destul de apropiate şi amintesce de Niger 
şi Gange. Ammian Marcellin şi Procopiu au tratat 
despre Sarmaţia şi Caucas. Călugărul egiptean 
Cosmas, îutr’o lucrare originală, Topografia lumii 
creştine representa lumea plană, ca şi Omer.

In seci. VII peregrinagiile la Ierusalim de
şteptară gustul de geografie. O hartă din acele 
timpuri există la biblioteca din Tuiin şi repre- 
sintă pământul ca un plauisfer circular.

La 833 califul Mamun făcu .să se Jiiesure un 
grad de latitudine între Racca şi Palmyra, priu

care determină mărimea pământului, şi tot atunci 
porniră expediţiuni spre occident. Mulţi geografi 
arabi se distinseră, dar operele lor s’au pierdut 
în mare parte. Principalul fu Abulfeda, care 
indică longitudinea şi latitudinea tratând prin
cipiile geografiei matematice.

In seci. IX Scandinavii ajunseră până în Oceanul 
Glacial şi Marea Albă, despre care au scris nor
vegianul Other şi danezul VVulfstan. Norjnan(|ii 
navigară până in Islanda şi Feroe, iar Islandezul 
Eric Randa descoperi Groenlanda. Mai târejiu se 
descoperi şi Labradorul. '

In seci. XIV fraţii Zeni din Veneţia publicară 
o hartă, în care e vorba de ţeri şi popoare de
părtate, adecă America. Mongolii ajungând la 
mare putere, creştinătatea îngrijită trimise am
basadori şi misionari, cari aduseră multe cu- 
noscinţe geografice. Italianul Marco Polo sorise 
despre China, Japonia, Siberia şi insulele Oceaniei, 
pe unde a călătorit. Alt italian, Pegoletti, pe la 
1335, scrise un itinerariu dela Marea de Azov 
la Peking.

In seci. XV Portughezii începură marile lor 
călătorii, cari se terminară prin descoperirea 
tuturor insulelor de pe coasta Africei; Barto- 
lomeu Diaz trecu capul Bunei Speranţe (1489). 
Apoi începu explorarea interiorului, şi Alfons 
de Paira merse până în Abisinia. O expediţiune 
trimisă de loan II al Portugaliei sub Vasco do 
Gama (1497) ajunse la Calicut, în sudul Indiei. 
Alte multe expediţiuni străbătură oceanele până 
în Japonia şi China.

In acest timp Columb, în serviciul Castiliei, 
făcu marea descoperire, care desparte evul mediu 
de cel nou. Basat pe date anterioare, la 1492 
el debarcă în insula Guanahani (San Salvador), 
crezând că a descoperit India. Cabrai puse |)i- 
ciorul în Brasilia, Balboa trecu istmul de Pa
nama, Cortez cuceri Mexicul şi Pizarro Peru. 
La 1520 Magellan trecu prin sudul Americoi 
în Oceanul Pacific.

In nord Olandezii descoperiră Spitzberg (1597), 
iar alţi navigatori insulele din nordul Ainericei. 
Navigatori ca Dampier, Wailis, Carteret, Bou- 
gainville, Kook mai ales, apoi Laperouse, d’En- 
trecasteaux, Vancouver cercetară Oceanul Pacific 
şi trecură cercul polar austral. După aceste des
coperiri Galileu şi Copernic schimbară baselo 
astronomiei, şi Mercator crea geografia modernă.

In seci. XIX s’au explorat mai ales polii. 
Baronul "Wrangel explora coastele Siberiei, Dii- 
mont d’Urville Oceania.

Coastele devenind din ce în ce mai cunoscufo, 
începu explorarea interiorului. Humboldt desciisc 
America ispaniolă, Lewis şi Clarke c(!rcotară 
Missuri, maiorul Denham şi locotenentul (Jlap- 
perton străbătură Sahara. Trei expediţiuni, a lui 
Dumont d’Urville, a căpitanului James Ross şi 
a locotenentului "Wilkes, cercetară polul sudic. 
In ultimii ani s’a explorat Africa, mai ales do 
Liwingstone şi Stanley, polul nordic de Naiisen, 
şi actualmente (1899) se cercetează aiuondmid 
polurile.

Geografia comercială este expunerea rapor
tului în care stau economia şi mijloacele de co
municaţie ale pământului cu factorii geografici, 
etnografici, sociali şi politici din punctul de ve
dere al producţiunii şi schimbului bunurilor. Ea 
se basează pe partea fisicală a disciplinei geo-
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grafice şi urmăresce scopul de a studia mijloacele 
fisice şi psieliice, prin cari omul şi-a supus pu
terile naturii în decursul timpurilor. G. corn. stă 
în strinsă legătură cu G. politică şi cu economia 
naţională, căci numai cu ajutorul ei pot fi lămurite 
ovoluţiunile mari şi câte odată repentine, ce se 
produc în viaţa socială a popoarelor.

Geografia animalică, sciinţa despre respân- 
direa animalelor pe păment, dela equator până 
la poli şi din adâncimile mărilor până în vîrful 
munţilor. După "Wallace pămentul se împarte 
în următoarele regiuni zoogeografice: 1) Re
giunea australică cuprinde Celebes, Lombok, 
insulele din est până la Australia şi insuiele din 
Marea Sudică; acea.stă regiunea e caraterisată 
pnn multe animale, ce airea nu se găsesc, s. e. 
din 322 genuri de paseiî, 204 nu se mai găsesc 
înalte părţi ale pămentului; cu deosebire sunt 
multe soiuri de papagali şi porumbi. 2) Regiunea 
neotropică cuprinde partea continentală a Ame- 
ricei de sud, Antilele, Galapagos şi insulele Falk- 
land ; e foarte bogată în animale originale: mai
muţe, Lama, Bradypus, preste 700 genuri de 
paseri şi o mulţime de soiuri de pesci. 3) Re
giunea etiopică cuprinde Africa spre sud dela 
Atlas, Madagascai', Mascarenele şi Arabia sudică. 
Aici se află maimuţe, pisici, hyene, câni, cai, 
rinoceri, şoareci, iepuri, etc. 4) Regiunea indică 
sau orientală cuprinde Asia spre sud dela Hi
malaia şi Jang-ce-kiang şi unele insule spre sud 
dela laponia. Această regiune are 118 genuri 
de mamifere, dintre cari 56 se află numai aici, 
şi 342 soiuri de paseri, dintre cari 62 se află 
exclusiv aici. 5) Regiuneapalaeoarctică cuprinde 
Europa, Africa de nord şi părţile Asiei spre nord 
dela Himalaia şi Jang-ce-kiang; ea are 100 ge
nuri de mamifere şi 177 genuri de paseri. 6) 
Regiunea neoaretică cuprinde Groenlanda şi Ame
rica de nord până în nordul Mexicului; e săracă 
de mamifere şi paseri; multe veveriţe şi cerbi. 
Lit. Alfr. Russel Wallace, The geographical di- 
stribution of animals, 1876; E. L. Trouessart, 
Respândii-ea geografică a animalelor. [—]

Geografia vegetală sau G. plantelor se ocupă 
cu distribuţia plantelor pe suprafaţa globului 
terestru. Partea ce tractează despre elemente 
din punctul de vedere sistematic-botanic, poartă 
numirea de »floră« (v. ac.). Drude distinge pentru 
Horă 14 «domenii» distribuite în 3 grupe: cea 
boreală, tropicală şi australă, ale căror limite sunt 
date prin liniile de vegetaţie (arealul) majorităţii 
speciilor. Astfel în general grupa boreală e ca- 
racterisată cu deosebire prin anumite specii de 
graminee şi conifere, cea tropicală prin pal
mieri, ş. a. Alt punct de vedere e cel fisiognomic- 
climatic şi poartă numirea de «vegetaţiune». După 
a-sociaţiunile ce le formează şi condiţiunile cli
matice distingem 14 «zone», a căror înfăţişare 
variază după anotimp. Aşa s. e. primăvara până 
în Maiu la noi nu e înfrunzit codnil, mai la sud 
deja, în Mediterana totul e verde, în pustiuri 
atunci puţina vegetaţia e tocmai în floare, în 
Argentina, sudul Africei şi Australia sunt după 
secerişul cerealelor, ş. a. Astfel studiând pre- 
tutindenea diversele asociaţiuni de plante (pentru 
că s. e. dela nord spre sud precum şi dela vest 
spre est elementele, ce formează pădurea, etc., 
variază) privite din aceste doue puncte de vedere 
relevate mai sus, stabilim distribuţia plantelor pe

suprafaţa globului terestru. Ca cele mai impor
tante dintre elemente ne apar cele .sociale, cari 
imprimă prin massa lor fisiognomia, şi cele en
demice, al căror areal e i'estrins ca teritoriu. 
Un al treilea punct de vedere se ocupă cu schim
bările făcute de om în distribuţia plantelor cu 
scop de a-şi procura alimentele necesare lui şi 
animalelor ce le cultivă. [A. Pr.]

Geoid, corp geometric ideal, representâud o 
suprafaţă de nivel a întregului solid pământesc.

Geologia, sciinţa pământului; ea caută care 
este composiţia diverselor substanţe minerale, 
cari coustituiesc scoarţa pământului, cum sunt 
dispuse unele în raport cu altele şi ce influenţă 
exercită asupra configuraţiunii suprafeţii terestre. 
Ordinea de juxtapunere şi de superpunere a 
masselor minerale şi oitlinea de succesiune a 
faunei şi a florei se numesce formaţiunea geo
logică a unei regiuni.

Birourile geologice sunt însărcinate a aduna 
elementele necesare pentru a dresa hârtiile şi 
secţiunile geologice, destinate a pune la lumină 
relaţiunile mutuale ale ma.sselor minerale obser
vate, posiţiunea rocelor şi presenţa grupurilor 
organice.

Profil geologic, o lucrare geometrică numită 
stratigrafie, având de scop a pune în evidenţă, 
într’un plan orisontal sau vertical, terenurile se
dimentare sau .stratificate, precum şi posiţiunea 
rocelor massive şi eruptive.

Harta geologică are de scop a representa în 
mod grafic, prin colori convenţionale şi prin alte 
semne, distribuţia şi disposiţia relativă a marilor 
masse de minereuri, precum şi structura solului, 
aretând cursul subteran al straturilor în toată 
regiunea pe care o îmbrăţişează.

Geomantia, o specie de divinaţiune, care constă 
în prezicerea viitorului din anumite semne ori 
figuri făcute pe pământ ori în ţărină. (v. Su- 
perstiţiune.)

Geometria, (grec.) sciinţa spaţiului, având de 
obiect formele şi întinderea în spaţiu, adecă 
asemenările şi mesura porţiunilor limitate de 
spaţiu. Astfel definită e cu totul generală. G. 
elementară dă primele noţiuni ale geometriei în 
genere, ocupându-se în mod special cu aseine- 
nările şi mesurile de întinderi simple, linii, su
prafeţe, volume întru cât determinarea acestora 
nu iese din cadrul matematicelor elementare. 
G. transcendentă are în vedere liniile, supra
feţele şi volumele de un ordin mai înalt. G. 
analitică studiază liniile, suprafeţele şi volumele 
ca aplicaţiune a algebrei. G. sublimă, aplicare 
a calculului diferenţial şi integral la studiul li
niilor, suprafeţelor şi volumelor. G. descriptivă, 
represintarea exactă a corpurilor cu ajutorul 
proiecţiunilor lor pe plane date, de ordinar unul 
orizontal şi altul vertical. G. subterană, aplicare 
a geometriei elementare asupra câtorva probleme 
geometrice, cari se presintă în exploatarea mi
nelor. G. compasului, soluţiunile grafice ale pro
blemelor de geometrie. G. cercului, planului, etc. 
păi’ţi ale geometriei cari au în vedere în special 
cercul, planul, etc.

Geometrica, progresiune. In genere adiţiunea 
cu sustracţiunea şi multiplicaţiunea cu divisiunea 
sunt cele doue elemente primordiale, prin cari 
se hotăresc rapoartele mărimilor. Atributele de 
aritmetică şi geometrie, implic idea unuia sau
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altuia din cele 2 feluri de a raporta. A di se dic 
mai de ordinar rapoarte prin diferinţă şi pj'in 
cât. Progresiime geometrica sau prin cât, e o 
succesiune de termeni, al căror raport prin cât 
este acelaşi, numit ra^unea progresiunei.

Geometride, familie de fluturi, ale căror omidi 
nu au în general decât doue părechi de picioare 
membranoase, situate în partea postorioară; au 
uu mers caracteristic.

Geonomia, ramură a geologiei, care se ocupă 
cu legile fisice, cari presid la schimbările ope
rate în forma superficială a pămentului.

Geoplastica, învetătura despre relieful supra
feţei pămentului. Geoplastic, fabricant de harţe 
în relief.

Georama, represintarea pe o scară mare a to
talităţii suprafeţei pămentului.

George, Sfântul, principe al Capadociei, mar- 
tirisat de Diocleţian. E numit patronul Călăre
ţilor şi represintat totdeuna călare în armură, 
omorând un balaur. Se serbează la 23 Apr. şi 
e cu deosebire onorat în Anglia şi Rusia.

George, regi ai Angliei: George I n. 1660. 
Rege al Angliei 1714, f 1727. Elector de Hanovra 
şi întejneietor al dinastiei cu acest nume în 
Anglia. George II, fiul precedentului, n. 16S3, 
rege al Angliei 1727, -f 1760. George III, fiul 
lui Prederic-Ludovic, principe de Galles, nepotul 
preced., n. 1738, rege 1760, f 1820. George IV, 
fiul preced., u. 1762; guvernă ca regent din 1811, 
rege după moartea tatălui seu 1820, f 1830.

Regi ai Boemiei: George (Boczko de Po- 
diebradj, rege al Bohemiei, n. 1420, rege în 
1444, succesor lui Ptafiok, f 1471.

Regii Georgiei: 12 regi ai Georgiei au purtat 
acest nume, dintre cari cei mai însemnaţi au 
fost: George III(1154—1184); George VI cel 
ilustru (1310—1360); George XII, ultimul rege 
al Georgiei, care cedă ţarului Paul I toate drep
turile la tron în 1799 şi se retrase în Rusia, 
unde muri.

Hanovra: George V (August) n. 1819, urmă 
în 1851 tatălui seu George IV al Angliei, ca 
rege al Hanovrei, pe câud vara sa Victoria era 
regină a Angliei. Părăsi tronul la 1866 şi muri 
în 1878.

Gh-ecia: GeorgeI,rege\e Elenilor actual, n. 1845, 
fiul regelui Cristian IX al Danemarcei. Rege al 
Greciei în 1863.

George, principe al Danemarcei, fratele lui 
Cristian V. n. 1653, căsătorit cu fica lui lacob II, 
numit mare amiral al Angliei, la urcarea soţiei 
sale pe tronnl acelei ţeri. Pu propus înzădar ca 
rege al Poloniei, t 1708. [O. L.]

George, Mitropoliţi ai Moldovei, George I, 
mitrop. Moldovei, a ocupat scaunul mitropolitan 
între anii 1454—78, între Teofan T şi Teodosie I, 
tustrei din mănăstirea Putna. (Cf. Erbiceanu, Ist. 
Mitrop. Mold. Buc. 1888 p. LVI.) George II şi 
George III, ambii din mănăstirea Neamţu, au 
fost mitropoliţii Moldovei între anii 1509—41 
(1. c. p. LVI). George IV, mitrop. Moldovei 
(1570—72 [1. c. p. LVII]). George V, Movilă, 
mitrop. Moldovei, s’a suit în scaun la 1581; dar 
nu a putut să stea decât un an, căci Domnitorul 
lancu Sasul (Luteranul) comitea atâtea cruzimi, 
încât G. cu mulţi alţi boieri finintaşi fură ne
voiţi să pribegească în străinătate, unde însă 
uneltiră pe la puteri, până când resturnară pe

Sasul şi reîntronară pe Petru Şchiopul. Atunci şi 
Nicanor, care ocupase într’aceea scaunul mitro
politan, se retrase la mănăstirea Agapia şi cedă 
locul lui G. în 1584. In această vreme cade şi 
reforma calendarului iulian, făcută sub auspi
ciile papei Grigore XIII în 1683 şi Introdusă 
în cea mai mare parte a Europei. Mitropolitul G, 
scrie papei, »să dea pace Românilor, să remână 
pe lângă calendaml cel .vechiu,« la ceea ce res- 
punseră cardinalii după moartea papei. (G. Şincai, 
Cronica Românilor, Iaşi 1853, ad an. 1.581 şi 1584.) 
George VI, mitrop. Moldovei 1723—29, din mă
năstirea Neamţu; el a mai ve(}ut în acea mă
năstire actul de înfiinţare a juitropoliei Moldovei, 
iscălit de patriarch, împerat şi Alexandru cel Bun, 
care act pare a fi dispărut. (Erbiceanu, 1. c. i). 
LVIII.)

George, St., ordinul, 1) Rusia, ordin fundat 
7 Dec. 1769 de împerăteasa Catarina II spre 
a recompensa exclusiv serviciile militare. Ale
xandru I anexă la 1807 o cruce de argint pentru 
g^i-adele inferioare. Cuprinde 4 clase: Mare Cruce, 
Comandor cu placă. Comandor, Cavaler. Panglică 
galbenă cu 3 dungi negre. 2) Bavaria, ordm de 
cavalerie, fundat 1729; statute reînoite în 1871. 
Posesorul trebue să probeze 300 ani de nobleţe 
şi să fie mai în vîrstă de 25 ani. Se plătesce o 
taxă anuală pe lângă cea de admisiune. 3 clase: 
Mare Cruce, Comandor, Cavaler. Panglică al
bastră cu 2 dungi pe fiecare margine: albă şi 
neagră. 0. L.

George, canal, strimtoarea de mare dintio 
Britania mare (AVales) şi Irlanda, leagă Marea 
Irică cu Oceanul Atlantic.

„George Lazar“, revistă pentru educaţiuue şi 
instnicţiune, a apărut la Bârlad, Apr. 1887 până 
în Apr. 1889 sub direcţia lui S. M. ilaliţă.

George din Moldova, (Kernbach), poet l omân, 
n. la Botoşani. A publicat Poesii, Bucuresci 1894, 
mici poesioare erotice, etc. (C)f. D. Evolceanii 
în Convorbiri literare 1895.)

George Ştefan, Şi Burduja, domnul Mol
dovei, (Sept. 1653 până în Ian. 1658). Logofbt nl 
lui Vasile Vodă Lupul, e îndemnat la rescoală 
de rivalul acestuia Mateiu Basarab al Munteniei 
şi spriginit şi de Gh. Râlioczy fiul, al Aidealului. 
Revoltei sale îi dă pretext familiar, batjocurirea 
soţiei sale de Vodă, şi naţional, înclinarea de- 
săvîrşită a lui Lupu cătră Greci. Ambiţiosul G. 
Ştefan, venit cu ajutor, gonesce pe Lupu la 
Cazaci, de unde acesta reîntorcendu-se bate la 
Poprioani pe trădătorul seu logofăt. Dar după 
Finta, G. Ştefan bate şi el pe Lupu, îl alunga 
la Tătari, şi cu bani capătă confirmarea (Sept, 
1653) dela Turci. Grecii sunt persecutaţi cum|)lit, 
ca şi rudele lui Lupu, ceea ce provoacă uuoltiri 
şi plângeri la Constantinopole, mai ales din partea 
lui Lupu, care fugise aci. Apoi credinţa cătia 
aliatul săuRâkoczy nu cam plăcea Turciloi1. Acesta 
înjghebase o mare alianţă (Muntenia, Moldova, 
Cazacii, Svedia, Brandenburg) contra Poloniei, 
ba âncă făcuse şi o expediţie, neisbiitită insă. 
Poarta temendu-se ca această alianţa să nu sc 
întoarcă împotrivă-i, destitue pe cei 3 principi 
(încep. 1658), punend în locul lui G. Ştefan 
pe G. Ghica. Depusul, cu aliaţii săi, Răkoczy 
şi Const. Basarab Şerban al Munteniei, mai face 
o zădarnică încercare împotriva acestuia, lii 
curând e scos din alianţă şi înlocuit cu domnul
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Munteniei, Mihnea III. G. Ştefan pribegesce 
prin Polonia şi Austria (1662), Brandenburg, 
Moscva, Svedia (1665), fără isbăndă. Toţi îl pă
răsesc, şi lipsa de mijloace îi aduce miseria 
materială. Viaţa lui e dureroasă: bolnav, părăsit 
chiar de slujbaşii neplătiţi. După atâtea suferinţe 
moare în Brandenburg (16691, de unde soţia sa 
îl aduce în ţeară înniormentându-1 la mănăstirea 
Caşin (poate). Pusese dări pe ţeară, să facă faţă 
uneltirilor din Constantinopole, şi avea lefegii 
străini. Fusese om deplin, dar de o ambiţie pe
riculoasă ţerii chiar. (Cf. Papadopol-Calimacb, 
»Oh. Ştefan*. Buc., 1886.) [Aguletti.]

Georgescu, 1) G. loan, sculptor român, n. 
in Bucuresci 1855, f în Nov. 1898. După ce 
îşi făcu o parte din studiile liceale şi câţiva 
aui în şcoala de aiie şi meserii, intră la 
1872 în şcoala de belearte din Bucuresci, în 
atelierul de sculptură al profesorului Storck, 
de unde, după cinci ani de studiu obţinând 
premiul de străinătate, plecă la Paris şi întră 
în atelierul sculptorului francez Delaplanche. 
Distins din capul locului de cătră profesoral 
seu, atât ca temperament artistic, cât şi ca 
un tinor zelos şi muncitor, G. nu întârzia a 
pioduce lucrări din ce în ce mai frumoase, şi 
a trimite unele din ele în ţeară. Intre acestea 
fu şi admirabila sa copiliţă rugându-se, statuă 
expusă la salonul din Paris în 1880, şi cu care 
G., cel dintâi român ce avu o asemenea distinc- 
ţiune, primi o recompensă. Ea face parte astăzi 
clin museul nostru naţional. Delicateţa ei de 
forme şi de modelaj, şi expresiunea din pri
virea-!, cu adevărat âugerească, alcătuiesc una 
din cele mai desăvîi'şite lucrări de artă, ce po
sedăm noi. întors în ţeară la 1882, G. debută 
cu un bust al lui Pascali. Artistul dramatic, cu 
temperamentul seu teatral şi cu caracterul şcoalei 
exiigerate de atunci, e întreg în bronzul lucrat 
de G. Ca statue monumentale ce înfrumseţează 
pieţele noastre, trei sunt datorite lui G.: Statua 
lui Lazâr, în piaţa universităţii din Bucuresci; 
statua lui Assacbi din Iaşi, şi statua lui Pache 
Protopopescu. Din ele cea mai isbutită, mai 
senină şi mai în caracterul originalului, e aceea 
a scriitorului As.sacbi, care stă meditativ în fo
toliul lui de lucra. In acelaşi timp G. a făcut 
lucrări mai mici, unele aflătoare în museul na
ţional din Bucuresci, altele pe la particulari. 
Două din ele am pută (}ice, că resumă talentul 
lui G.: un Aruncător de săgeţi, turnat în bronz, 
care prin anatomia corpului său şi prin avântul 
mişcării, e poate cea mai însemnată lucrare a 
lui G., şi un bust, de o rară expresiune, înfă
ţişând o femee tineră, cu o năframă pe cap, 
îu felul ţerancelor noastre, care, ca şi celebra 
ţigancă a lui Grigorescu, face parte din colecţia 
Ion Ghica dela (Ghergani. Afară de acestea, G. 
a lucrat âncă preste 150 busturi ale oamenilor 
noştri politici şi de litere, respândite prin palatele 
universităţilor noastre, prin incintele Camerei 
şi Senatului, etc. Dintre ele menţionăm bustul lui 
Alexandri (v. voi. I, pag. 96—97), al lui I. C. 
Brătianu, C. A. Rosetti, etc. Lucrările lui G., fă
cute după fotografii şi indicaţiuni postume, sunt, 
liresce, lipsite de expresiune şi de viaţă. Câud 
însă avii natura în faţa lui ca model, G. sciu să 
dee însufleţire şi expresie ca nimeni altul la noi.

[N, Petraşcu.]
Enciclopedia română. Voi. II.

2) Georgescu, P. M., autorul mai multor tra
duceri mediocre din limbile franceză şi greacă: 
Pacea din Paris este sau nu solidă?; Misterele 
inquisiţiei, 1856; Regina Margot, 1856; Despre 
respectul autorităţilor stabilite, 1857; Apărarea 
bisericii resăritene, 1859; Dogmele, vieţile, cre
dinţele, sistemele şi sentinţele celor mai re
numiţi filosofi, din antichitate, 1866; Luarea Is- 
mailuJui, 1885; Vieţile paralele, trad. inexactă 
dinPlutarch, 1891; Datoriile omului, 1892; Prosă 
în versuri, aiurări şi amintiri vechi şi noue, 1892; 
Cristofor Columb, 1892; Colecţie de fabule pentru 
şcoalele primare, 1893; Musele lui Herodot, pre
scurtare, 1893; de asemenea a tradus din Da- 
ponte şi Ilie Fotino.

3) Georgescu, Nicolae, poet român, n. la Bu
curesci 1834, întră în armată şi ajunge căpitan, 
•f" 1866. Operă postumă. Foi de toamnă, elegii, 
1867; cu totul uitat.

4) Georgescu, Teodor, n. 1832 în Bucuresci; 
psalt, profesor de musică, a publicat şi poesii 
neînsemnate.

Georgetown, oraş întărit şi capitala coloniei 
engleze Guayana (America sudică), lângă rîul De- 
merara, cu 53,176 loc. (1891), între cari numai 
5000 Albi; are port excelent.

Georgia, republică a Uniunii nordamericane, 
situată lângă Oceanul Atlantic între 30°21/ şi 
31° lat. nord. şi între 80° 48' şi 85°40/ long. vest.; 
154,030 km2. Jumătatea sudică e plană sau co- 
linoasă, cea sud-estică scundă şi moraştinoasă, 
cea nordică e muntoasă. Rîuri principale simt 
Savannah, Appalachicola şi Altamaha. La sud 
clima e nesănătoasă, pe la mijloc şi la nord ex
celentă. Iernile sunt domoale. 1.837,353 loc. 
(1890). Agricultura este ramul cel mai însemnat 
de câştig (bumbac, orez, cucuruz şi cartofi dulci). 
Comerciul nu e prea însemnat. Flota consta 
(1889) din 83 corăbii cu ventrele şi 61 vapoare. 
Reţeaua căilor ferate este âncă puţin desvoltată. 
Institute de învăţământ: 7 colegii, mai multe 
academii şi institute mai înalte, 8000 şcoale 
elera.; apar 28 (Jiare de (Ji, 195 septămânale; 
capitala Atlanta. Guvernoral şi 175 represen- 
tanţi se aleg pe câte 2 ani, 44 senatori pe câte 
4 ani. La congres G. trimite 10 representanţi; 
la alegerea de president are 13 voturi.

Georgia, numită de Ruşi Grusia, de Turci şi 
Perşi Gurgistan, de indigeni Sakartvelo, în 
vechime Iberia, provincie meridională a Rusiei. 
Supr. 60,000 km9., pop. 580,000 loc., între cari 
puţini Turcomani, Armeni şi Jidani. Capitala, 
Tifiis, pe rîul Cura. Ţeara e mai toată muntoasă 
şi are multe rîuri. Piscurile Mkivari, Milvani 
Hohi sunt totdeuna acoperite de zăpezi. Văile 
sunt fertile, cu păduri şi păşuni. Clima e tem
perată. Locuitorii se ocupă mai mult cu agri
cultura şi cu prăsirea vitelor. Viile produc vi
nuri superioare. Se află plumb, cupra şi fier 
neexploatate. Din causa abundanţei lemnului, 
cărbunii de pământ nu sunt căuta^. Georgienii 
se întind şi mai departe pe ţermul Mării Negre; 
ei sunt de rassă caucasiană, renumiţi în frum- 
seţă. Judecaţi însă după limbă, par mai de grabă 
a fi de origine mongolă. Georgia formează partea 
principală din guv. Kutais şi Tifiis; populaţiunea 
e creştină, având ca şef superior religios pe ar- 
chiepiscopul din Tifiis, care dela 1836 depinde 
de sf. Sinod din St. Petersburg.

34
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Georgienii sunt cunoscuţi din timpul lui Ale
xandru cel Mare. Farnavas fu primul lor rege. 
In seci. IV se creştinară şi, uniţi cu Grecii, 
luptară contra Sasanizilor şi Arabilor. Până la 
787 domni dinastia lui Guram, apoi până la 
1424 a lui Bagrat. Din seci. IX trecu de sub 
domnia Arabilor la Perşi, Bizantini, Turci Sel- 
giucizi şi Mongoli. La 1402 recăpetâ indepen
denţa sub George VII. La 1424 fu împăi-ţită în 
trei regate: Imeretia, Cartalinia şi Gahetia, 
apoi în altelele mai mici, aşa că Turcii le ata
cară cu uşurinţă. La 1774 Solomon II al Ime- 
retiei chemă pe Ruşi în ajutor, iar la 1810 fii 
prefăcută în provincie rusească, cum fusese deja 
Cartalinia şi Cahetia, şi astfel au remas toate 
trei până astăiji. [A. S.]

Georgic, gen de poesie didactică, în care se 
vorbesce despre diferitele lucruri privitoare la 
agricultură. Cel mai cunoscut poem de acest gen 
sunt »Georgicele« lui Virgil.

Georgica, limba, sau grusică, vorbită prin 
Caucasul sudic şi sud-vestic, face parte din fa
milia limbilor caucasice, care ocupă în Asia o 
posiţiune tot aşa de isolată ca şi basca în Eu
ropa. Se deosebesce G. veche, limba bisericei, 
şi G. modernă, împărţită în numeroase dialecte. 
Ca limbă literară, G. se poate urmări până în 
seci. X. Astăzi, ea se află în decadenţă, scrii
torii moderni servindu-se cu preferinţă de limba 
msească. [Ti.]

Georgieni, v. Georgia.
Georgina, Gheorghina, numiri populare ale 

plantei Dahlia variabilis Desf. (v. ac.).
Georgios Monachos, (Gălugărul), unul din cei 

mai însemnaţi cronicari bizantini. Despre el seim 
că a fost călugăr şi că a trăit prin seci. IX. 
Opera sa compusă din 4 cărţi nu e importantă 
prin valoarea sa pragmatică, ci prin influenţa 
cea mare pe care a exercitat-o. Toţi cronicarii 
bizantini posteriori l-au utilisat în sensul me
dieval, adecă au transcris din el pasagii întregi, 
cu foarte puţine schimbări. Pe de altă parte 
opera lui G. a fost tradusă în limbi străine, mai 
ales în slavonesce; şi cea mai veche cronică 
rusească, a lui Nestor, e în totul inspirată de a 
lui G. pentru evenimentele istorice, cari nu sunt 
rusesci. Ediţia cea mai completă e a lui Muralt, 
Petersburg, 1859. [C. litzica.]

Georgios Synkellos, (Secretarul), un cronicar 
bizantin, despre care seim că a trăit pe la Anele 
seci. VIII, că a fost secretarul patriarchului Ta- 
rasios şi că a murit după anul 810. Opera sa 
’ExXo'j’îj xpovoŢpacplag, deşi o simplă cronică, este 
totuşi foarte importantă mai ales pentru cu- 
noascerea cronografiei creştine; ea a remas ne
terminată, căci merge numai până la Diocletian, 
şi a fost continuată de cronicarul Theophanes 
Confessor (v. ac.). De remarcat că G. s’a servit 
nu de era obicinuită dela facerea lumii (5508), 
ci de era alexandrină (5493).; [C. Litzica.]

Geostatica, înveţătura despre echilibrai cor
purilor solide.

Geostereoplastica, presentarea părţilor supra
feţei pămentului în relief.

Geotactism, (botan.) se nuinesce influenţa ce 
o exercită gravitatea asupra vegetalelor mobile; 
sub acţiunea acestei forţe plante mobile vii, ca 
Euglena, Chlamydomonas, ş. a., lăsate libere 
într’im vas cu apă, pe fund cu uu strat subţire

de năsip, se observă că se adună la suprafaţa nă- 
sipului. Dacă sunt moarte cad la fundul păturii de 
năsip. La alte plante mobile se observă indiferenţa 
geotactică, căci într’un mediu şi sub influenţa 
gravităţii iau o posiţie oarecare, cum sunt s. e. 
Diatomeele, Oscilarieele, etc. [S. Şt. R.]

Geotermia, sciinţa care se ocupă cu căldura 
interioară a globului terestru.

Geotermometru, un aparat cu care se mesuiă 
temperatura interioară a pămentului.

Geotropism, (botan.) se numesce reacţiunea 
plantelor la influenţa gravităţii.' Această forţă 
lucrând singură asupra diferitelor organe ale unei 
plante superioare, le dă anumite direcţiuni. Aşa, 
lucrând asupra rădăcinii primară subterană şi 
asupra tulpinei, ambele în stare de crescere, pe 
una o ridică în sus, pe cealaltă o întroduce în 
păment; determină adecă o polaritate inversă 
pentru tulpină şi pentru rădăcină. Prin expe
rienţe apropiate, instituite de cătrăKnight, Euntei1, 
Dutrochet, Sachs, Elfving, Voechting şi alţii, s'a 
dovedit şi influenţa gravităţii asupra plantelor, şi 
cum lucrează asupra diferitelor lor membre. Dacă 
sensul, în care lucrează gravitatea, e spre centrul 
pămentului, în direcţia razei lui, G. e positiv (la 
rădăcina primară subterană); lucrând în sens 
contrar G e negativ (la tulpina principală aeriană). 
G. mai e: oblic (diageotropismj, când sub in
fluenţa gravităţii membrele plantele! fac cu ver
ticala unghiuri ascuţite sau obtuse (la rădăcinile 
şi ramurele laterale); transversal, când organele 
au direcţie perpendiculară pe verticala locului 
(la rhizome, stoloane); lateral (la plantele vo
lubile). Toate aceste direcţiuni variate, luate de 
plante sub influenţa gravităţii, se datoresc fap
tului, că crescerea âutâi o întârziată şi al doilea 
e întârijiată mai mult pe o faţă decât pe alta. 
Astfel se şi explică cum, atunci când veutul sau 
ploaia culcă la păment cerealele, nodurile lor 
în stare de crescere fiind sub acţiunea gravităţii, 
cresc mai mult pe faţa inferioară, mai puţin pe 
cea superioară şi aşa după puţin timp cerealele 
se ridică. G. combinat cu alte forţe ale mediului 
(lumină, căldură) poate determina alte modilicări 
pentru plante şi direcţiuni noui mai favoiabile 
pentru ele. Astfel, ceea . ce se numesce dorsi- 
ventralitate la plante, plagiotropism, isotropie, 
epinastia (v. ac.) şi altele, nu sunt decât modificări 
aduse plantelor de cătră G. combinat cu ladia- 
ţiunea sau cu umiditatea. [S. Şt. R.j

Geotrupes, insect coleopter din familia Lamc- 
licormilor.

Gephyreeni, grupă de animale, care cuprinde 
între altele familia Sipunculidelor şi a Syuap- 
tidelor, clasate printre Echinodermi, în ordinul 
Apedicelatelor (Cuvier), Apodelor (Van dor 
Hoeven) sau Vermigrada (Forbes). Astăiji insă 
se clasează printre Anelide cu excepţiunea sy- 
naptelor, cari sunt echiuoderme.

Gepiiji, popor german din neamul gotic, care 
mai înainte locuia lângă Marea Baltică po la 
gura Vistulei. Mutându-se odată cu Goţii .spie 
mează-Zi, G. se aşează la hotarele de mează- 
noapte ale Daciei, unde se găsesc pe timpul când 
Goţii stăpâniau Dacia. Apoi ei devin supuşi Hu
nilor (375—453) şi au, împreună cu Ostrogoţii, 
un rol însemnat în oastea lui Attila. După 
moartea lui Attila, G. sunt cei dintâi cari ridică 
armele în contra Hunilor. învingători, ei iau în
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stăpânire Dacia cu consimţementul Romanilor şi 
în calitate de federaţi ai imperiului de resărit. 
Astfel se restabili raportul federal al Daciei cu 
imperiul roman din timpul Goţilor. Locuinţele 
Cx.-lor în Dacia erau în câmpia apuseană, pe [fisa, 
Criş, Mureş, Bega şi Timiş; totuşi stăpânirea lor 
se întindea şi asupra părţii centrale a Daciei 
până la Olt şi Carpaţii resăriteni, care parte mai 
ales fusese romanisată în timpul dominaţiunii 
romane; partea din resărit de Olt şi de Carpaţi 
se găsesce ocupată, după retragerea Hunilor, de 
Slavi. In afară de Dacia, G. ocupă, după mutarea 
Ostrogoţilor din Pannonia în Italia (489), şi te
ritoriul de lângă Siimium şi Singidunum în 
dreapta Dunării, care fusese în posesiunea Ostro- 
goţilor. Aceasta are de urmare ostilităţi cu Ostro- 
goţii, cum şi cu imperiul roman. In urmă, aşe- 
zându-se în Pannonia Longobai’dii, G. au continue 
ostilităţi cu aceştia, până ce Longobarcjii uniţi 
cu Avarii distrug regatul G.-lor (566). Avarii iau 
apoi în stăpânire Dacia, în urmă, după mutarea 
Longobardiîor în Italia (568), şi Panonia. Re
sturile G.-lor dispar sub stăpânire străină; ultima 
lor menţiune se face în seci. IX, când exista 
ancă un rest de populaţiune gepidă până după 
căderea Avarilor. (Zeuss, Die Deutschen und 
ihre Nachbarn; 'W’ietersbeim, Geschichte der 
VoLkerwanderung.) [D. On.]

Gepiu, magh. Gya'pju, comună rurală în Un
garia, cottul Bihor, cu 1254 loc. Români (976) 
şi Maghiari.

Ger, frig foarte mare. Ger umed, ger uscat.
Gera, capitala principatului Reuss 1. n. în valea 

Elster, cu 43,544 loc. (1895); cameră de co- 
merciu, filiala băncii imperiale, banca de G.; 
industrie de lânării şi armonici; grădinărie ar
tistică; gimnasiu clasic şi real, şco^ă comercială.

Geraestos, în mitol. grc. e un predicat al lui 
Poseidon, (J011 al apei, căpătat dela promontoriul 
G. in Euboea, unde a fost lăţit cultul (J011^11!-

Gerai Mengli, chanul tătăresc al Crimeii, prie
tinul lui Ştefan cel Mare al Moldovei (1492). 
Sprijine pe eroul Moldovan când conti’a Lituaniei 
ori a Moscoviei când mai ales contra Poloniei 
(1503). Din toţi principii resăritului, pe cari 
Ştefan voia a şi-i câştiga împotriva puterii oto
mane, singur G. M. a remas credincios Moldovei 
până la moartea eroului ei Domn (1504).

Geraniaceae, (botan.) familie de plante dico- 
tyledonate-polypetale, ce cuprinde vr’o 20 genuri 
cu vr'o 750specii de plante erbacee subfrutescente, 
fmtescente sau mai rar arborescente, glabre sau 
adesea pubescente şi cu glandule, cari secretă de 
oidinar un oleu ai'omatic. G. sunt respândite prin 
regiunile temperate sau subtropicale ale globului, 
cele )nai multe cresc în Africa australă, în Au
stralia sunt însă foarte puţine. Această familie 
să divide în următoarele 7 triburi: I. tribul 
Geranieae cu genurile: Biebersteinia Steph., 
Motisonia L., Sarcocaulon DC., Geranium L., 
Erodium L’her. n. tribul Pelargonieae, din care 
menţionăm genurile: Pelargonium L’her., Tro- 
paeolum L. III. tribul Limnantheae, din care 
menţionăm pe lAmnanthes R. Br. IV. tribul 
Vivianieae cu genul Vimania Cav. V. tribul 
Wendtieae, din care menţionăm pe Wendtia 
Meyen. VI. tribul Oxalideae, din care însemnăm 
pe Oxalis L. şi în fine VII. tribul Balsamineae, 
din care menţionăm pe Impatiens L. [Z. C. P.]

Geranium L., (botan.) gen din fam. Geraniaceae, 
trib. Geranieae, cuprinde plante erbacee mai rar 
subfrutescente anuale sau perene cu ramuri ar
ticulate noduroase. Acest mare gen are vr’o 
100 de specii, respândite prin regiunile tempe
rate ale globului. In părţile noastre cresc nu
meroase specii de Geranium, din cari menţionăm: 
G. macrorrhisum L., G. aanguineum L., G. 
pratense L., cunoscut de popor sub numirile de 
Ciocul berzei,Greghetin, etc.G.phaeumL., 
numit vulgar Pălăria cucului, Priboiu, 
G. Robertianum L., numit de popor Năpras
nică. Unele specii de G. se cultivă ca plante 
decorative. [Z. C. P.]

Gerant^ (franc.) însărcinat de afaceri. La so
cietăţile in comandită se numesce G. şi com
plementarul spre deosebire de »bailleur de fonds«, 
care garantează numai cu o misă determinată 
pentru obligămintele societăţii (= nemţ. »stiller 
Gesellschafter*).

Gerar, numele popular al lunei Ianuarie.
Gerardin, St. Marc, ilustru literat francez, unul 

din marii filo-români, cari prin scrieri eminente 
a aperat causa Românilor în chestia unirii (1857).

Gerardo, Emanoil, ambasadorul republice! Ve
neţiei pe lângă Ştefan cel Mare al Moldovei (1476). 
Avea instrucţiuni speciale să liniştească pe eroul 
moldovean de supărarea, ce i-se causase prin lipsa 
de sprijin pecuniar din partea apusului, să cerce
teze natura ţerii şi a Domnului şi să vegheze de a 
nu se încheia vr’o alianţă între Ştefan şi Turci.

Gerasim, Timuţ, n. 1849 în Iaşi. Acolo a şi 
făcut primele studii, pe cari le-a continuat în 
mănăstirea Neamţu. Seminarul din Socola l-a 
frecuentat în doue rânduri, căci terminând cui’sul 
iiiferior, se căsători şi se hirotoni diacon în 1871, 
iar apoi văduvind a absolvat cursul complet. Pe 
basa acestei absolvări se înscrise la facultatea 
de litere din Iaşi, dar deja după un an fu per
mutat ca archidiacon la mitropoUa din Bucureşci, 
unde se şi călugări la măn. Cemica. In 1880 se 
numi predicator şi în urmă se duse la Cernăuţi 
pentru completarea studielor teologice. Intorcen- 
du-se în ţeară cu titlu de Doctor, se hirotoni preot 
în 1884 şi fu numit profesor la facultatea de teo
logie din Bucureşci, unde predete limba ebraică, ar- 
cheologia biblică şi exegesa. In acest interval a 
fost numit archimandrit, iar în 1886 se consacră ar- 
chiereu cu titlu de Piteşteanu, servind mai în urmă 
în această calitate ca vicar al mitropoliei de Bucu- 
resci. Din cariera lui profesorală a fost scos prin 
alegerea la episcopia de Argeş în 14 Martie 1894, 
demnitate ce ocupă până astă(Ji. Pe teren literar 
avem dela dînsul Meditaţiuni asupra psalmilor 
(3 voi.). Călătorie la locurile sfânte, Dicţionaraghio- 
grafic (al sfinţilor), apoi traducerea teologiei dogm. 
de Macarie (3 voi.) şi a ist. dreptului Roman de 
Zaharia, în fine ediţiunea Tetravangelului de Co- 
resi şi a catechismului lui Damaschin, ep. Rîm- 
niculiii. (Calendar bisericesp. Buc. 1899, p. 63; 
Alman. Cult. Buc. 1893, p. 18).

Gerce, Kis-G., comună mică în districtul 
Tiszăn tul, cott. Ugocia, cu 1572 loc. Rom. (1891).

Gerce-Tacskănd, com. mică, districtul Sărvăr, 
cott. Vas, 1867 loc. Maghiari, oficiu şi cassă de 
păstrare poştală.

Gerda, în mitol. nord-germană a fost fata 
frumos strălucitoare a uriaşului Gymir, soţia lui 
Freyr, ca (jeu de soare.

34*



532 Gerend Keresztur — Germana.

Gerend Keresztur, v. Grind.
Gerilă, în poveştile roinânesci un uriaş. Harap 

Alb întâlni un om, care .se pârpălia pe lângă un 
foc de 24 stânjini de lemne şi totuşi striga, că 
moare de frig. Era G. Imperatul pe Harap Alb 
îl culcă în cămară încălzită cu 24 stânjini de 
lemne, dar G. îl scăpă, pentru că cu suflarea 
saînghieţă cuptorul. G. e personificaţiunea Iernii, 
a gerului. In alte poveşti, uriaşul are numele; 
Gerosul şi Gerul. [Atm.]

Gerlach, Ernest, om politic german, n. 1795 
în Berlin. A luat parte la campania contra lui 
Napoleon I (1813—1815). După ce a terminat 
studiile juridice a fost numit consilier la tribu
nalul din Naumburg, apoi president la tribunalul 
din Halle şi în 1835 vicepreşedinte la curtea 
din Ffankfurt pe Oder. Mai târziu fu numit 
membi-u în consiliul de stat. In 1842 el propuse 
un proiect de lege asupra divorţului. In 1848 
G. se manifestă în politică ca liberal, mai târziu 
trecu însă în rândurile reacţionarilor. El a murit 
în 1871 la Bruxella.

Gerlachfaiu, (germ. Gerlsdorf, slav. Gerla- 
hovcej, piscul dela G., cel mai înalt pisc al 
muntelui Tatra, 2663 m.; spre nord-vest dela 
satul G. în Ung., cott. Szepes.

Gerlişte, (magh. GerlistyeJ, comună mică în 
Banat, cott. Caraş-Severin, cu preste 1800 loc. 
Români.

Gerlisthey, familie nobilă rom. cu posesiuni 
în districtul val. al Almajului (Gerlişte-Gerlisthe, 
Garlistha acum Rudărie, lalşaniţa, Rustnic, Pri- 
lipăţ, Hîrneac, Margina şi Sălişte), înrudită cu 
familiile nobile de Bizere, Mat, Bacoţi, Peică, 
Racoviţa, Gaman, loşica, Fodor, Giurma, Ivu 
(Kâllay), Margina (Morzsinay), Măşcaş (Macs- 
kâsy) ş. a.; se amintesce în istoria Banatului 
Severin înainte de 1410; la 1495—1508 lacob G., 
iar la 1520—1521 Nicolae G. e ban al Severinului.

German, Resboiul pentru libertate. Resboiul 
(1813—1815) contra lui Napoleon I, purtat de 
statele germane şi de alte state ale Europei, se 
chiamă în Germania resboiul pentru libertate. 
Inima mişcării contra lui Napoleon era în Pnisia, 
unde marea lovitură din 1806 deschise ochii 
regelui .şi consilierilor sei ca să uşui'eze pe ţerani 
şi să organiseze armata. Inteligenţele alese con- 
lucră la indicarea naţiunii germane, aşa Fichte, 
Schleiermacher, Arndt însufleţesc tinerimea să 
lupte pentru patrie. După campania nenorocită 
din Rusia, Prusia se simţi scuturată de frigurile 
revoltei contra tiranului. In 3 Febr. 1813, când 
Frederic Wilhelm chiamă corpurile de vânători 
voluntari, aleargă sub steag oameni de toate 
vîrstele şi din toate clasele. Alianţa cu Rusia, 
chiemarea miliţiilor fură ui-mate de declararea 
de resboiu Franciei 27 Mart. 1813. Prusia avea 
278,000, însă numaî jumătate erau soldaţi în 
regulă. La 2 Aprilie avu loc prima ciocnire 
la Liineburg; apoi lupta cea mare la Lîitzen 
(90,000 Pruso-Ruşi contra 120,000), unde remân 
pe câmpul de luptă 8000 de Prusieni şi 2000 de 
Roşi, la 21 Maiu Napoleon silesce la Bautzen o 
armată aliată să se retragă. Urmează un mic 
armistiţiu, după care şi Austria declară resboiu 
lui Napoleon în 11 Aug. 1813, apoi şi Svedia, încât 
coaliţiunea dispunea de 48(),000 cu general-şef 
Schwarzenberg şi do banii Angliei, iar Napoleon 
n’avea decât 440,000. Biilow bate pe Oudiuot la

Grossbeeren, iar Napoleon pe Schwarzenberg la 
Dresda, Vandamme e luat prisonier la Kulm, iar 
Macdonald învins de Blîicher la Katzbach şi Ney 
la Dennewitz. Napoleon se aşează cu 180,000 la 
Leipzig. In prima luptă aliaţii (200,000) fură 
învinşi, însă întăriţi cu un ajutor de 100,000 
atacă din nou 18 Oct. şi silesc pe Napoleon să se 
retragă; dar la Hanau (31 Oct.) acesta risipesce 
âncă o armată austro-bavareză. încep tratări de 
pace fără succes. Aliaţii trec Rinul, Blucber atacat 
de Napoleon la Brienne (29 Ian. 1814) îl bate 
la La Rothiere. H credea chiar pierdut, fii însă 
bătut el în 3 locuri şi silit să se retragă. Na
poleon voiesce să transpoarte locul de luptă pe 
Rin şi se îndreptează în acea parte, dar aliaţii 
nu-1 urmează, ei merg asupra Parisului. 31 Martie 
1814 întră în Paris, Napoleon abdică şi Burbonii 
cu Ludovic XVIII sunt restabiliţi în Francia. 
La 1 Martie 1815 Napoleon vine din insula Elba, 
unde fusese exilat, şi debarcă la Cannes în sudul 
Francieî; populaţiunea îl primesce cu entusiasm, 
căci reacţiunea abusase de puterea ei şi nemul- 
ţămise clasele de jos. Burbonii fug, imperiul se 
restabilesce, dar şi coaliţiunea dă ordin alinatelor 
să înainteze în Francia. In Iunie Napoleon cu 
130,000 are contra sa 215,000 de Englezi şi Pru
sieni. Bliicher învins la Ligny în 16 Iunie, Wel- 
lington fu atacat la ‘Waterloo 18 Iunie. Când era 
aproape să învingă. Napoleon este atacat şi diu 
coaste de armata lui Bliicher. Pacea dela Paris 
20 Nov. 1815 impunea 1400 milioane despăgubiri, 
iar Prusia mai cerea, fără să obţină, Alsaţia şi 
o parte din Lorena.

Germana, limba, face parte din ramura numită 
tot germană a limbilor indo-europene. Aceiista 
cuprinde gotica, stinsă de mult, nordica veche, 
din care s’a desvoltat idiomul norvego-islaudez 
şi cel svedo-danez, şi germana vestică, subim- 
părţită în germana de sus, de mijloc şi do jos 
(Hoch-, Mittel-, Niederdeutsch), din care cea 
dintâi, vorbită în sudul muntos al Germaniei, a 
dat nascere limbii literare a Germanilor de astăcji, 
iar cea din urmă, proprie părţilor şese ale nor
dului, s’a despicat mai departe în engleza, olan
deza, flamanda, etc. In evoluţia germană de sus 
se deosebesc trei perioade succesive, cea dintâi 
întin(jendu-se până pe la 1100 (germ. de sus 
veche, Althochdeutsch), a doua dela 1100—1500 
(germ. de sus mijlocie, Mittelhochdeutsch), iar 
ultima, dela 1500 încoace, representând perioada 
limbii literare de astăzi (germ. de sus modernă, 
Neuhochdeutsch). Aceasta din urmă, deşi clădită 
în general pe temelia dialectului grăit în Saxon ia 
de sus, este un amestec artificial din diferite 
dialecte, produs mai ales în cancelaria imperială, 
şi represintă un idiom aparte, care n’a fost nici 
odată limba naturală a poporului. Respâudirea 
ei ca limbă generală a scriitorilor şi isbâjida ei 
asupra ,celorlalte dialecte literare se datoresce 
în primul loc lui Martin Luther, a cărui tra
ducere a bibliei (1522—32), ca şi cântecele bise- 
ricesci compuse de el, pătrunseră curând până 
în ultimele bordeie ale credincioşilor bisericii 
reformate de el. La perfecţionarea ei contribuiră 
apoi Opitz (pe la 1630) şi societăţile literare din 
timpul seu, Gottsched (pe la 1730), Lessing, 
Goethe, ş. a. Pairicularitatea cea mai caracte
ristică a limbilor germane este aşa cjisa Laut- 
verschiebung (mutarea sunetelor), fenomen care
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constă în aceea, că în aceste limbi consoanele 
jnoi (d, b, g) din limbile surori trec în vîrtoase 
(t, p, k), acestea în aspirate (th, f, ch) şi acestea 
iar în moi (s. e. lat. dentem — engl, tooth, sanscr. 
tad — engl. that, grec. thyra — engl. door). O a 
doua mutare s’a operat în germana de sus, unde 
t, p, k din germana primitivă au devenit z şi ss, 
pf şi f, ch şi hh. Germana întrece toate limbile 
moderne prin imensa ei bogăţie lexicală, datorită 
mai ales facultăţii aproape nelimitate de a forma 
cuvinte prin derivare şi compunere. Pe de altă 
parte ea este inferioară celorlalte limbi culte, 
îndeosebi francezei, în privinţa eufoniei, a preci- 
siunii în exprimarea ideilor şi a limpezimii struc- 
turei sintactice. (Gramatici de Grimm şi Heyse, 
dicţionare de Grimm, Sanders şi Heyne.) [—]

Literatura germană are 3 epoce: evul mediu, 
reforma şi timpurile moderne. Evul mediu e 
preces de timpul de pregătire, împărţit în pe
riodul gotic şi cel fi'anc sau renan şi nordic.

Din periodul gotic a remas cel mai vechiu 
document al limbei germane. Manuscriptul de 
argint (Codex argenteus), care cuprinde Biblia 
tradusă de episcopul Goţilor, Ulfila, în seci. IV 
(318—388), după septuaginta, în limba gotică, 
din care s’a păstrat câteva fragmente din vechiul 
testament, şi mai întreg noul testament. lor- 
nandes. Tacit, Amian Marcelin şi croniştii ger
mani spun, că Germanii aveau o bogată poesie 
naţională, propagată prin viul graiu. Priucipalele 
tradiţiuni mitologice şi eroice erau: cea gotică, 
numită a Amelungilor, al cărei teatru fusese 
(inutili Dunării, Tirolul şi Italia de sus, şi al 
cărei centru era Dietrich dela Bern (Verona), 
numele popular al lui Teodoric cel Mare; şi trad. 
burgundică sau renană a Niebelungilor, amen- 
doud contopite mai târziu de minnesingeri în 
marea epopeă Niebelungenlied; şi era trad. nor
dică a Hegelingilor, din care s’a născut în 
seci. XIII frumoasa epopeă Gudrun (v. ac.). 
Erau cântece resboinice, cântece epice, cântate 
la sacrificii, ospeţe şi alte ocasiuni, numite bar- 
ditus. Multe tradiţiuni, scrise mai târZiu în 1. 
latină, fură adunate în secolul nostru de fraţii 
Grimm şi traduse în limba actuală de Uhland, ş. a.

Din periodul franc (600—1099) mai ales de 
pe la 800 încoace, există câteva documente li
terare, aproape toate în vechea limbă germană 
(Althochdeutsch), din cari cele mai însemnate 
sunt: Cântecul lui Hildebrand (v. ac.), un frag
ment din tradiţiunea gotică despre Teodoric 
(Dietrich); Heliand (Mântuitoriul), scris sub 
Ludovic Evlaviosul (L. Le Debonnaire), pentru 
creştinarea Saxonilor, în vechiul dialect saxon, 
după evangelistul Mateiu; Muspili, fragment 
dintr’o poemă saxonă despre judecata din urmă; 
Cântecul lui Ludovic, păstrat şi în o versiune 
franceză sub titlul Cantilene sur la bataille de 
Saucour; Merigarto (Grădina încungiurată de 
mare), fragment dintr’o poemă enciclopedică, 
compusă de un preot pe la mijlocul seci. XI; 
Cartea eroilor (Heldenbuch), însemnată colec- 
ţiune de poeme şi fragmente epice de autori 
necunoscuţi, adunate prin seci. XII de un Gaspar 
din Roen; e un amestec de mituri religioase şi 
legende istorice din timpul năvălirilor barbare, 
relative mai ales la Dietrich dela Bern şi la 
Etzel (Atila); şi câteva rugăciuni şi cântece re
ligioase. In 1841 G. Waitz a descoperit la Morse-

burg două Descântece vechi; în 1857 Miklosich 
află altele mai puţin însemnate. Acestea for
mează trecerea dela literatura păgână la cea 
creştină. După creştinarea Germanilor, desvol- 
tarea vechei literaturi naţionale fu înnăbuşită 
prin preoţii creştini, cari scriau mai mult în 1. 
latină. Numai câţiva călugări au lăsat câte ceva 
scris în 1. germană. Astfel sunt: Begulele Sf. 
Benedict, traduse într’o germană aproape ne- 
înţeligibilă în seci. VIU, de un Kero; Viaţa 
lui Isus, după evangelii, în versuri strofice şi 
rimate, de un Otfried, pe la 870; Psalmii, Cate
goriile lui Aristotele, Consolaţiunea lui JBoetiu, 
în 1. saxonă de Norker Labeo Teutonicul (1022); 
Cugetarea morţii şi Credinţa, două poeme de 
Hartmann şi Heinrich, fiii poetesei Ava, care 
a scris în versuri rimate Despre viaţa lui Isus 
şi despre Antichrist. Hrosvitha, stariţa mănă
stirii dela Gandersheim, s’a făcut renumită, în 
seci. X, prin câteva poeme religioase în 1. lat. 
şi prin o serie de comedii latine, parte profane, 
parte religioase, prin cari voia să alunge din 
mănăstiri pe Terenţiu şi alţi poeţi păgâni. Rudlieb 
(Ecbasis cuiusdam captivi, scăparea unui pri- 
sonier), din Thiersage (tradiţiunea animalelor), 
de prin seci. X; Waltharius, altă poemă lat. 
de Ekkehart (v. ac.).

Evul mediu (1100—1500) e prima epocă în
semnată a literaturii germane, împărţită în 
periodul şvab sau al minnesingerilor, timpul de 
înflorire al literaturii germane, care cuprinde 
seci. XTT şi XIU, până la jumătatea celui de 
al XIV, şi periodul saxon sau al meister- 
săngerilor, timpul decadenţei, până la reforma 
religioasă, seci. XIV şi XV. Luptele între pu
terea lumească şi cea religioasă a papei, înce- 
pend dela Henric LV, expediţiunile cruciate, cres- 
cerea şi înflorirea cavalerismului şi a sistemului 
feudal, bunăstarea materială a poporaţiunilor 
sub suveranii din casa Hohenstaufen, patroni şi 
uneori chiar cultivatori ai poesiei, puternica in
fluenţă a creştinismului, contactul Germanilor cu 
Orientul, cu alte popoare, şi cunoascerea litera
turilor străine, toate acestea reînoiră moravurile 
şi instituţiunile, înnobilară ideile şi simţemin- 
tele şi deteră o nouă putere de viaţă popo
rului german, exprimată în literatura sa na
ţională. Vechile tradiţiuni naţionale, a căror 
suvenire era continuu întreţinută de musicanţi, 
fură reluate şi desvoltate de Minnesingeri în 
frumoasele epopei »Cântecul Nibelungilor* şi 
»Gudrun*, vechi legende eroice, amintite in 
»Carte a eroilor.* Subiectul primei epopei, plină 
de scene înfiorătoare şi măceluri, e resbunarea 
Crimhildei, văduva lui Siegfned, în contra omo- 
ritorilor acestuia, cu un amestec de mituri şi 
legende vechi cu idei şi credinţe creştine. Gu- 
diTin asemenea. Amendouă sunt comparate de 
Germani cu Iliada şi Odisea, cu cari seamănă 
şi prin anonimitatea autorilor şi prin continua 
schimbare a formei până când prin mâna de 
măiestru a unui nou poet anonim primiră uni
tatea de concepţiune în limba germană medie 
(Mittelhochdeutsch), traduse afli în limba actuală. 
Pe lângă acestea şi alte poeme populare, cu su
biecte din tradiţiunile eroice naţionale, ca regele 
> OrendeU, »Ducele Ernst*, » Wilhelm de Au- 
stria^, ciclul gotic despre » Hugdietrich*, » Wolf- 
dietrich*, regii >Botlier şi OrtniU, fu mult
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cultivat eposul cavaleresc sau »de curte«, împru
mutat de obiceiu din legendele franceze, după 
truverii franci şi normandi şi după trubadurii 
provensali. Astfel sunt: >Cântecul lui Roland*, 
* Wilhelmde Orania*, »ParsivaU, *Lohengrin*, 
>Tristan şi IseulU, *Lancelot dela Lac*, 
^Arthur*, »S. Graal* ş. a. Asemenea poeme 
luate din ciclul antic, ca >Reshoiul Troici*, 
»Alexandru cel Mare* ş. a., scrise în versuri 
lungi strofice. O formă deosebită şi mai originală 
au poesiile lirice din acest period, în distichuri 
rimate, multe de poeţi cunoscuţi, debitate în 
luptele poetice, date în onoarea principilor, la 
curţile acestora. Intre cele mai renumite e 
yJjwpta cântăreţilor dela Wartburg*. Enigme 
filosofice şi teologice, probleme imposibile, în- 
suflate de diavoli, exorcisme, felurite cunoscinţe 
şi superstiţiuui; apoi laudele şi faptele prin
cipilor, formează cuprinsul acestor cântece. Cu
prinsul şi forma lor dialogică au dat nascere 
misterelor (v. ac.), forma primitivă a dramei cre
ştine-. Se disting cântece de iubire, de laudă, 
de dans, de nuntă, satirice, religioase ş. a. (v. 
Minnesănger). Cei mai însemnaţi poeţi erau: 
"Wolfram de Eschenbach, Walther de Vogelweide, 
Henric de Veldecke, Gottfried de Strassburg, 
Con rad de Wiiiizbui’g, Hermann de Aue, Ru- 
dolf de Ems, ş. a. In prosă nu s’a scris în acest 
period decât »Biblia săracilor», în numeroase 
manuscripte ilustrate cu gravuri, tipărite cele 
dintâiu după invenţiunea tipografiei; şi colec- 
ţiuni de legi şi decrete, cunoscute sub numele 
de »Oglin()i«: »Oglinda Saxoniei» şi «Oglinda Şva- 
biei» din seci. XIII. Cu demoraUsarea şi căderea 
cavalerismului începe, în seci. XIV, şi deca
denţa literaturei. Poesia lirică se cultivă acum 
de burghezi, în mod artificial. Poeţii, credend 
că şi poesia se învaţă ca meseriile, se organisau 
în corporaţiuni cu grade ierarchice de ucenici, 
soţi şi măiestri. Ei nu mai recitează poesiile lor 
decât în înti-unirile societăţii, după anumite regule. 
Cel mai însemnat dintre aceşti poeţi, numiţi 
Meistersăngeri, a fost cismarul Hans Sachs, 
renumit şi el, nu prin miile sale de cântece hrice, 
fără valoarea literară, ci ca autor dramatic şi 
scriitor prosaic. Mai multă însemnătate au în 
acest period, mai ales pentru îmbogăţirea şi des- 
voltarea limbei, scrierile populare satirice şi di
dactice, traducerile şi imitaţiunile de opere străine; 
poesia dramatică, care stă în mistere sau drame 
religioase, scrise de preoţi şi jucate la Crăciun, 
la Pasci şi la RusaUi, şi comedii sau farse de 
carneval, scrise de laici şi jucate la început prin 
case particulare, şi în sfîrşit cronicele. Amintim 
ca cele mai însemnate din cărţile populare: 
Vestitul »Tilu Buhoglindă* (v. ac.), »Ro
manul vulpei* (Reinecke Vos), prelucrat în 
operă clasică de Goethe; »Corabia nebunilor* 
de Sebastian Brant; »Teuerdank*, poemă epică 
despre căsătoria lui Maximilian. Din scrierile 
religioase ale misticilor sunt: » Urmarea săracei 
vieţi a lui Christ* de Tauler, (j- 1361); * Căr
ticica înţelepciunii eterne*, scrierile lui Eckhart 
(1260—1327), Suso H., Otto din Passau, ş. a. 
Operele clasice grece, latine şi italiane, începură 
a se face cunoscute prin traduceri, ca * Asinul 
de aur* al lui Lucian de N. de Wyle; deosebite 
scrieri ale lui Aeneas Sylvius, Poggio, Petrarca, 
Boccaccio, Aretino. Mult contribui la restaui'aiea

literaturii I. Reuchlin prin operele sale de gra
matică şi, retorică.

Reforma religioasă pregătită prin scrierile 
misticilor, prin respândirea literaturelor greacă 
şi latină şi priu demoralisarea clerului catolic, 
şi făcută de Luther, crea literaturii germane o 
nouă epocă. Luther, prin talentul, ideile şi enoi gia 
caracterului domină întreg secolul al XVI-lea 
ca reformator religios, ca pedagog, ca scriitor 
şi poet. El este creatorul limbei clasice germane 
prin traducerea bibliei, la care lucră cu amicii 
sei 10 ani, şi mai mult âncă 'prin cântecele 
sale religioase, cari serviră de model unei întregi 
generaţiuni de poeţi, prin tratatele, discursurile, 
satirele şi epistolele sale. La reînnoirea ideilor şi 
simţemintelor religioase, şi prin ele a literaturii, 
nu puţin contribuiră Melanchton şi Zwingli; deşi 
primul a scris în limba latină, al doilea in dia
lectul elveţian. Hutten se distinge prin elo(juenţa 
sa; Thomas Murner prin poemele sale satirice: 
* Conjuraţiunea nebunilor*, (Narrenbeschwd- 
rung) ş\ >Gorporaţiunea înşelătorilor*, fScliel- 
menzunft). Un scriitor foarte productiv şi zelos 
partisan al reformei fu Hans Sachs prin nume
roasele sale drame, comedii şi farse. Pischart, 
cel mai însemnat poet din a doua jumctuto a 
seci. XV, prin prelucrarea lui Pantagruel şi 
Gargantua într’o limbă devenită clasică, morită 
numele deRabelais al Germaniei. Minunatele curţi 
ale şoarecilor şi broascelor a lui Rollenliageti 
continuă satira socială din Romanul vulpei. II. 1. 
de Braunschweig şi lacob Ayrer din Niimberg 
scriu, pe la sfîi'şitul seci. XVI, cele mai bune 
drame, influenţate atât de spiritul reformei, cât 
şi de literaturele străine. La un grad însemnat de 
desvoltare ajunge istoria, ai cărei celebri lepre- 
sentanţi sunt Sleidanus, numitTucidide alGerjna- 
niei; Tschudi, «părintele istoriei Elveţiei»; croni
carul Thurmayr sau Aventinus; legendarul erou 
naţional Goetz de Berlichingen, care şi-a scris 
propria sa viaţă. Celelalte sciinţe asemenea pri
mesc un puternic îndemn sub influenţa l eforinei.

Timpurile moderne se pot împărţi în 4 pe
rioade : periodul imitaţiunii şi erudiţiunii; periodul 
clasic; romantismul şi Juna Germanie, şi periodul 
actual al naturalismului. Cu anul 1624, în caro 
apăru Poetica lui M. Opitz, începe o nouă epocă 
a literaturii germ. Caracteristica ei o studiul şi 
imitaţiunea literaturilor străine, vechi şi mo
derne. In acest timp se formează numeroase 
societăţi şi curente literare, între cari se disting 
cele doue şcoale silesiane, prima în frunte cu 
Opitz (v. ac.l, numit părintele artei poetico gei- 
mane, a doua cu Hofmannswaldau. Prima cauta 
modelele şi idealele sale în literatuielo antice, 
greacă şi latină; a doua în literatura clasică ita
liană şi în cea franceză. Gustul acesteia îl res- 
pândi mult şi Frideric II, care scrise oj)erelc 
sale în limba franceză, şi Leibnitz, care scrise 
parte franţuzesce, parte latinesce. Un alt curent 
însemnat fîi cel elveţian, celebru prin luptele 
celor doi critici, Gottsched saxonul, |>aitisan al 
modelelor franceze, şi elveţianul Bodmor, care 
opunea literaturei franceze pe cea engleza, ca 
mai potrivită cu spiritul şi tradiţiunile gennane. 
Scriitori mai însemnaţi în prima şcoală silesianâ 
sunt A. Gryphius,superior în dramălui Opitz,Ger- 
hardt, Fr. dela Spee, şi Scheffer (Angelus Sile- 
sius), distinşi priu lirica religioasă, şi Uhr. Grim-
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melshau.sen, autorul romanului Simplicius (1699) 
care, luat din viaţa poporului, zugrăvesco gro
zăviile şi crudimile resboiului de 30 de ani şi 
devenise cartea cea mai respândită şi mai mult 
imitată în acel timp, şi e cetită şi astădi. In a 
doua şcoală silesiană stau de Hofmannswaldau 
(1613—79), poet liric; Caspar D. de Lohen- 
stein, liric şi dramatic şi autorul romanului 
Arminius ţi Thusnelda; ambii se disting prin 
pedanterie şi bombast. O direcţiune opusă urmă 
Chr. Weise, rector al gimnasiului din Zittau, 
autorul mai multor drame şi poesii religioase 
şi didactice; el însă cădu în extremul opus al 
platitudine!. Abraham a St. Clara, predicator al 
curţii în Viena, e renumit ca orator religios. 
Mult mai însemnaţi sunt scriitorii din şcoala 
elveţiană; Bodmer, Gellert, Haller Hagedorn 
(1708—54), autor de ode, cântece, poeme di
dactice, fabule, novele; şi Liscow (1701—60), 
autorul unei Golecţiuni de scrieri satirice ţi 
serioase. Cel mai mare merit al acestui period 
e că, prin cultivarea liinbei şi vemiOcaţiunii, a 
pregătit etatea de aur a literaturei germ., care 
începe cu anul 1748, când apărură primele trei 
cânturi din Messiada lui Klopstock, cari deştep- 
tarăentusiasmul întregei Germanie, şi ţine până la 
moartea lui Goethe, 1832. Kiopstock(1724—1803), 
prin Messiada a inălţat simţementul religios, prin 
odele sale a în.sufleţit întreaga naţiune, însu- 
flandu-i iubirea de patrie şi libeitate şi admira- 
ţiunea pentru literaturele clasice antice. Lessing 
(1729—81), părintele criticei şi unul din întemeie
torii literaturei clasice germ., combate direcţiunea 
imitaţiunii servile a clasicismului francez şi, prin 
dramaturgia şi dramele sale, pune temelia tea
trului naţional german; iar prin scrierea despre 
»Educaţiunea neamului omenesc* deschide un 
nou drum cugetării în filosofîe, în istorie, în 
religiune. Wieland (1733—1813), începe sub 
influenţa şcoalei elveţiene şi a literaturei engleze, 
prin poesii morale şi religioase; dar în curând 
ia o altă cale. Prin bogata sa erudiţiune, prin 
spiritul voltairian de independenţă, prin frumoasa 
imaginaţiune poetică unită cu setea filosofică 
de a SCI şi cu farmecul stilului seu epic, în 
care sunt scrise Oberon, şi celelalte romane 
ale sale, el farmecă publicul german şi devine 
autorul favorit al claselor înalte ale societăţii, 
cari până aci ceteau mai mult scrieri franceze. 
Herder (1744—1803), prin studiul poesiei ebraice 
desvelesce frumseţa şi fondul poesiei orientale; 
prin Glasuri ale popoarelor face cunoscut spi
ritul poesiei poporane şi primitive, prin Cid fami- 
liarisează pe German cu poesia naţională spaniolă. 
Prin aceste şi alte scrieri, prin poesiile sale, 
prin Ideile despre filosofia istoriei, el deschide 
Germanilor noue isvoare de inspiraţiune şi le 
dă un nou mod de vedere. Pe căile deschise de 
aceştia, literatura germană ajunge cel mai înalt 
grad de desvoltare, prin Goethe, primul poet 
liric şi epic, şi prin Schiller, cel mai mare poet 
dramatic german. Timpul puternicului avent dat 
literaturei prin însufleţirea produsă de operele 
acestora se numesce period^ de furtună şi de 
năvală (Sturm- und Drangperiode). Sub in
fluenţa spiritului vast şi aplicat spre reahtatea 
vieţii a lui Goethe, a ideahstului şi entusiastului 
Schiller şi a celoralalţi fruntaşi ai epocei clasice, 
resar o mulţime de scriitori în toate genurile

literare, între cari se deosebesc, până pe la 
1830, două curente principale: al romantismului 
şi al entusiasmului naţional.

Capii şi cei mai însemnaţi representanţi ai 
romantismului sunt fraţii Schlegel, Tieck, Novalis 
(Fr. de Hardenberg), tipul i'omantismului german; 
Kleist, mare talent dramatic; Arnim, romancier 
istoric; Brentano, poet liric şi epic; dramaticul 
Z.'W’emer; fantasticul novelist Hoffmann; A. Cha- 
misso; ilustrul romancier umoristic Jean Paul 
Richter; Lichtenstein; şi ca talent de prima 
ordine, romantic prin alegerea subiectelor, clasic 
prin seninătatea şi frumseţa formei şi prin sănă
tatea concepţiunii, şi înrudit cu cântăreţii en
tusiasmului naţional pentru independenţă prin 
patriotismul seu, este L. Uhland, capul şcoalei 
şvabe. Notele caracteristice ale romantismului 
german sunt: predilecţiunea pentru literatura 
populară medievală faţă cu literatura clasică 
veche, lupta ultraistă în conti’a influenţei fran
ceze, şi idealismul fantastic, ueconform naturei, 
simbolisat prin »floarea albastră*. Se deosebesce 
deci de romantismul francez, născut mai târ4iu, 
a cărui devisă era lupta în contra regulelor 
clasicismului decăzut şi în contra imitaţiunii 
modelelor clasice. Dela 1813, luptele pentru in
dependenţă în contra armatelor franceze, cari 
ocupară Germania sub Napoleon I, deteră nas- 
cere unui nou curent literar, al patriotismului 
şi entasiasmului naţional, în fruntea căruia stau 
Arndt, Korner, Riickert, filosoful Fichte prin 
Discursurile sale cătră naţiunea germană, ş. a. 
Acestui period, şi în special romanticilor se 
datoresc cele mai bune traduceri ale clasi
cilor străini, ca Homer şi Virgiliu, traduşi de 
Voss; Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, Cervantes, 
Shakespeare, prin cari au mărit cercul de ve
dere al naţiunii germane, au îmbogăţit limba, 
au înobilat stilul; şi au dat mai multă armonie 
şi simetrie versului.

După revoluţiunea franceză din Iulie 1830, 
începe periodul de fierbere în literatură al »junei 
Germanie*, în fruntea căruia stau Heine şi Borne 
şi în care cel mai influent este Gutzkow, ale 
cărui scrieri au motivat disposiţiunile de ur
mărire ale guvernelor în contra acestei şcoale. 
Neîmplinirea promisiunilor făcute claselor so
ciale în timpul resboiului.de independenţă, res- 
pândîrea ideilor franceze şi reacţiunea în contra 
literaturei naţionale de până aci, favorabilă ari
stocraţiei şi despotismului, au dat nascere acestui 
nou curent literar, social şi politic. Novelistul 
Auerbach, Anastasius Griiii (contele Auersperg), 
poetul popular Fallersleben, Fr. Freiligrath, 
Hebbel, Hervegh, Simrock, Grabbe ş. a., ţin de 
acest period. Organul lor este Hallesche, şi mai 
târcjiu, Deutsche Jahrbucher (1838—42). Ei au 
meritul de a fi combătut fantasticul şi miracu
losul întrodus de romantici în literatură, de a 
fi chiemat atenţiunea scriitorilor asupra reali
tăţii şi a relaţiunilor sociale şi politice, respăn- 
dind ideile de libertate şi egalitate, cari au pre
gătit evenimentele din 1848. Defectul acestei 
grupe de scriitori e socialismul exagerat şi cos
mopolitismul. Intre scriitorii mai însemnaţi ai 
secolului, dintre cari unii ţin mai puţin, alţii nu ţin 
de loc de juna Germanie, amintim âncă pe pesi
miştii Lenau şi Platen, pe popularul poet Biirger, 
pe novelistul P. Heyse, romancierul egiptean
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Ebers, dramaticul vienez Giillparzer, şi cel mai 
productiv A. ’Wilbrandt, epicul Hamerling, scrii
torii do romaue istorice Haufi’, Spindler, Zschokko; 
creatorii novelelor sătesci Auerbach. şi I. Rank; 
Immermann, autorul romanului satiric Munch- 
hausen, şi alţii, a căror enumerare ar fi prea 
lungă, căci nici o literatură nu e aşa de bogată 
în poeţi şi scriitori în toate genurile literare ca 
cea germană, aşa încât cu drept cuvent se poate 
numi o literatură universală (Weltlitteratur), atât 
prin valoarea şi bogăţia ei, cât şi prin respân- 
direa şi influenţa ei asupra altor popoare. Dar 
mai multă influenţă au exerciat asupra spiri
tului german scrierile filosofilor, cari au dat 
tonul literaturei şi întregei culturi, şi între 
cari se disting, pe la începutul secolului, lacobi 
prin stilul seu frumos şi cugetările sale nobile, 
şi mai ales Hegel, care luă locul lui Fichte 
şi Schelling; iar după 1848 Schopenhauer, cel 
mai celebru din următorii şi elevii lui Kaut, 
atât ca filosof cât şi ca mare scriitor. Afară de 
aceştia s’au distins âncă pe terenul filosofiei, 
avend fiecare coreul seu de influenţă, Krause, 
Trendelenburg, Biichner, Czolbe, Lange, Herbart, 
Benecke, Lotze, Fechner, Diihring, Hartmann, 
"Wundt. Mare contingent au adaus culturii prin 
lucrările lor pedagogice Pestalozzi, Diesterweg, 
Dittes, Frobel (mai mult ca învăţător şi apostol 
decât ca scriitor), ş. a. Cei mai însemnaţi re- 
presentanţi ai istoriei sunt: Raumer, Schlosser, 
Rottek, Niebuiir şi Mommsen, reformatorii istoriei 
romane; Dunker, istoricul antichităţii; Droysen 
şi Curtius, istoricii elenismului; Ranke, Ger- 
vinus, ş. a. In alte sciinţe au tras brasde rodi
toare : W. Humboldt, Otfried Miiller, Bopp, Dietz, 
Lachmann, Heyne, fraţii Grimm, în filologie; 
A. Humboldt, Ritter, Burdach, (fisiolog), Vogt 
(zoolog), Helmholtz, Liebig (chimist), Moleschott, 
Haeckel, în sciinţele naturale; "Winkelmann, 
Vischer, în estetică; Steinthal şi Lazarus în 
psichologia popoai-elor, ş. a. De pe la 1880, sub 
influenţa scriitorilor ruşi, şi mai ales a drama- 
tistului svedez Ibsen şi a romanţierului francez 
Zola, a început şi în Germania un curent natu
ralist, ai cărui representanţi sunt Sudermann şi 
Hauptmann, şi care îşi ia subiectele din partea cea 
mai urîtăşi mai nesănătoasă a vieţii, pretinejend că 
chiemarea literaturii ar fi să descopere şi expună 
ranele societăţii, spre a le pute vindeca. (Cf. Kurz: 
Geschichte der deutschen Litteratur; HLUebrand: 
Die deutsche Nationallitteratur des 18. Jahr- 
hunderts; Julien Schmidt: Gesch. der deutschen 
Litteratur im 19. Jahrhundert; Priitz: Die deutsche 
Litteratur der Gegenwart; G. Brandes: Die ro- 
mantische Schule in Deutschland şi Das junge 
Deutschland; Madame de Stael: L’Allemagne; 
Heinrich: Histoire de la litterature allemande.)

[M. Strajan.]
Germani. Celţii şi apoi Romanii au dat numele 

de G. popoarelor germanice, cari singure se nu
mesc IleMfscA şi Teutsch. Prima cunoscinţă despre 
G. a dat-o grecul Pytheas din Marsilia, care în 
seci. IV a. Chr. a făcut ocolul Europei vestice şi a 
ajuns pe coastele Germaniei. Primul contact al Ro
manilor cu G. a fost în invasiunea Cimbrilor şi 
Teutonilor (102, 101 a. Chr.), apoi în luptele lui 
Caesar cu Ariovistus (58 a. Chr.). Romanii în
ving pe Germani, îi alungă preste Rin şi preste 
Dunăre, Germanii resistă însă cu succes câte

odată (pădurea Teutoburgică 9 d. Chr.), apoi 
întră ca federaţi în armatele romane, cultivă 
câmpiile şi apără provinciile. Invasiunea Hunilor 
îi aruncă asupra imperiului, în care se aşează 
(Burgunejii şi Francii în Galia, Visigoţii în Galia 
şi Spania, Vandalii în Africa, Herulii, Gstro- 
Şoţii şi Longobar(Jii în Italia, Anglii şi Saxonii 
10 Bretania) şi unde se contopesc mai toţi iu 
populaţiunea romanică. Regatul Francilor, înte
meiat de Clovis, nu avea hotare fixe spre resărit 
şi deşi atrăgea în sfera lui de subordinare pe cele 
mai apropiate popoare germanica din Germania 
proprie, însă înainte de propagarea creştinis
mului nu se poate vorbi de o Germanie istorică. 
Din seci. VII—VIII se creştinează Alemanii, 
Bavarezii, Turingii (Bonifacius), apoi Carol cel 
Mare (768—814) supune şi creştinează cu de a 
sila pe Saxoni, împarte ţeara lor în districte, 
regulează justiţia şi obligaţiile militare, (v. Ger
mania, istorie.)

Germani, Menelas, mare financiar român, de 
origine macedonean, n. în Bucuresci la 1836, şi-a 
făcut studiile comerciale şi financiare la Viena, 
a condus împreună cu fratele său însemnata casă 
de bancă N. Germani & fii din Bucuresci fastă()i 
liquidată). După ce a fost în 1864—65 casier 
general în ministeriul de finanţe, a intrat în po
litică şi era unul din fruntaşii conservatorilor 
junimişti. Cu recunoscuta sa autoritate financiară, 
a fost între 1888 şi 1895, mai bine de 6 ani, 
ministru de finanţe. In conlucrare cu P. Carp, 
i-se datoresce lui importanta modificare a Băneai 
Naţionale a României, în urma căreia s’a înlăturat 
agiul şi s’a introdus stokul de aur. f 5 Ian. 1900.

Germania, imperiu în mijlocul Europei, format 
din mai multe state confederate. Se măiginescc 
la nord cu Marea nordului. Danemarca şi Marea 
Baltică, la est cu Rusia, la sud cu Austi'ia şi cu 
Elveţia, la vest cu Francia, Luxemburgul, Belgia 
şi Olanda.

Situaţiune, limite. E cuprinsă între 5°, 52' şi 
22°, 52' long. estică şi 47°, 16' şi 55°, 59' lat. nor
dică, după meridianul din Greenwich. N’are limite 
naturale bine desemnate. Afară de coaste, de ho
tarele Austriei şi de ale Elveţiei în parte, do 
celelalte state e separată convenţional.

Orografie. Suprafaţa Germaniei e mai mult o 
câmpie, afară de sud, unde se întind ramifica- 
ţiunile Alpilor, între Rin şi Elba, până pe la 
isvoarele Emsului şi fruntaria Boemiei. Mai 
ridicată ca Germania centrală şi orientală e Ba- 
varia. Piincipalii munţi sunt: Pădiu'ea Neagră 
(2960 m.) în Baden, şi lanţurile Bayriscliorwald, 
Fichtelgebirge, Franconiei, Turingiei, llarz şi 
Teutoburgerwald. Mai spre sud-est sunt munţii 
Glatz, Silesiei de jos, Riesengebirge, Isergehirgo, 
Erzgebirge, formând hmita spre Austria. Pe lângă 
aceşti munţi, cari ţin de sistema numită lieiei- 
niană, se întind munţii Rinului, uniţi cu platoul 
Bavariei prin Jura Şvabică şi cu Pădurea Neagră. 
In dreapta Rinului sunt Odenwald, Spassart, 
Hohe Rhon, Vogelsberg, Tauuus, Westerwald, 
Sauerland, uniţi cu Teutoburgerwald. In stânga 
Rinului sânt Vosgii, cari o separă de Francia. 
Aceste masive ocupă tot sudul Germaniei; nordul 
e o câmpie cu mici dealui’i, puţin ridicaţii preste 
nivelul raărir.

Ape. Din marile rîuri ale Germaniei Weser-ul 
e singuiTil care nu isvoresce în străinătate. Ţeara
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e udată de vr’o 150 rîuri principale, cari se 
varsă în Marea nordului, Baltică şi Marea Neagră. 
In Baltica cuig; Niemen (Memel); Pregel, cu 
Mauersee şi Alle; Vistula (Weichsel) cu Dre- 
venz. Brahe şi braţul Nogat; Stolpe; Persan te; 
Oder (864 km.), cu "Wartha, Bober şi Neisse; 
Peene; Warnow; Trave; Eider. In Marea nor
dului curg: Elba (1100 km.) cu Havel şi Sprea, 
cu Miilda şi Saale; "Weser (480 km.), cu Werra, 
Leiue, Aller, Eulda şi Hunte; Ems; Vechte; 
Rinul (1316 km.), cu Neckar, Main, Lahn, Sieg, 
Ruhr, Lippe la dreapta şi cu 111 şi Mosella la 
stânga. In Marea Neagră curge Dunărea. Lacuri 
mari nu există. Lacul Constanţa ţine de Bavaria, 
Wiirttemberg, Baden, Elveţia şi Austria. Pe pla
toul bavarez se află câteva lacuri, între cari 
Chiemsee şi Kbnigssee. Asemenea în nord Mauer
see, Spirdingssee, etc.

Canale sunt multe: între Niemen şi Pregel, 
la gura Vistulei (Elbing-Oberlăndischer Kanal), 
Bromberg (între Vistula şi Oder), Frideric-Wil- 
helm (între Oder şi Sprea), Einow (între Oder şi 
Uavel), Plauesche-Kanal, Ludwigs-Donau-Kanal, 
Main-Kanal, Rin-Ron, Rin-Weser-Elba, marele 
canal dela Kiel, etc.

Coaste. Fiind mai mult o câmpie. Germania 
are coaste joase. Vechile tradiţiuni păstrează 
amintirea năvălirii Mării asupra uscatului, aco
perind o parte din Jiitlanda, Frisa şi Prusia de 
est. Olanda presentă alt exemplu asemenea. Gu
rile fluviilor, în general deschise, favorisează 
marile porturi comerciale. In Marea nordului 
sunt insulele Borkum, Juist, Norderney, Helgo- 
land, Sylt; în Baltica Riigen, Usedom şi Wollin, 
toate ale Germaniei. La Marea Baltică sunt gol
furile Danzig, Pomeraniei şi Liibeck; în Marea 
nordului baia Dollart şi Jadebusen.

Clima nu e aşa de rece iarna, nici aşa de 
caldă vara ca în România; nu e nici prea uscată, 
nici prea umedă. Temperatura medie e de + 8°.

Solul n’aro unitate geologică.
Suprafaţa e de 540,594 km2.
Populaţiunea e de 49.428,470 locuitori (1890), 

din care 300,000 Francezi, 200,000 Danezi, 
2.860,000 Poloni, 100,000 Litvani, 137,000 Ven di, 
54,000 Cehi.

Divisiuni teritoriale. Sub numele de Ger
mania se înţelege o confederaţiune formată din 
mai multe state şi supuse unei constituţiuni co
mune, datând dela 16 Apr. 1871. Ele sunt: 

Regatele:
Prusia........................... cu cap. Berlin
Saxonia .;.... „ „ Dresda
Bavaria....................... ...... „ Miinchen
VViirttemberg.... „ „ Stuttgart

Marile ducate:
Baden........................... cu cap. Karlsruhe
Hessa.........................   j, „ Darmstadt
Mecklenburg-Schwerin. „ „ Schwerin
Mecklenburg-Strelitz . „ „ Strelitz
Oldeiiburg.................. ...... „ Oldenbui'g
Saxa-Weimar. ... „ „ Weimar

Ducatele:
Bmnsvig (Braunschweig) cu cap. Braunschweig 
Saxa-Meiningen ... „ „ Meiningen
Saxa-Altenburg ... „ „ Altenbuig
Saxa-Coburg-Gotha. . „ „ Coburg
Anhalt ...••• » n Dessau

Principatele:
Schwarzburg-Sondensh. cu cap. Sondershausen 
Schwarzburg-Rudolstadt „ „ Rudolstadt
Waldeck ..... „ „ Arolsen
Reuss linia majoră . . „ „ Greiz
Reuss linia minoră . . „ „ Gera
Schaumburg-Lippe . . „ „ Biickeburg
Lippe....................... „ „ Detmold

Oralele libere:
Hambuig, Liibeck, Brema.

Teritorii anexate dela Francia după 1871 : 
Alsaţia-Lorena ... cu cap. Strassburg.

Toate aceste state compun imperiul german, 
guvernat de Imperatul Germaniei, care e regele 
Prusiei.

Divisiunile administrative ale acestor state 
şi alte detalii se află la numele lor respective.

Capitala imperiului e Berlinul (1.578,794 loc.) 
pe Sprea. Oraşele principale sunt capitalele de 
mai sus şi Breslau, Lipsea, Colonia, Konigsberg, 
Frankfurt pe Main, Hanovra, Magdeburg, Diissel- 
dorf, Altona, Niirnberg, Chemnitz, Elberfeld, 
Danzig, Stettin, Barmen, Krefeld, Aix-la-Cha- 
pelle (Aachen), Halle pe Saale, Coblenţa, Maienţa, 
Erfurt, etc.

Agricultura. De mult timp productele agri- 
culturei nu ajung populaţiunii, care cresce con
tinuu. 43% din populaţiune sunt agricultori, şi 
acest numer âncă scade. Saxonia are cele mai 
multe arături, Bavaria cele mai multe livedi 
naturale şi păduri, Alsaţia cele mai multe vii. 
Nordul era odată nisipos şi steril; sciinţa însă l-a 
prefăcut în teren fertil. Principalele semenături 
sunt secara, grâul şi orzul. întinderea livedilor 
şi păşunilor şi marea producţiune de furagii arti
ficiale favorisează crescerea vitelor. In acest scop 
se mai cultivă sfeclă furageră şi trifoi, tindendu-se 
la reducerea suprafeţelor pentru cereale, adecă 
la cultura intensivă. Inul, hemeiul, tutunul, se
minţele oleaginoase şi viţa nu stau mai pe jos. 
Sunt renumite vinurile de Rin, Alsaţia şi Baden 
şi berea de Miinchen. Producţiunea cerealelor 
fiind insuficientă, importul cresce, şi între statele 
cari aduc cereale Germaniei sunt Rusia, Ungaria, 
România şi America de nord.

Animale. înmulţirea furagiului ajută crescerea 
vitelor. Exelentă e rassa cailor din Prusia de 
vest şi est, Mecklenburg, Holstein şi Hanovra. 
In vest şi sud sunt multe vite de consumaţiune. 
Rasele de oi ameliorate cu merinos s’au res- 
p^dit din Saxonia, dar adi se cresc mai mult 
oi engleze pentru carne. Herghelia regală dela 
Trakehnen se bucură de o reputaţiune europeană. 
Rassa vacilor cenuşii din Bavaria e tot aşa de 
bună ca cea elveţiană. Cu toate acestea exportul 
e mult mai mic decât importul, afară de oi. 
Din Pomerania şi Alsaţia se expoartă renumitul 
ficat gras. In Hanovera sunt câteva sute de mii 
de stupi. Pescăria procură nutrement la o mare 
parte de populaţiune. Se expoartă raci de Oder, 
niai ales la Paris, păstrăvi de Pădurea Neagră, 
salmon de Rin şi stridii de Holstein. Din venat 
se expoartă iepuri, căprioare şi prepeliţe.

Minerale. Fierul şi cărbunele de păment ocupă 
primul loc. Aur şi argint există mai puţin. 
Zincul, plumbul, cuprul, stanul sunt destul de 
abundante, dar lovite de concurenţa .străină. Prin
cipalele mine de argint sunt în Erzgebirge, Harz,
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Freiberg, Gosslar şi Klausthal. Nickelul, wolf
ramul, cobaltul, bismutul, mercuriul şi manga- 
nezul aduc un venit mic. Fierul insă, care in 
exploatare e în general asociat cu cărbunele, se 
suie Ia o mare producţiune. Germania are şepte 
mari zăcăminte de cărbuni, din cari cel din Silesia 
e cel mai mare al Europei.

Industrie şi comerciu. Aproape 7a din popu- 
laţiunea Germaniei trăiesce din comerciu şi in
dustrie. Manufacturile textile, metalurgia şi ma- 
şineria sunt foarte desvoltate. Fără abundanţa 
combustibilelor minerale, industria fiemlui ar fi 
suferit mult prin concurenţa Belgiei şi Angliei. 
Bogăţia de cărbuni susţine stabilimente de prima 
ordine în Silesia, Saxonia şi pe malurile Rinului. 
Atelierele Krupp din Essen, pentru tunuri, ar
mele de Solingen, turnătoriile din Berlin, Munchen 
şi Niimberg au un bun renume. In (ine fiereria, 
maşineria, electricitatea siiiit foarte desvoltate. 
Alte industrii, ca parfumeria de Berlin, văpselele, 
parafina, uleiurile minerale, lumiuărăria, acidul 
sulfuric, ceramica, sticlăria, cimentul, vai-ul, că- 
rămidăria sporesc mereu. Ţesături şi postavuri 
se expoartă mult mai mult decât se irnpoartă. 
Constmeţiunea căinţelor de lux, vagoanelor, va
poarelor şi instramentelor musicale de lemn ocupă 
şi ele mulţi lucrători.

Căi de comunicaţiune. Căile ferate se întind 
preste 43,000 km., iar cele de apă, în interior, 
sunt de 12,000 km.

Armata în timp de pace e de 536,193 soldaţi, 
22,072 oficieri şi 95,794 cai (1894); in timp de 
resboiu trece de 1.300,000. Moţa de pace e de 
20,498 soldaţi şi de 40,000 cea de resboiu (1895). 
In ultimii patru ani şi armata şi flota au crescut.

Coloniile germane datează dela 1884 şi sunt:
In Africa: Africa de est. Togo, Kamerun şi 

Africa de sud-vest; în Oceania: Ţeara Kaiser 
Willielm, archipelagul Bismarck, insulele Sa- 
lomon, Marschall şi Mauru. Toate la un loc au 
4.000,000 loc., pe o suprafaţă mult mai mare 
ca a Germaniei.

Constituţiune şi administraţiune. Ţerile con- 
federaţiunii au fiecare guvernul lor a parte. Au 
însă o adunare, Bundesrath, care discută afa
cerile de interes general, adecă: dreptul civil, 
comercial, penal, procedura judiţiară, armata, 
marina, căile ferate şi ,de apă, tarifele de trans
port, postă, telegraful, navigaţiunea fluvială, greu
tăţile, mesurile, brevetele de invenţiune, pro
prietatea intelectuală, poliţia sanitară, vămile şi 
impositele comune. Autoritatea împeratului tinde 
a representa Germania, întunecând po celelalte 
state. Numai împeratul poate declara resboiu 
şi pace.

In Germania sunt doue religiuni: catolicismul 
în sud şi protestantismul în nord. Cultele cre
ştine sunt libere sub regimul numit Kulturkampf 
(un resboiu religios început de Bismarck contra 
clerului catolic). Se află 20,000 de clerici şi 600 de 
mănăstiri. Instrucţiunea primară e foarte îna
intată. Universităţi sunt 20, afară de academia 
din Muuster şi facultatea teologică catolică din 
Braunsberg.

Limba germană are doue dialecte: de sus şi 
de jos (hoch- şi plaltdeutsch), la care se adauge 
şi cel de mijloc (mittel). In Prusia populaţiunea 
slavică a Ven(jilor, deşi sciind perfect limba ger
mană, întrebuinţează în casă limba sa vendică.

Istorie. Carol cel Mare este adevăratul întrodu- 
cetor al Germaniei în istorie. După el Germanii se 
simt o naţiune, lucm ce se vede din împăi'ţirea im
periului prin tractatul dela Verdun (843), prin care 
G. cădea lui Ludovic Germanicul (t 870). 
Carol cel Gros (876—887) nu sciii să apere O. 
contra Normanilor,Moravilorşi Maghiarilor,contra 
cărora se luptară diferiţii capi de regiuni, cari 
câştigară titluri de duci. Arnulf de Garintia 
(887—899), nepotul lui Carol, învinse peNormaiii 
şi desfiinţa statul lui Swatopluc din Moravia, totuşi 
puterea urmaşului seu Ludovic Copilul (899—911) 
fu mai mică. Cu acesta se stinse familia lui Carol 
cel Mare în Germania şi familiile ducale ar fi 
preferat să remână fără un rege, însă biserica 
pe de o parte, năvălirile Maghiarilor pe de altă 
parte, îi făcură să vadă mântuirea numai în 
unire. Dar legătura diferitelor triburi era aşa de 
slabă, încât numai Franconii şi Saxonii aleseră 
de rege pe Gonrad I (911—918) ducelo Frau- 
conilor. El se ceartă cu Saxonii, pierde Lorena, 
nu se poate opune Maghiarilor.

La moarte Conrad recomandase ca rege pe 
ducele Saxoniei Henric I (919—936), cu care 
începe Casa de Saxonia. Henric sciu să atragă 
pe duci recunosceudu-le puterea, câştigă po duc(!lc 
Lorenei prin căsătorie cu o fică a sa, depiinso 
poporul cu resboiul în expediţii contra Slavilor 
dela Elba şi bătu pe Maghiari în 933. Fiul seu 
Otto I (936—973) ţine pe duci în ascultare, 
supune regiunea dintre Elba şi Oder, întemeiază 
mai multe episcopate (între cari era şi Bran
denburg). obligă la ascultare pe Polonezi şi i)0 
Danezi, bate pe Maghiari la rîul Lech (95.5). 
Otto fu recunoscut de suzeran în Italia şi primi 
coroana imperială dela papa loan XII în Itoina 
(962). Coroana imperială remase în viitor numai 
regilor Germaniei. Otto II (973—983), fiul son, 
era de 18 ani, dar luptă cu succes contia Ba- 
variei, dela care deslipi Austria pentru casa de 
Babenberg, supuse pe Boemi şi pe Danezi, însă 
în sudul Italiei fu bătut de Sarazini şi muri în 
Roma lăsând un fiu de 3 ani, Otto III. In timpul 
minorităţii lui, Venijii şi Danezii ieşiră do .sub 
supremaţia germană, iar seniorii, episcopii, abaţii 
câştigară mare influinţă (drepturi regale, monetă, 
justiţie, vamă) şi ajunseră ereditari pe feudele 
şi oficiile lor. Otto III f 1002 la Roma fără 
moştenitori. Urmă Henric II (1002—1024), un 
strănepot al lui Henric I. învins de ducele Po
loniei Boleslav, îi dete (1018) Lusacia şi imio- 
pendeuţa, cedă Vemjîlor Holstein şi Mecklenburg, 
iar pe nobilii nu sciu să-i ţină în supunere. In 
1024 se alege rege Conrad II din casa din 
Franconia. Polonia că4u din nou în dependentă 
de Germania, la care fu unită şi Burgundia, 
iar ducii ţinuţi în ascultare. Henric III (1039 
până 1056) ridică coroana germană la cel mai 
înalt grad de mărire. Danemarca, Polonia, Boeinia 
fură ţinute în ascultare. Ungaria trebui să-i lo- 
cunoască suzeranitatea, însă idea de a reforma 
biserica îl ocupă mult în Italia şi puse germenul 
luptelor viitoare. Henric IV (1056—1106) începu 
prin a restabili autoritatea regală greu compro
misă în Germania în timpul minorităţii sale, 
întimpină însă oposiţiunea papei Grigoiie Vil, 
cu care începe lupta pentru învestitura opisco- 
pilor. Este învins în această luptă, în caro a 
trebuit să facă ruşinoasa pocăinţă dela Canossa,
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Fiul seu Henric V (1106—1125), care luase 
partea bisericei contra tatălui seu, odată pe tron 
susţine mai departe dreptui’ile imperiului şi tocmai 
în 1122 încheie Concordatul dela Worms. Prinţii 
aleseră în 1125 Y>e Lotar (1125—1137) de Saxa, 
oare ţiuu Germania în ascultare. La moartea lui 
se alese Conrad de Frandonia (1188—1152), 
cu care începe familia Hohenstaufenilor. Sub el 
se desparte dela Saxonia, Marca de Brandenburg, 
care se dă lui Albert Ursul, şi se poartă lupte între 
Welfi şi Weiblingi. El întreprinse o expediţie 
cmciadă, care nu fu de nici un folos. La moarte 
ii urmă nepotul seu Frederic I(1152—1192) Bar- 
barossa, a cărui ambiţiune era să întindă suve
ranitatea germană asupra întregului apus. Face 
expediţiuni în Italia, luptă contra papei Ale
xandru IU (învins la Legnano 1176), ţine în as
cultare Polonia, Danemarca, Boemia, Burgundia. 
Ducii şi seniorii fură supuşi, încât semănau mai 
jnult a aristocraţi decât a suverani. întreprinde 
expediţia cruciadă, în care moare. Henric VI 
(1190—1197) fu ocupat în Italia spre a-şi asigura 
regatul Neapolei, iar în Germania cu luptele 
contra Welfilor. La moartea lui tronul este dis
putat între Filip de Şvabia (1198 — 12081, alt 
fiu al lui Frederic I, şi Otto IV (1208—1215). 
In timpul acestei certe se despărţi Danemarca 
cu totul de Germania. Când Filip fu ucis, Otto 
fiî recunoscut, însă când îşi arătă drepturile 
asupra Italiei, Inocenţiu III susţinu pe Frederic II 
(1215—1250) 6ul lui Henric VI. Otto se aliâ cu 
Englezii, iar Frederic cu Filip II regele Fran- 
ciei, care la Bouvines bătîi rău pe Englezi şi 
asigură triumful lui Frederic. Acesta a trăit mai 
mult în Italia decât în Germania. A făcut a 6-a 
expediţiune cruciadă, s’a luptat contra papilor, a 
administrat Neapole după principii politice mo
derne, era învăţat, a încuragiat cultura în Ger
mania, care se ridică la nivelul statelor apusene, 
de desuptul cărora remăsese (Minnesăngerii). Papa 
îl considera detronat, şi o parte din prinţi ale
seră pe Henric Raspe de Turingia (1246—1247), 
apoi pe Wilhelm de Olanda (1248—1256), însă 
cât timp a trăit Frederic, autoritatea lui s’a păstrat 
în G. După moartea lui Frederic, fiul său Conrad 
(1250—1254) merge în Italia să-şi apere regatul 
Neapole. Moare în 1254, în 1266 moare şi Manf red, 
un fiu natural al lui Frederic II, în lupta cu 
Carol de Anjou, căiTiia papii îi deteseră regatul de 
Neapole, iar Conradin, fiul lui Conrad IV, fu prins 
de Francezi şi tăiat de călău. Astfel se stinse 
familia Hohenstaufenilor şi fiindcă autoritatea lui 
Wilhelm de Olanda nu era simţită, iar următorii 
sei Richard de Cornwallis şi Alfons de Castilia 
(1254—1273), din cari primul numai odată a 
venit în G., iar celelalt nici odată, au fost îm
păraţi numai cu numele; timpul dela moartea 
lui Frederic II până la Eudolf de Habsburg se 
nuinesco marele Interregn (1250 - 1273). Pu
terea prinţilor cresce, numărul prinţilor electori 
ai împăratului scade la 7, oraşele încep a se 
constitui în comunităţi, fiecare reclamă pentru 
sine dreptul de rcsboiu, dreptatea este a celui 
mai tare (Faustrecht). In 1273 se alege Rvdolf 
de Habsburg (1273—1291), un comite viteaz, 
prudent şi sărac. învinge pe Ottocar, regele 
Boemiei şi-i ia posesiunile austriace, cari fu
seseră ocupate după stingerea Babenbergilor, 
şi din cari Rudolf dete o parte fiului său Albert,

întemeiând astfel puterea casei de Habsburg. 
La moartea lui, electorii aleseră pe Adolf de 
Nassau (1292—98), a cărui ambiţiune părend 
electorilor prea mare, Alber-t profită şi se pro
clamă îinpăi’at, iar Adolf cade în lupta dela 
Gollheim. Albert I (1298—1308) căută să micşo
reze puterea electorilor şi să facă imperiul ere
ditar în familia sa, căută apoi să mărească 
posesiunile casei sale. Fu ucis într’o visită în 
Elveţia de cătră nepotul său loan de Şvabia. 
Se alese apoi Henric VII de Luxemburg, care 
merge în Italia, unde muri în 1313 într’o ex
pediţiune conti’a Neapolului. O parte de electori 
aleseră pe Frederic cel Frumos de Habsburg, 
iar altă parte pe Ludovic do Bavaria, care bătu 
şi prinse pe rivalul său în bătălia dela Miihl- 
dorf (1322), trecu în Italia şi priinî coroana im
perială dela poporul roman, depuse pe papa 
loan XXII şi puse pe Nicolae V, dar ridică pe 
Italieni contra sa şi fugi cu ruşine preste Alpi. 
Electorii înspăimentaţi de pofta lui pentru ţeri, 
îl depuseră în 1346 şi ridicară pe Carol IV 
de Luxemburg (1346—78). A dat bula de aur, 
prin care măria puterea electorilor, s’a ocupat 
mult de Boemia, unde a încuragiat industria, a 
înfiinţat universitatea germană din Fr-aga, a pă
răsit Franciei Bungundia. Fiul său Wenzel (1378 
până 1400) avu să lupte contra fratelui său Si- 
gismuiid în Boemia, iar în Germania nu putu 
ţine în ascultare pe nimeni, încât cavalerii, ora
şele şi confederaţiunile ajung aproape indepen
dente. Electorii îl depuseră în 1400 sub cuvânt, 
că în Italia a sacrificat lui Galeas Visconti in
teresele imperiului. Ruprecht de Palatinat (1400 
până 1410; făcu o expediţie în Italia contra 
Milanului şi luptă în Germania fără succes ca 
să i se recunoască puterea. La nroartea sa elec
torii aleseră pe Sigismund (1410—1437) fratele 
lui WeiTzel şi care poseda Ungaria şi Branden
burg. El doria reformarea bisericei şi sfîr-şirea 
schismei şi adună conciliul dela Constanţa (1414) 
şi dela Basel (1431) fără mult succes. In 1417 
dărui burgrafului Frederic VI de Nurnberg marc- 
grafiatul de Brandenburg. In Boemia armatele 
imperiale fură bătute de Husiţi şi împăratul nu 
făcir nimic pentru reforma imperiului. Electorii 
aleseră apoi pe Albert II de Habsburg (1438 
până 1439), iar după el pe vărul seu Frederic III 
(1440—1493), cel mai neactiv împărat gernran, 
care nu se îngrijiade luptele interne între prinţi, 
nici de mărirea Poloniei, nici de mărirea Bur- 
gundiei prin Carol cel Indrăsneţ. Ridică a.supra-şi 
pe Boemi (Podiebrad) şi pe Unguri (Matei Corvin), 
cari ocupară Viena şi o ţinură până la moartea 
lui Matei. Frederic trăi însă mult şi strînse 
toate posesiunile casei sale, ba prin căsătorii 
asigură domnia uiriversală a acestei case. Maxi- 
milian I (1493—1519), fiul său, era inteligent şi 
întreprinijetor, dar puţin stăruitor. încercă o 
reformă a imperiului cu o curte supremă de 
justiţie, cu o armată imperială, însă fără succes, 
căci gândiri lui era în Italia după cuceriri sau 
în Spania şi în Ungaria după încuscriri, încât 
reformă n’a realisat, dar nepotului său i-a lăsat o 
putere fără seamăn. In 1519 electorii aleseră pe 
Carol F(1519—1556) contra lui Franci.sc I, regele 
Franciei. Acum se văijâ cât era de păgubitoare 
pentru G. domnia universală, pe care o visaseră 
vechii împăraţi, căci deşi aceeaşi persoană era
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la Viena, la Neapol şi la Madrid, însă interesele 
germane erau negligiate pentru lupta lui Carol 
cu Francisc, sau pentru lupta în Tunis cu Turcii, 
sau pentru înţelegerea lui cu papa erau sacri
ficaţi protestanţii. Pe de altă parte imensi
tatea afacerilor îl iinpiedeca la realisarea planu
rilor, astfel în 1544 întrerupse victoriile contra 
Franciei spre a se ocupa de chestiunea religioasă 
din Germania. Când credea că este aproape de 
a sfiiţi cu reforma, este atacat de Mauriciu 
de Saxa şi trece în Italia lăsând fratelui seu 
Ferdinand grija de a alina mişcarea provocată 
de Luther, apoi abdica în 1556, împărţind sta
tele sale între fiul şi fratele seu. Ferdinand I 
(1556—1564), fratele lui Carol V, acordase 
pacea religioasă dela Augsburg, iar Maximi- 
lian II (1564—1576) observa această pace per- 
niiţend protestanţilor respândirea ideilor lor chiar 
în statele sale ereditare. După Maximilian se 
urca pe tron fiul seu Budolf II (1576—1612) 
crescut în Spania. In timpul lui lesuiţii câştigară 
o parte din biserica germană şi prinţii catolici 
formează o ligă puternică, spre a lupta contra 
prinţilor protestanţi. Slab şi incapabil, pierdu chiar 
posesiunile casei sale, pe cari una câte una i-le 
luă fratele seu Maihias, împeratdela 1612—1619. 
In timpul lui încep tulburările din Boemia, pre
mergătoare resboiului de 30 ani. Ferdinand II 
(1619—1637) şi Ferdinand III (1637—1657) 
purtară acest resboiu nenorocit pentru Germania, 
care ajunse locul de luptă al armatelor europene. 
Pacea vestfalică asigură libertatea religioasă, dai 
umili G. prin cedarea de teritorii Franciei şi Sve- 
diei, prin amestecul străinilor în afacerile interne 
germane. La alegerea noului împărat era chiar 
să se aleagă Ludovic XIV, însă isbuti Frederic 
Wilhelm, electorul de Brandenburg, să ţină la 
tron casa de Habsburg în persoana lui Leopold I 
(1658—1705). Autoritatea lui Leopold în Germania 
era nulă şi luptele contra Franciei le purta din alte 
motive decât spre a o apăra contra încălcărilor 
lui Ludvic XIV. Cu toate acestea luptă contra 
lui Ludovic în resboiul Olandei, în resboiul din 
1688 şi apoi cu deplin succes în resboiul pentru 
succesiunea Spaniei. In luptele cu Turcii a fost 
foarte norocos, învingendu-i (Eugeniu de Savoia) 
în multe lupte şi luând prin pacea dela Carloviţ 
(1699) Ungaria. In 1701 acordă lui Frederic III 
de Brandeburg dreptul de a se încorona ca 
rege al Prusiei în Konigsberg. Fiul său losif I 
(1705—1711) continuă resboiul pentru succe
siunea Spaniei cu succes. Francezii bătuţi la 
Kamillies, Oudenarde şi Malplaquet cereau pace 
cu condiţie ca să întoarcă Alsaţia şi Lorena, îin- 
peratul cerea însă mai mult, de aceea pacea nu se 
făcu şi slăbit prin retragerea Angliei şi Olandei 
Carol VI (1711—1740) trebui să încheie pace 
mai pe urmă în condiţiuni mai rele pentru 
Germania. Carol VI purtă două resboaie cu Turcii 
(1716—1718 şi 1738—1739) şi resboiul pentru 
succesitinea Poloniei (1733—1738) cu Francia, 
prin care . Lorena se asigura Franciei. Grija sa 
cea mai mare fîi asigurarea succesiunii pentru 
fica sa Maria Theresia (pragmatica sancţiune). 
Abia însă muri Carol VI şi Maria Theresia 
(1740—1780), al cărei bărbat Francisc I de 
Lorena fusese ales împărat, se vă(Ju atacată de 
Francia, de Bavaria şi de Prusia, şi nu pierdu 
după sângeroasele resboaie silesice decât Silesia,

pe care o luă Frederic II, regele Prusiei. Ca 
să se resbune de această perdere se aliază cu 
Francia şi cu Rusia contra lui Frederic, care 
ieşi plin de glorie din resboiul de 7 ani (1756—63). 
Prusia şi Austria încep acum a rivalisa una cu 
alta şi a lupta pentru întâietatea în Germania. 
Austria ca şi Prusia caută să se mărească prin 
ocupaţiuni în Germania sau prin împărţirea Po
loniei, dar interesele generale ale Germaniei sunt 
părăsite. Maria Theresia şi Frederic cel Mare 
sunt foarte însemnaţi pentru organisarea sta
telor lor, însă aceste reforme nu' erau generale. 
După moartea Măriei Theresia, fiul său losif II 
(1780—90) încercă o reformă în statele sale, 
dar provocă multe nemulţămiri, pe când Fre
deric II încerca o alianţă între prinţii germani 
pentru apărarea intereselor comune. Urmaşul 
său Frederic Wilhelm II (1786—97) părăsi po
litica de unire şi urmăria una de aventuri contra 
Austriei. Isbucnirea revoluţiunii francezo şi ca
racterul noului împărat Leopold II (1790—92) 
aduseră o apropiere între Austria şi Prusia. 
Regele Prusiei considera causa Burbonilor ca 
fiind a sa şi voia resboiu cu Francia, pe când 
Leopold stîmpera necontenit zelul lui. Moartea lui 
Leopold şi venirea lui Francisc II (1792—1806) 
fu începutul resboiului cu Francia. Armatelo 
austro-prusiene fură mai dese ori bătute. Prusia 
încheia pace la Basel 1795, iar Austria 1797. 
Napoleon ca consul şi dela 1804 ca împărat 
dispunea după capriciul seu de soartea Germanioi, 
încât după ocuparea Vienei şi după pacea dela 
Presburg, împăratul Francisc II lăpădă (1806) 
titlul de împărat al Germaniei, după ce luase 
titlul de împărat al Austriei âncă din 1804. Nici 
un simbol nu mai unesce pe Germani până 
la pacea dela Viena, care hotăria, că statele 
germane cu regele Danemarcei şi Olandei for
mează Confederaţia germană, ale cărei interese 
vor fi discutate într’o dietă formată din de
legaţi ai diferitelor state, sub presidenţa Au
striei. Această dietă (Bundestag) fîi redusă du 
reacţiunea vieneză a se .ocupa numai de inosnri 
poliţienesci contraaspiraţiunilor liberale. In 1848, 
sub impulsiunea revoluţiunii de stradă, mai toato 
statele germane acordară constituţiune şi se în
truni la Frankfurt pe Main o adunare naţio
nală germană. Adunarea voia restabilirea im
periului german pe principii liberale şi se ocupă 
să dea o constituţie Germaniei. După un an 
votă o constituţiune şi la 28 Martie 1849 pro
clamă pe regele Prusiei Frederic Wilhelm IV 
ca împărat ereditar al Germaniei. Regele nu voi 
să primească o coroană imperială oferită de ro- 
voluţiune, şi în urma reacţiunii din diferite state 
primul parlament al Germaniei încetă, iar dieta 
se reînfiinţa. In urma resboiului dintre Prusia 
şi Austria (1866), aceasta fiind scoasă din con
federaţia germanică. Prusia alcătui cu statele 
Germaniei nordice confederaţiunea germanică do 
nord. Cu puţin înainte Bavaria şi Hanovra, aliatele 
Austriei, fuseseră asemenea înfrânte. Ilanovra, 
Hessa electorală. Nassau, Frankfurt pe Main, 
Schleswig-Holstein fură anexate în noua eon- 
federaţiune a Germaniei de nord. In 1870 si- 
tuaţiunea nu era clară pentru Prusia, Bavaria şi 
Wurttembergul făceau oposiţiune în chestiunea 
vămilor. Acesta fu momentul nenorocit, pe care-1 
alese Napoleon III ca să declare resboiu Prusiei,
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în privinţa candidaturii iinui HohenzoUem la 
tronul Spaniei. De cele 29 milioane de locuitori 
(lin confederaţiunea de nord Prusia era, sigură ; 
statele din sud uitară chestiunile particulare şi 
împreună învinseră pe Francezi. Regele Prusiei 
Wilhem I fu încoronat la Versailles de împerat 
al Germaniei, obţinând şi Alsaţia-Lorena. De 
atunci Germania urmăresce consolidarea internă, 
jucând în politica lumii un rol principal.

Germania de Nord, Confederaţiunea. După în
vingerea Austriei 186b, Prusia împreună cu 
statele din G. nordică înfiinţează Confederaţiunea 
G. de nord, prin care se forma un tot de 30 mi
lioane pe o suprafaţă de 415,000 km2. 24 Febr.
1867 se deschide Reichstagul constituant în Berlin 
de cătră regele Prusiei. 4 Martie Bismarck îi 
presintă proiectul de constituţie. Presidenţa con- 
federaţiunii o avea regele Prusiei, mai avea şi 
dreptul de resboiu şi pace, de representare în 
afară, de a convoca Reichstagul şi de alegerea 
cancelarului. Reichstagul se alegea prin vot uni
versal şi direct (1 deputat la 100,000 suflete) şi 
trata afacerile de interes general (comerciu, mo- 
nete, vămi, aperare naţională) lăsând fiecămi 
stat(iecisiunea afacerilor sale particulare. 16 Apr. 
constituţia fu votată. 10 Sept. 1867 se convoacă 
primul Reichstag ordinar al Confederaţiunii şi 
legiferează asupra serviciului militar, poştelor, 
datoriei publice... Sesiunea începută la 23 Martie
1868 şi cele dela 4 Martie 1869 şi 14 Febr. 1870 
continuă opera de unitate internă a statului, pe 
când în afară Bismarck triumfează asupra lui 
Napoleon III în chestiunea Luxemburgului şi 
susţine partidul unionist în G. de sud. Victoriile 
asupra Francezilor in 1870 determină şi pe statele 
G. de sud să între în Confederaţiune, care devine 
unperiul G.

Germanicus, fiu adoptiv al lui Tiberiu, general 
bun şi iubit de cătră soldaţi, repurtează sti’ă- 
lucite victorii în pădurea Teutoburg, în acelaş loc 
unde pieriseră cele trei legiuni ale lui Varus. 
G. merse până la Indistavisus, unde Arminius 
fu complet sdrobit (16). G. întră triumfal în 
Roma. Trimis să lupte contra Părţilor, se isbesce 
de oposiţia ce-i făcea guvernatorul Siriei, un 
anume Pison. Şi pe când G. ordonase acestui 
Pison să părăsească provincia ce guverna, moare 
subit la Seleucia (19). Veduva sa Agripina îi 
aduce cenuşa la Roma şi cere pedepsirea lui 
Pison, care ucisese pe G. în ascuns. [Caion.]

Germanism, particularitate a limbei germane. 
Germanist, savant specialist în materie de limbă, 
drept sau archeologie germană.

Germanium, metal descoperit de 'W'inkler 1886 
în Argyroditul de Freiberg; de coloare cenuşie, 
grout. spec. 5 469, se topesce la 900°.

Germano-daneze, Reshoaiele. Regele Dane
marcei, Frederic VII, în 1863 voise să dea o 
constituţiuue unitară statelor sale şi provocase 
uemulţumiri în Germania, unde aspiraţiunile na
ţionale ar fi voit deslipirea de Danemarca, iar 
nu unirea cu ea a ducatelor Schleswig, Holstein 
şi Lauenburg. Murind regele, ii urmă din o altă 
casă Cristian IX, care încorpora (18 Nov. 1863) 
Schleswig la Danemarca, iar privilegiile celor
lalte doue le micşorâ. O armată prusiana şi nna 
austriacă atacă pe Danezi (1 Febr. 1864), cari 
se retrag pas cu pas, opun o resistenţă vigu
roasă la Duppel, dar fiind nevoiţi să cedeze nu-

merului, cer pace, pe care (30 Oct. 1864) n’o 
obţin decât pienjend ducatele, pe cari şi-le împart 
Austria şi Prusia aşa de cu bună credinţă, încât 
preste 2 ani isbucnesce resboiul pruso-german.

Germano-francez, Resboiul, v. Franco-gerinan.
German silver, aliagiu format din cupru, zinc 

şi nichel; (ie coloare argintie.
Germen, în anatomie partea oului, care se 

segmentează, adecă vitelusul de formaţiune, în 
oposiţie cu vitelusul de nutriţiune. [V. I.]

In botanică, se numesce G. în genere ori 
ce formă iniţială, din care va resulta o nouă 
plantă, cum e sporul, oul, embrionul; se mai dă 
acest nume mugurelui şi embrionului în special, 
iar Linne îl întrebuinţa pentru Ovar (v, ac.).

Germinaţiune. In perioda de incumbaţiune sau 
a umectării, semenţa absoarbe apa, ceea ce face 
ca parte din amidonul ori fecula ei să se trans
forme în principiuri zahăroase. Apoi graţie oxi
genului din aer, cantitatea de amidon cresce 
prin faptul, că semenţa la început mai bogată 
în materii grase, transformă pe acestea în pre- 
senţa numitului gaz în hidraţi de carbon, şi aju
tată şi de căldura desvoltată odată cu aceasta, 
procură elementele iiutritive pentru crescerea 
radiculei. Substanţele albuminoase insolubile trec 
în solubile şi deci asimilatoare. [S. M.J

Germinator, (GerminatoareJ, se numesc nisce 
aparate mici poroase, în cari punem semenţa de 
cereale şi ierburi pentm a încerca forţa lor ger- 
niinatoare. Ele se pot face din năsip, pământ 
merunt, pus într’o farfurie şi udat, dintr’un petec 
de postav, pănură ori hârtie sugativă, puse pe 
o farfurie şi ţinute umede în continuu şi pe ele 
punem grăunţele sau boabele de germinat .şi le 
acoperim cu un alt petec însă nu prea greu sau 
gros, ca să nu împiedece pătininderea oxigenului 
la ele.

Germisara, cetate dacă pe Mureş, unde e aeji 
satul Ghelmariu.

Gernyeszeg, v. Ghemesîg.
Gerok, Carol, poet şi predicator germ., n. 30 Ian. 

1815 în Baichingen (Wuittemberg). După ce a 
absolvat teologia în Stuttgart, a fost pred. coop. 
lângă tatăl seu, apoi repetitor în seminarinl din 
Tiibingen şi în 1848 predicator în Stuttgart, iar 
în 1868 pred. de curte, consilier consistorial şi 
prelat, -j- 1889. Ca poet s’a distins mai ântâiu 
prin o colecţiune de poesii religioase, prin cari 
se explică pasagii din biblie, publicate sub nu
mirea de »Pa!mblătter« (Stuttgart 1857). A mai 
publicat şi alto poesii religioase, lumesci şi pa
triotice. A scris şi o mulţime (ie predici, cărţi 
de rugăciuni. Istoria apostolilor, cîomentarii, etc.

Gerona, provincie literală spaniolă în Cata- 
lonia, 5865 km2, cu 306,583 loc. (1887). Capi
tala G., oraş întărit lângă Ter, are 15,497 loc.; 
residenţă episcopească. 1809 a fost asediată de 
Francezi.

Geranţii, (betrâni) consiliul betrânilor pe lângă 
rege, se ^sesce chiar în poemele omerice. In 
Sparta consiliul G. numit gerusia consista din 
28 betrâni de cel puţin 60 de ani şi era presidat 
de cei 2 regi. Presenta legile în adunarea po
porului .şi jiuleca procesele mai importante.

Gerantoxon, (med.) sau Arcuş senilis, o tnr- 
burare albă a corneei (v. ac.), care se arată la 
oameni betrâni, dar nu alterează vederea, fiind 
restrinsă la marginea corneei. G. este urmarea
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unei degeueratiuni adipoase a substanţei inter- 
celulare. Nu reclamă tratament.

Gerstaecker, Frideric, scriitor german, ii. 
10 Maiu 1816 în Hamburg, a studiat în Braun- 
schw eig şi în Lipsea. La 1837 emigm în America 
nord., de unde s’a întors 1843 şi s’a ocupat cu 
literatura, .scriind schiţe de călătorie şi naraţiuni. 
1849—1852 întreprinse o călătorie în jurul pă- 
mentului; 1860—61 în America sud.; în 1867 
pleca de nou în America nord., de unde s’a 
reîntors 1868. f 1872. Dintre numeroasele sale 
romane amintim: Tabiti (edit. IV, Lipsea, 1877); 
Sub equator (edit. V, Jena, 1881); Aur (edit. IV, 
Lipsea); In Mexico (Jena, 1871, 4 voi.) etc. 
După moartea lui apărură toate operele în 44 
volume (Jena, 1872—79).

Gerundiu, mod impersonal al verbelor, ter
minat în -nd. Gerundiv, una din formele de- 
clinabile ale infinitivului latin: participiul futu- 
rului passiv,

Geryon (sau Geryoneos), în mitol. grec. fiul 
lui Cbrysaor (fulger) şi al Oceanidei KaUirhoe 
(frumos curgătoare), un uriaş cu trei trupuri, 
trei capete, şese mâni, şese picioare, cu aripi 
puternice şi tare păvezat şi înarmat. El stăpânia 
pe insula oceanică Erytheia (roşia), colo la apusul 
soarelui, împrejurul nopţii, şi avea cirezi de vite 
grase de coloare roşie, pe cari le păzia Euiytion 
şi cânele Orthros (paza de dimineaţă) cu doue 
capete, fetat de Echidra din îmbrăţoşarea lui 
Typhon, iar staulele vitelor erau aproape de 
întunecosul Aîdes ((jeul lumii de jos). Vitele 
erau răpite, pentru aceasta Hercules călătoresce 
într’acolo pe naia soarelui, se coboară în peştera 
lui G., scapă vitele şi le mână iar cătră resăiit, 
de unde G. le-a fost adus. G. e personificaţiunea 
viscolului de iarnă (care vîjăie, strigă, etc.) şi 
a iernei, care se personifică ca o putere de na
tură, grozavă şi selbatecă. G. e o altă figură a 
lui Alkyoneus (v. ac.). Hercules e (joul luminei 
(Jilei şi al primăverii luminoase, iar vitele sunt 
filele cele scurte de iarnă. [Atm.]

Gesneria Mart., (botan.) gen de plante tropical- 
americane din fam. Gesneriaceelor, trib. Ges- 
nereae, cu rbizom tuberos, cu tubul corolei ven- 
tricos şi disc cu 1 sau 2 glandule mari. Cuprinde 
vr’o 50 specii, dintre cari aproape toate se cultivă 
la noi în o serie de hybride şi varietăţi ca plante 
de florărie caldă. [A. Pr.]

Gesneriaceae, (botan.) familie de plante di- 
cotyle gamopetale foarte înrudită cu Scrofula- 
riaceele (v. ac.), de cari se distinge prin ovar 
1 locular. Cuprinde la vr’o 700 specii mai ales 
tropicale şi subtropicale, prevalent americane, 
grupate în doue triburi: I. Gesnereae cu en- 
dosperm (genuri importante Achimenes, Columea 
şi Gloxinia ca plante decorative şi Sesamum 
ca oleiferă) şi II. Gyrtandreae fără endosperm, 
(dintre genuri Aeschinanthus ca plantă de
corativă). [A. Pr.]

Gesperiţa, în poveştile române: Piciu Ciobă
naşul se şui pe pomul cel fără căpetâiu şi ajun
gând în vîrf se sui pe alt teren, unde ve4u 
un câmp nemărginit, dar nici un puiu de om. 
Acolo era terenul Gesperiţei, o (jină rea şi slută.

Gessier, guvernor austriac în Elveţia; prin 
tirănia sa a provocat rescoala (v. ’Wilh. Teii), 
în urma căreia s’a întemeiat independenţa 
ţerii (1307).

Gessner, Salomon, scriitor şi ai-tist elveţian 
(1730—1787), fiiu al unui librar din Ziirich. 
Pasionat pentm frumuseţile naturei, s’a distins 
ca pictor de peisage in oleiu şi ca gravor. Scrie
rile sale literare sunt mediocre; cele mai bune 
sunt Idilele, cu scene şi caractere idealisate şi 
adeseori nenaturale. Intre poemele sale. Moartea 
lui Abel, deşi inferioară Idilelor, avu aceeaşi 
popularitate.

Gessopainting, (engl;; pron. djesopenting), pro
cedeu de pictură din evul mediu ital., combi- 
naţiune de pictură şi relief.

Gest, o mişcare, mai ales a manilor sau a 
feţei, destinalâ a exprima sau a însoţi expre- 
siunea unei cugetări sau unui simţement.

Gesiiculaţiune, parte a acţiunii unui discurs, 
ca şi rostirea. Ea stă nu numai în mişcarea 
mâuei, ci şi a fisionomiei, a privirei, în atitu
dinea şi ori ce mişcare a oratorului. Regula ei 
este, să fie naturală şi potrivită cu ideile şi siin- 
ţemintele ce vrea să exprime.

Gesta, nume ce se da cronicelor latine în 
evul mediu.

Gesta-Romanorum, culegere de tradiţiuni şi 
legende populare medievale, redactate în limba 
latină de un Elimandus, călugăr german sau 
englez, fără dată precisă; tradusă şi preschim
bată în deosebite limbi. Fondul se rapoartă la 
istoria împăraţilor romani, însă e amestecat cu 
rnoravuri, obiceiuri şi caractere cavaleresci me
dievale şi cu suvenir! din literatura orientală. E 
asemenea cărţii populare «Istoria Syndipei filo
sofului*, numită şi «Romanul celor 7 înţolepţi«, 
sau după o traducere fr. «Dolopathos*, din caio 
împrumută multe poveşti. (V. Syndipa).

Gestaţiune, timpul gravidităţii, timpul sarcinei.
Gest\a.n, Miculeţ loan, artist dramatic, n. 1812 

în Bucuresci, f acolo 1880. După puţine studii 
a întrat în trupa lui Millo, apoi în aceea a lui 
Pascaly. Mai târziu a fost angajat la Teatrul 
naţional.

Gestiune, acţiunea prin care se poarta o afa
cere. In limba comercială înseamnă şi resumatul 
afacerilor de preste an.

Geta, (182—212) frate al împăratului roman 
Caracalla şi una din victimele sale. Caracalla 
ucide pe G. cu toate rugăminţile mumei sale. 
Odată cu asasinarea acestui nenorocit principo, 
20,000 de cetăţeni sunt ucişi sub cuvent, ca eiaii 
partizani de ai lui G, Afară de aceste omoruri, 
Caracalla mai ucise şi o mare parte din senatoi i, 
bănuindu-i ca prieteni ai sermanului seu fralc.

[Caion.J
Geţi, popor de neam tbracic, care în antichi

tate locuia pe ambele maluri ale Dunării do jos. 
Herodot îi introduce în istorie cu onorifica iiotii: 
«G.-i sunt cei mai bărbaţi, şi mai drepţi dintre 
Thraci.* Pe timpul expediţiunii lui Daiius în 
contra Scyţilor (513 a. (Jbr.), G.-i se opun cuce
ritorului persian; ei fură însă supuşi, împreuna 
cu celelalte neamuri thraci ce din dreapta Du
nării. După scutnrarea jugului per.siau (pc la 
mijlocul seci. V), G.-i din dreapta Dunării făceau 
parte din imperiul Odrysilor (neam tbracic), piiua 
ce acesta fu supus de Pfilip II, regele Macedoniei, 
pe la 340. Ei devenind apoi dependenţi de Ma
cedonia, regii macedonieni fac pretonsiuni de 
supremaţie şi asupra G.-lor din nordul Dunării ; 
dar încercările lui Alexandru cel Mare (335 şi



Getsemane — Ghedeon. 543
327) şi Lysimach (310) de a-i supune, remân 
fără resultat. In ui’mă, G.-i din stânga Dunării 
au lupte cu Bastarnii (popor german-celtic), cari 
între 200—100 ocupă poalele nord-estice ale 
Carpaţilor şi malurile Nistrului. După îndelun
gate lupte, Bastarnii sunt învinşi de Daci, lo
cuitorii părţilor muntoase, cari apoi remân stă
pâni şi pe câmpia resăriteană până la Nistru. 
(}.-i şi Dacii erau, după scriitorii vechi, neamuri 
(le aceeaşi limbă; ei sunt deosebiţi numai după 
locuinţe, locuitorii şesului dela cataracterele Du- 
uării în jos fiind numiţi G., iar cei de preste 
munţi până la Tisa, Daci. Dela seci. I a, Chr. 
predomină în nordul Dunării numele şi neamul 
dac, iar numele G.-lor se păstrează mai ales în 
.sudul fluviului. (Tocilescu, Dacia înainte de Ro
mani, Bucuresci 1880; Xenopol, Istoria Româ
nilor I; Tomaschek, Die alten Thraker, în S.-B. 
der Akad. der Vissensch., Viena 1893—94).

]D. On.]
Getsemane, grădina în care lisus Christos a 

fost prins de oamenii conduşi de apostolul luda.
Geulincx, Arnould, filosof din şcoala lui Des- 

cartes (Cartesiu), care a trăit între anii 1625 
până 1669 d. Chr. Activ la şcoalele superioare 
din Lbwen şi Leyden, din causa atacurilor asupra 
lllosofiei şcolastice,. a fost dat afară din serviciu 
şi a trecut la protestantism. G. este acela, care 
a desvoltat dualismul cartesianic, cu privire la 
raportul dintre trup şi suflet, în ocasionalism, 
doctrină a cărei esenţă culminează în afirmarea, 
că atât procesele psichice cât şi cele fisice din 
organismul omenesc nu sunt decât ocasiuni pentru 
concepţiunile şi stările corespun(jetoare, pe cari 
I)(jeu le provoacă în organism aşa că (iin causa 
proceselor fisice se produce în suflet starea co- 
respuncjetoare psichică, iar din causa procesului 
psichic al voinţei se mişcă trupul. Nici trupul 
nu este causa sensaţiunii nici voinţa causa mişcării; 
stimulii în trup şi voinţa în suflet sunt numai 
cause ocasionale; de aici numirea de oca.sionalism. 
Scrieri: Saturnalia, Logica, Ethica, Metaphysica 
vera. (Cf. Uiberweg, Ist. III, 53, 73.) [PL]

Geum L., (botan.) gen de plante perenale her- 
bacee din fam. Rosaceelor, trib. Potentilleae, cu 
cârpele numeroase şi stili, de mărime mijlocie, 
drepţi sau geniculaţi. Cuprinde vr’o 30 specii, 
respândite în întreaga reg. temperată şi rece a 
globului. Dintre cele ce cresc la noi cităm G. 
urbanum L., cunoscută sub numirea de »crân- 
ceşi« şi »cerenţel«, foarte respândită prin păduri, 
şi G. montanum L., o specie prea frumoasă din 
poenile reg. alpine. Ca plantă decorativă se di
stinge G. coccineum Sibth. et Sm. [A. Pr.]

Geusi, o asociare a nobilimii din Ţerile de jos 
ia contra dominaţiunii spaniole, fundată 2 Nov. 
1565; numele şi l-a luat dela cuvintele de bat
jocură ale unui curtean adresate regentei Mar
gareta de Parma, când o deputăţie venia să se 
plângă înaintea ei: »sunt numai nisce cerşitori 
(gueux).«

Geyser, v. Gheiseri.
Geyserita, rocă, deposite tuface sau stalactitice 

depuse din geyseri; G. e compusă din opal cu 
ceva sihcaţi de aluminiu, alcaJi, etc. Coloarea 
sa e deschisă. Se găsesce în Islanda, Yellowstone 
Park (America de nord), N.-Zelanda, Azore, etc.

Geza, (Gyejcsa) nume maghiar. In diplomele 
vechi ocui'ă şi în formele: Geyza, Geisa, Geicha,

Geythsa, Geisce ş. a. 1) Gesa, ducele sau voe- 
vo(lul, fiul lui Taksony, n. cam pe la 949; a 
domnit de pe la 972. In 973 încheie pace cu 
Otto I, împeratul Germaniei. Sub domnia lui G. 
a început a se propaga creştinismul în Ungaria, 
ai cărui cei dintâipropoveduitori au fost: Piligrim, 
episcop de Passau, Sf. Adalbert, ep. de Praga, 
şi călugărul Wolfgang. G. âncă primesce religia 
creştină cu întreaga sa familie la 974. Copiii sei 
(Ştefan şi doue fete) s’au botezat dela nascere. 
Urmaşul seu în domnie a fost fiiul seu Ştefan 
(Sf. Ştefan), f 1 Febr. 997.

2) Geza Irege, supranumit Magnus (1074—77), 
fiul lui Bela I. 1057 împreună cu fratele seu 
Ladislau îl recunosc pe Solomon de rege. 1059 
empe resboiul civil şi 1061 ajunge Bela I pe tron. 
După moartea lui Bela I (1063) şi el şi fraţii sei 
îl recunosc pe Solomon de rege. 1073 iarăş enipe 
lesboiul civil între Solomon şi Geza, care se ter
mină cu înfrângerea lui Solomon la Mogyorod 
şi Geza ocupă tronul la 1074. El a întemeiat 
biserica catedrală din Vaţ, biserica din Mogyorod 
şi abaţia din Garam-Szt-Benedek. •f 15 Apr. 1077.

3) Geza II, rege 1141—1161, fiul lui Bela II 
Orbul, n. 1129. Sub domnia lui s’au colonisat 
în ţară Slavi, Germani, Flamanzi (1143—50), 
cari au întemeiat SibiiiU. Din causa pretenden
tului de tron Boriş a avnt 1146 resboiu norocos 
cu Enric Jasomirgott. 1147 permite lui Conrad III 
şi lui Ludovic VII trecerea prin ţeară cu oşti
rile cruciate. 1152 poartă resboiu cu Yladimirko, 
principe de Hahci şi cu Manuil (1154), pe care 
Ia 1155 îl învinge şi-l silesce să încheie pace 
(1156). t 31 Maiu 1162. A lăsat patru fii: Ştefan 
Bela, Arpad, Geza.

4) Gâza, principe, fiul regelui Geza II, preten
dent la tron pe timpul regelui Bela III; fii ţinut 
12 ani în prinsoare, din care eşi la 1189 şi s’a 
alăturat la oastea cruciaţilor, şi nu s’a mai re
întors în ţeară

Ghasnavi^i, o dinastie tui’comană, numită astfel 
după oraşul Ghasna; a fost fundată la 997 de 
sultanul Mahmud, care a scuturat jugul Sama- 
nizilor din Samarcanda şi s’a declarat indepen
dent; puţin câte puţin el şi-a întins imperiul 
până la Gange şi Hîmalaya pe de o parte, până 
la Marea Caspică pe de alta. Dar succesorii sei, 
deşi s’au mai menţinut âncă un secol şi jume- 
tate, n’au fost în stare sa păstreze intactă moşte
nirea Ini Mahmud. Li curând au fost siliţi să 
se retragă în India, şi aci s’a stins pe încetul 
la 1187 această dinastie. [C. Litzica.]

Gheazera, culme de munţi în Rom., j. Muscel, 
între rîul Doamnei şi rîul Dâmboviţa, avend 
următoarele piscuri mai însemnate: G. (2406 m.), 
Păpuşa (2426 m.) şi Papău (2095 m.).

Gheb sau cocoşat, omul reu desvoltat şi cu 
incurbaţiunea şirei spinării, cu cocoaşa (Kyphosa) 
în spate. Se mai numesce acest defect: boala 
lui Pott. T. lonescu în Bucuresci a reuşit în 
unele caşuri de kyphosă la copii de a îndrepta 
şira spinării.

Ghedeon, Emanuel, erudit grec, membru co
respondent al Acad. Rom. Numeroase lucrări 
publicate la Constantinopole în grecesce; cităm 
ca mai însemnate: Cronica Academiei dela pa- 
triarchie, studii istorice asupra şcoalei celei mari 
naţionale (1454—1830), 1883; Cronica casei şi 
bisericei dela patriarchie, 1884; Athos, amin-
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tiri, 1885; Bisericile ortodoxilor în Constanti- 
nopole, studii istorice asupra bisericilor, altarelor 
şi şcoalelor de pe lângă ele, 1888; Ordine ca
nonice, epistole, deslegări, sentinţe ale preaslm- 
ţiţilor pati’iarchi deia Grigore Theologul până la 
Dionisie Adriauopolitanul, 2 voi., 1888—89; 
Table patriarchale, studii istorice, biografice 
asupra patriarcbilor dela Andreiu Protocletul până 
la loacbim III (3G—1884), 1890; Contribuţii 
la istoria bisericii apostolice din Athena. Athena, 
1891; Proconesul eclesiastic, biserici, mănăstiri, 
mitropolii, episcopii, 1895; Tipicul lui Mibail 
Paleologul, 1895; Lista publicaţiilor lui Ema- 
nuel G. dela 1871—96, care conţine întreaga sa 
activitate de erudit.

Ghedeon, G. I, mitrop. Moldovei, se pome- 
nesce între mitropoliţii Teodosie 1 şi Pahomie, 
tustrei din mănăstirea Putna, fără a li-se aminti 
anii păstoririi, cari sunt cuprin.şi între 1454—78. 
(C. Erbiceanu, Ist. mitrop. Moldovei. Buc. 1888, 
p. LVII).

Ghedeon II, mitrop. Moldovei (1655—60), 
succesorul lui Varlaam, a fost trimis la 1656 de 
domnul Gheorghe Ştefan în Rusia, pe semne 
spre a încheia o legătură cu ducele Moscoviei 
în contra Turcilor, la care aderaseră şi voivodii 
C. Şerban al Munteniei şi G. Râkoczy al Tran
silvaniei. (1. c. p. LVIII, Xenopol, Ist. Rom. V,
p. 281).

Ghedeon III, mitrop. Moldovei (1708—23), 
din mănăstirea Agapia. A avut prilejul de a primi 
cu fală pe Petru cel Mare şi Ecaterina, când 
veniră la Iaşi. (Erbiceanu, 1. c. p. LVIII, Xen. 
1. c. V, 18).

Ghegii, un trib al Albanezilor (v. Albania), care 
locuiesce în partea nordică a Albaniei şi a Ma
cedoniei până la graniţa Serbiei. Sunt păstori, 
mai rar agricultori, şi se dau mai toţi la haiducie, 
sunt selbateci şi resboinici, dar şi credincioşi. 
Se deosebesc prin. portul (n’au fustaneUa ca 
Toschii, ci nădragi albi, strimţi, de lână, tocmai 
cum se poartă şi in Mehedinţi, şi un fel de vestă 
neagră de lână groasă şi cu ciucuri, pe cap au 
un fes alb) şi prin dialectul lor de ceialalţi Al
banezi, adecă de Toschi şi de Liaberi.

Gheiseri, gaiseri, geyseri, sunt nisce isvoare 
ţîşnitoare intermitente, ultime manifestaţiuni ale 
unei activităţi vulcanice. Cei mai mulţi sunt 
adeverate isbucniri de gaz sulfuros amestecat cu 
o enormă cantitate de apă caldă sau în stare 
de vapori. Cele dintâi emanaţiuni gaiseriene au 
fost studiate în Islanda şi de acolo şi-au primit 
şi numele. Cei mai renumiţi sunt în Statele- 
Uuite ale Americei, Parcul Naţional, din masivul 
eruptiv dela Yellowstone. Odată cu apa şi gazele 
ies din gaiseri o serie de săruri, cari dau diverse 
aspecte orflciilor lor şi îi împart grosso modo 
în gaiseri silicioşi şi gaiseri calcaroşi, după ma
terialul depus.

Gheja, magh. Maros-Gezsa, corn. rur. în Trs., 
cott. Alba inferioară, cu 1067 loc. Români (845) 
şi Maghiari.

Ghelar, magh. Gyalăr, comună rurală în Trs., 
cott. Hunedoara, cu 1251 loc. Români; are mine 
bogate de fier şi păduri întinse.

Gheifi, numele italian al partidului papal, ad
versar partidului imperial (v. Ghibelini). S’a luat 
din Germania, unde pai'tidui advers impera- 
ţilor Hoheustaufen se chiema AVelf, dela capul

unei familii cu acest nume (care însemnează 
căţeluş), contimporan cu Carol cel Mare. G. era 
partidul naţional italian, căci lupta contra stă- 
pânitorilor străini.

Ghelmariu, sat ardelean pe cursul Mureşului, 
între Orăştie şi Alba Iulie, în dreptul căruia, 
preste apă, se găsesc ruine de băi romane. Aci 
a fost oraşul dac Germisara, din care derivă nu
mele actual.- La G. s’a găsit o piatră cu inscri])- 
ţiuni romane, dedicată apei care alimenta băile 
şi întăriturile cetăţii dace, una din puţinele re- 
măşiţe literare păstrate din timpul Daciei romane, 
celei atât de civilisate.

Ghemiş, în poveştile românesci numele unui 
pitic năsdravăn.

Ghenadie, mitropolit român în Transilvania. 
Gu acest nume sunt cunoscuţi doi mitropoliţi ai 
românilor transilvăneni, unul este Ghenadie I, 
pe la anul 1580. Pe timpul acestuia s’a tipărit 
la anul 1580 »Căzania dela Braşov* cu cheltuiala 
lui Herschel Lucas, judele cetăţii Braşovului şi 
al ţerii Bârsei, Că şi mitropolitul G. I a con
lucrat la edarea »Căzaniei« se vede din prefaţa 
aceleia, unde numitul jude dice: «fi foarte mo 
sfătuii cu luminatul mitropolitul marele G. do 
în tot ţinutul Ardealului şi al Orăcjii*. (Cf. Ci- 
pariu. Acte şi fragmente pag. XIV, 11 şi 18). 
Al doilea mitropolit cu acelaşi nume este Ghe
nadie II, numit de unii scriitori George Ghe
nadie, iar de alţii George Bradi (între anii IG28 
până 1640). Numele Bradi este o corupţiune din 
G. In dalteria dată în 4 Dec. 1628 protopopului 
Janeş din Hunedoara se întitulează archiepiscop 
al Belgradului, Vadului, Orădii, Sătmarului şi 
al ţerii Ardealului. In »Căzania« dela Belgrad 
din 1641 se (Jice despre el, că s’a rugat de prin
cipele George Râkoczy să tipărească în limba ro
mână cărţile bisericesc! în Ardeal, ceea eo prin
cipele i-a conces. Tot despre el se face amintire 
şi în Pravila de Gavora din 1640, şi în diploma 
lui Râkoczy G. din 10 Oct. 1643. (Cf. Cipariu, 
Acte şi frag. pag. XIV, 12, 19, 252, Id.: Arcliiv. 
pag. 628; Maior; Istoria bis. a Românilor; llintz 
Johann; Geschichte des Bisthums der griocliisclj ■ 
nichtunirten Glaubensgenossen in Siebenburgen.)

[Dr. Aug. Bunea.]
Ghenadie, episcop al Râmnicului, v. Enăceanu.
Ghenadie, Petrescu, mitrop. Ungro-Vlacliiei 

(1893—1896), n. la Bucuresci, s’a călugărit in 
vîrstă de 18 ani la măn. Căldăruşani. După ce 
se hirotoni preot la 1869, el funcţiona (îa maio 
eclesiarch la mitropolia din Bucuresci sub Nifon. 
In 1875 fu consacrat archiereu, iar un an mai 
în urmă episcop de Argeş. Sub păstorii'ea lui 
se clădi acolo localul seminariului şi se restauiâ 
cu mare lux falnicul monument naţional, bisoi ica 
Curţii de Argeş. In acest restimp a editat îm
preună cu D. Sturdza, Acte şi documente rela
tive la ist. renascerii României, 5 volume, dela 
1888—90, continuând de atunci în locul seu co
lecţia C. Golescu-Vartic. După ce demisionasH 
mitropolitul losif Gheorghian (v. ac.) în 29 Martie 
1893, se alese în locul lui Gh., care ocupă scaumil 
preste 3 ani. Atunci însă i-se imputară mai multe 
învinuiri pentru diferite delicte religioase, astfel 
încât sf. Sinod în 20 Maiu 1896 îi cateri.si şi-l 
suspenda. Modul neregulat şi pătimaş, du|)ă (;an: 
se luase acea hotărîre, provoacă o ncjiiuiţamirc 
generală, făcend nesigură chiar şi situaţiuuea
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guvernului. In zădar acesta publică o broşură 
»Dare de samă despre judecata sf. Sinod*. Buc., 
1890; Gh. respunse cu o alta »Cum am fost 
judecat*. Buc., 1896, şi chestiunea remase des
chisă. La urmă sf. Sinod fu silit să revină asupra 
decisiunii sale la 4 Dec. 1896, şi atunci Gh. de- 
iiiisionă de bună voie în a doua (ji, 5 Dec., când 
■se realese şi losif Gheorghian a doua oară de mi
tropolit. De atunci Gh. se retrase la măn. Căl- 
dăruşani. (Alman. Cult. Bue., 1893, p. 16; D. R. 
Rosetti, Dicţ. Contimp. Buc., 1898.)

Gheonoaia, în poveştile românesci Fet frumos 
ajunse într’o câmpie plină de oase omenesci. 
Era moşia unei G., care omoria pe ori şi cine-i 
călca hotarele. Odinioară era femeie, dar blăste- 
inată de părinţi, se prefăcu în pasere, (v. Circe.)

[Atm.]
Gheonoaia, v. şi Ciocănitoare.
Gheorgachi, al doilea logofăt în Moldova, scrise 

în 1762 Condica ce are întru sine obiceiuri vechi 
şi nouă a prea înălţaţilor domni.

Gheorghian, 1) G. losif, mitropolit al Ungro- 
Vlachiei şi primat al României, s’a născut la 
Botoşani în 1829, şi-a făcut studiile sale la şcoala 
Sf. Trei-Ierarchi şi Academia din Iaşi. Ca diacon 
a mers la Paris în serviciul capelei române do 
acolo, profitând de acest timp pentru a urma şi 
la cursurile Sorbonei, iar la 1863 îutorcendu-se 
în ţeară, s’a hirotonit preot şi s’ă ales egumen 
al măn. Teodoreni. La 1865 a fost consacrat ar- 
cliiereu la Iaşi, şi doi ani mai în urmă numit 
episcop de Huşi de cătră Cuza. In această ca
litate a stat până în 1879, câud se alese de cătră 
marele colegiu electoral episcop al Dunării de jos, 
iar în 1886 mitropolit de Bucuresci. Sănătatea 
lui debilă însă nu-i permise a suporta mult timp 
această sarcină; prin enciclica din 29 Martie 1893 
îşi făcu cunoscută demisiunea şi se retrase la 
mănăstirea Căldăruşani. Dar de abia trecuseră 
trei ani de atunci, şi succesorul său Ghenadie 
(V. ac.) Petrescu, în urma mai multor învinuiri, 
fu depus de sf. Sinod, apoi, fiind rehabilitat, demi
siona de bună voie: iar guvernul nevoind să aibă 
în locul vacant pe nici unul din judecătorii lui 
Ghenadie, scoase iarăşi pe Gh. din liniştea mo- 
uachală, care se alese deci din nou mitropoHt în 
o Dec. 1896, demnitate ce ocupă şi astăcp. Gh. a 
fost foarte activ pe teren literar. Pe lângă scrieri 
originale, ca Expunerea doctrinei ortodoxe. Viaţa 
repausaţilor. Viaţa Sf. Vasile, epistole pastorale 
ş. a. avem dela dînsul traduceri foarte impor
tante : ca istoriele bisericesci de Eusebiu, So- 
zomen şi Teodoret, viaţa lui Isus de P. Didon, şi 
ca ocupaţiune neînsemnată de tinereţe: Jidovul 
rătăcitor de E. Sue, în 8 voi. Buc 1857—58. 
(Alman. Cult. Buc. 1893, p. 15; D. R. Rosetti, 
Dicţ. Contimporanilor, Buc. 1898; Calendarbi.se- 
ricesc, Buc. 1899, p. 51—52).

2) Gheorghian, Vasilie, fratele mitropolitului- 
primat losif Gh., n. 1844, şi-a făcut studiile gim- 
nasiale şi juridice la Iaşi, a fost pentru câteva 
luni ministru de domenii în cabinetul I. Bră- 
tianu (până la 1 Martie 1888) şi până la 1899 
prefect al districtului Iaşi.

Georghietr, Evloghie, financiar n. 1819 în Car- 
lova (Bulgaria), f 1897 în Bucuresci. Din causa 
barbariilor turcesci în vîrsta de 18 ani fuge la 
Brăila, de aici la Bucuresci, întrând ca servitor 
la un cârcimar, apoi la mitropolitul bulgar Pa-
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haret, care se afla pe atunci în Bucuresci. G. de
vine omul de încredere al mitropolitului şi asistă 
la toate şedinţele refugiaţilor bulgari, cari pre- 
gătiau revoluţiunea bulgară. La moarte mitro
politul îi lasă 800 mii lei, iar G. a lăsat o mo
ştenire de 20 milioane. A săvîrşit multe fapte 
filantropice atât în Bulgaria cât şi în România. 
Pentru Fundaţiunea Car ol a dăruit 200,000 lei, 
iar primăriei Bucurescilor a testat sume însem
nate spre scopuri de binefacere.

Gherăseni, (Rotuncjeni), corn. rur. în Rom., 
j. Buzău, situată pe malul drept al Călmăţuiului; 
e compusă din 4 căt. cu 2200 loc. (Dicţ. geogr. 
1892), dintre cari 1600 loc. în căt. de residenţă 
G. Are 1 biserică şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor.

Gherassi, Nicolae, jurisconsult (anul nascerii 
necunoscut). Păcend studii juridice în Francia 
şi întorcendu-se în România a intrat în magi
stratură şi a devenit cu timp consilier la curtea 
de casaţie. 1883 demisionează şi face parie din 
cabinetul Lascar Catargiu ca ministru de justiţie 
dela 29 Mairie până la 5 Nov. 1889; de atunci 
nu mai ia parte la luptele politice.

Ghercesci, corn. rur. în Rom., j. Dolj, situată 
pe ambele maluri ale Tesluiului la 9 km. departe 
de Craiova; se compune din 4 căt. cu 1521 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896); are 2 biserici şi 1 şcoală. 
Viile de aici produc vin roşu bun.

Gherea, G. Dobrogeana, publicist, critic li
terar, n. 21 Maiu 1855 în guvernamentul leca- 
terinoslav (Rusia), şi-a făcut studiile la Charcov. 
Urmărit pentru ideile sale politice, se refugiază 
în România, unde se stabilesce ca birtaş la gara 
din Ploiesci şi unde dobândesce împămentenirea 
cu dispensă de stagiu, 1889. A scris articole 
socialiste în «Revista socială*, critice literare, 
publicate în cea mai mare parte în revista «Con
temporanul* şi mai târziu în «Literatui’ă şi sciinţă*, 
revistă întemeiată de el însuşi. Toate aceste 
studii au fost reunite de autor în 3 voi. de Studii 
critice. Bucuresci, 1890—97. Ceea ce îl distinge 
pe G. de ceialalţi critici literari ai noştri, este 
criteriul, după care apreciază operele de artă. 
Imitând pe criticul ovreu Brandes, G. susţine 
că arta este creaţiunea aproape exclusivă a me
diului social şi că cu cât idealul social concretisat 
într’o operă de artă este mai înaintat, adecă mai 
apropiat de cel socialist, cu atât acea operă este 
mai superioară. Cu toată imperfecţia stilului şi 
a limbii, aceste idei ale lui G., care nu e lipsit 
de îndemânare polemică, au stîrnit multă dis
cuţie, multă admiraţie din partea jurnaliştilor 
ovrei şi multe contradicţii din partea altor critici. 
(Cf. pentru toată această discuţie: Petru P. Ne- 
gulescu. Polemice. Bucuresci, 1895; Mihail Dra- 
gomirescu. Critica sciinţLfică şi Eminescu. Bu
curesci, 1895; Simeon Mehedinţi, Concepţia ma
terialistă a istoriei după Dobrogeanu Gherea, în 
Convorbiri Literare, 1895.)

Gherganii, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa; 
situată pe linia ferată Bucuresci-Verciorova şi 
pe şoseaua naţională Tîrgovişte-Fundata-Bucu- 
resci; se compune din 4 căt. cu 1750 loc. (Dicţ. 
geogr. 1890); are trei biserici, 2 şcoale şi gară. 
Loc. se ocupă cu agricultura.

Gherghina, (Ghertina, Tirighina, TiglinaJ, 
o înălţime însemnată de păment pe malul stâng 
al Şiretului şi aproape de gui'a acestuia (Rom.,
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j. Covurluiu), lâugă gara Bărboşi, corn. Pileşti, 
unde în vechime a fost o mare cetate romană 
zidită de împer. Traian, cum arată lespezile de 
marmoră cu inscripţii rom., descoperite aici. 
Această cetate purta numele, după unii, de Caput 
Bovia, iar după alţii Contra Dinogetia sau Turris 
Trajani. Numirea de G. şi celelalte sunt poste
rioare şi date de popor. Imprăştiarea ruinelor 
acestei cetăţi s’a început în seci. XVIII. In 1836 şi 
în 1838 se descoperiră aici mai bine de 3700 mo- 
nete de argint dela diferiţi împeraţi romani; ase
menea s’a descoperit o statuă a (Jeiţei Ceres, tur
nată în aramă, un mare numer de lespecji de 
mai'moră săpate în relief şi represintând res- 
boaiele Romanilor cu popoarele dela Dunăre, un 
diTim pe sub păment, o subterană cu morminte, 
temeliile unui templu, etc. O schiţă a planului 
topografic al ruinelor dela G. a fost luată la 1837 
de cătră prof. G. Seulescu din Iaşi, care s’a ocupat 
mult cu această chestiune. Cf. M. N. Pacu; Dicţ. 
geogr. şi stat. al j.-lui Covurluiu. Galaţi, 1892.

Gherghio-X/faZait, (magh. Gyerggo-Alfalu), 
corn. mare cu 5175 loc., dintre cari 451 Rom. 
cu biserică gr.-cat., cott. Ciuc, postă, telegraf, 
şcoală de stat agron., hotanil 21,529 ha. cu pă
şuni şi păduri de brad şi fag.

Gherghio-Ciomafălău (Gyo-Csomafalva), corn. 
mică, cott. Ciuc, cerc. G.-St.-Miclăuş, cu 2824 loc., 
puţini Rom. maghiarisaţi, cu numeroase isvoare 
de apă acră.

Gherghio-Ditro (Gyo-Ditro), comună mare cu 
5811 loc., între cari 151 Rom. gr.-cat. maghia- 
ri.saţi, cu postă şi telegraf, şcoală civilă de stat, 
tipografie, reuniune industrială şi societate pentm 
cercetare de cărbuni de piatră, cari se află în 
mare măsură, hotanil corn. e 3524 ha., în care 
se află şi băile dela Borsec şi multe metale.

Gherghio-Kilenfalău ^Gyo-Kilyenfalva), corn. 
mică, cu 824 loc., avută in apă acră, cott. Ciuc, 
cerc. G.-St.-Miclăuş.

Gherghio-Remetea (Gyo-Remete), corn. mare, 
cott. Ciuc, cu 4584 loc., cu puţini Rom. morari 
în Valea Sineu, hotarul 19,242 ha., însemnată 
pentni comerciiil cu plute, cerc. percept. G.-St.- 
Miclăuş.

Gherghio-Sarhigi (Gyo-Szârhegy), corn. mare 
cu 3563 loc., hotaiul 8471 ha., din interiorul co
linei din apropiere se scoate marmoră albă pre
ţioasă ; comproprietarăla băile Borsecului; ruinele 
castelului familiei conte Lâzâr, in care s’a născut 
principele trans. Bethlen Gavriil, de pe timpul 
revoluţiunii lui Racoczy George; în 1658 a fost 
o luptă cu Tătarii, despre ce sustă «movila Tă
tarilor*. Se află un claustra al călugărilor fran
ciscani.

Gherghio-Şerma^, corn. mică cu 1457 loc. 
Rom. gr.-cat., cott. Ciuc, cu comerciu de plute 
din pădurile seculare »Tinove«. E situată prin 
văi şi pe coline extinse.

Gherghio-Tekereu (Gyo-Tekeropatak), corn. 
mare cu 2045 loc., puţini Rom. gr.-cat. maghia
risaţi, în hotarul de 9805 ha. se află marmoră 
albă renumită şi piatră de var. -

Gherghio-Uifalău (Gyo-Ujfalu), corn. mare 
cu 3027 loc., puţini Rom. maghiarisaţi gr.-cat., 
cu isvoare abundante de apă acră.

Gherghio-Vaalăb, corn. mică cu 1098 loc. 
Rom. gr.-cat., poartă economie frumoasă de vite, 
ocupânduse cu păstoritul oilor şi cultura în mare

a curechiului. Se află piatră de var, cea mai 
bună în acest ţinut; în obârşiile Mureşului se 
află păstrăvi.

Gherghio-Varviz (Gyo-Vârhegy) cu 2284 loc. 
Rom. gr.-cat., cari se ocupă cu economia de 
câmp, vite, păstoritul oilor şi plutăritul pe Mureş; 
corn. rom. cea mai veche în G., situată pe un 
teritoriu extins, prin văile şi colinele cari se 
întind dela muntele «Bătrâna* spre Mureş.

Toate aceste comune descrise se află în partea 
dreaptă şi stângă a fluv. Mureş, împopulând în 
mare parte şesul renumit al Giurgeului, dela care 
au şi primit conumele G.

Celelalte comune din G. se află în ţinuturile 
mai muntoase, s. e. Borsecul în ţinutul şi valea 
vinului, Bilboral (Gyo-Belbor), corn. mică cu 
preste 1000 loc. Rom. gr.-cat., cari se susţin din 
economia de vite, cerc. Tulgheşului, cott. Ciuc, ou 
nenumărate isvoare de apă acră; corn. situată 
lângă fluv. Bistricioara.

G. Gorhu (Gyo-tiollo), corn. mică rom. cu 
1147 loc., cercul Tulgheşului, cott. Ciuc, cu multe 
ferăstrae şi transport de lemne cătră Moldova 
pe valea Bistricioara; percept. G.-St.-Miclăuş; 
se poartă economie frumoasă de vite.

G. Tulgheş (Gyo-TSlgyesJ, corn. mică îu cott. 
Ciuc, reşedinţa proturei, postă, telegraf, 2 in
stitute de credit, oficiu vamal şi carantină, punct 
însemnat strategic cu redute şi pentru comerciu 
însemnat cu lemne cu transito la Brăila şi Orient 
pe fluv. Bistricioara şi Bistriţa. Românii au bi
serică frumoasă şi institute cultui-ale, cu 2758 loc. 
de toate naţiunile. Rom. 1075. [E. C.]

Gherghiâ-Bicaz, corn. mare cu 5429 loc. dintre 
cari 4862 Rom. aparţinători la 4 parochii gr.-cat. 
în protop. Giurgeului, archidiecesa Blajului, cott. 
Ciuc, cerc. Tulgheş percept. G.-St.-Miclăuş. Pa- 
rochiile se numesc după cele 4 rîuri s. e. Telcc, 
cu 965 loc. Valea Jidanului cu 1312 loc. Bicaz 
cu 1650 loc. şi Damuc cu 935 loc. toţi Rom. cu 
biserici şi şcoale confesionale gr.-cat. In c. po
litică Bicaz, respective Valea Jidanului, de unde 
conduce şi pasul cătră Moldova, se află postă şi 
oficiu telegrafic, institut de credit şi comcrciul 
cel mai extins cu scânduri cătră Moldova pe 
canalurl pregătite după technica cea mai nouă. 
Rom. se susţin mai cu samă din economia de 
vite, ducend o viaţă patriarchală rom. In rîul 
Bicazului se află mulţi păstrăvi, iar în pădurile 
seculare fiare selbatice, s. e. urşi şi căpriori, 
precum şi lemnul cei mai căutat de brad îu toată 
Europa. [E. C.]

Gherghio-Sân-Miclăuş, (magh. Gyergyo-Szent- 
Miklos), corn. mare în cott. Ciucului, cu 6104 loc. 
(5428 Săcui rom.-cat., 410 Armeni cat., cari au 
biserici avute pompoase; 132 Români gr.-cat. 
maghiarisaţi neavend biserică dela 1869; 1 rom. 
gr.-ort., 22 aug.-evang., 77 reformaţi, 4 unitari 
şi 39 isr., cari asemenea nu au biserici). Arc 
judecătorie cerc. reg., oficiu pretorial, silv., pei - 
ceptorat. reg., postă-telegr., 3 bănci do credit, 
şcoală civilă de băieţi şi fete, reuniuni indu
striali, spital public, fabrică de spirt şi bere, 
4 tîrguri însemnate; scaunul protopopesc rom. 
şi gr.-cat., locuri însemnate ist., fiind coa mai 
veche c. în Giurgeu şi totodată mai avută, cu 
hotar de 47,179 ha. în partea cea mai maie pă
duri de brad, în exploatare raţională din partea 
specialiştilor străini. Pe hotaral acestei c. stră-



Gherghiţa — Ghiata. 547
tăiată de rîul Belcia se află regiunile pitoresci 
din apropierea comunelor rom. Bicaz şi lacul 
Vereşteu (Gyilkosto), cari în tot anul sunt cer
cetate de savanţi turişti. [E. C.]

Gherghiţa, vîrf din munţii Munteniei, 2 (ţii6 
de drum până la Sibiiu, unde s’a dat faimoasa 
luptă între Alex. Basarab al Munteniei şi Carol 
Robert, regele Ungariei (1330), sfîrşită cu deplinul 
succes al lui Alex. Basarab. Pe acest loc voe- 
vodul muntean zidise o biserică şi 3 stîlpi de 
piatrăj în amintirea biruinţei şi cari se vedeau 
ancă in seci. XVI. Tot la G. s’a mai dat lupte 
între Turci, cari voiau, sub Mehmed-Bey, să 
prefacă Muntenia în paşalic, şi între Radu dela 
Afumaţi, voevodul ce voia să scape ţeara de aşa 
primejdie (1522).

Gherghiţa, corn. rur. în Rom., j. Prahova, 
lii vechime a fost un tîrg însemnat. Are 4 că
tune cu 2000 sufl., toţi agricultori şi neguţători. 
In corn. sunt 4 biserici şi 2 şcoale, din cari una 
foarte veche; pe timpul lui Alex. Ipsilante (1778) 
dascălul primia 5 taleri pe lună din partea sta
tului. Localul şcoalei şi al primăriei e clădit de 
adm. dom. coroanei, care are aci un întins do
meniu exploatat în regie. Şcoala are ateliere de 
împletit paie, richită şi frînghii.

La G. Radu dela Afumaţi în prima sa domnie 
(1522—24) a bătut oştirea comandată de Ma- 
liomed-Bey sau Mehenied-Bey. Mihaiu Bravul, 
în urma expediţiei dela Călugăreni, a petrecut 
pe Batori până aci, unde a reînoit tractatul dintre 
ei. Tot aci Mihaiu Bravul a biruit ordia cea mare 
de Tătari, ce năvăliseră în ţeară după expediţia 
dela Călugăreni. Mateiu Basarab (1639-^0) a 
învins lângă G. pe. Vasilie Lupu. In amintirea 
acestei victorii Mateiu Basarab a zidit în G. bi
serica »Sf. Procopie*. Pe timpul lui Mircea cel 
Betrân, G. era reşedinţa unor corpuri de oştire 
numite »Roşiori« şi »Ver().işori«. (Cf. »Ist. Rom.« 
de Xenopol şi Tocilescu şi «Vechile instituţiuni* 
de I. Brezoianu. [A. M. Michaelescu.]

Gheringec, corn. rur. în Rom. (Dobrogea), 
j. Constanţa, compusă din 5 căt. cu 1571 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), între cari mai mulţi de ju- 
metate Mohainedani; are 1 biserică ort., 2 geamii 
şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor şi comerciul.

Gherla, (magh. Szamos-Ujvdr, germ. Arme- 
nierstadt), cel mai mare oraş armenesc în Trans., 
cott. Solnoc-Dobâca, lângă Someşul mic. Edificii 
mai însemnate: biserica armenească, palatul 
episcopesc şi claustrai ordului franciscan. Reşe
dinţa episcopului şi capitulului român gr.-cat. 
al 6., a preturei şi judecătoriei cercuale, cum 
şi a unui notariat public reg.; seminariu teo
logic şi pedagogic român gr.-cat., gimnasiu de 
stat şi orfanotrofiu catolic armenesc, mai de
parte şcoală industrială, fabrică de spirt, per- 
ceptorat reg., oficiu al căilor ferate, de postă şi 
telegraf. Tîrguri însemnate. 5793 loc. (1891), 
dintre cari 2440 Magh., 1979 Români, 1195 Ar
meni, 137 Germ. Oraşul a fost întemeiat de 
Armenii imigraţi sub Leopold I. In G. se află 
şi o prinsoare de stat.

G., dieeesă română gr.-cat. înfiinţată la a. 1853, 
canonisată cu bula papei Piu IX »Ad Aposto- 
licam Sedem« din 1853, şi formată din parochii 
române, cari mai înainte aparţineau diecesei 
rutene a Muucaciului şi diecesei române a Fă

găraşului. Diecesa G. a avut până acum urmă
torii episcopi: 1) loan Alexi, 2) loan Vancea, 
3) Mihail Pavel, 4) loan Szaho. E supusă mi
tropolitului român gr.-cat. de Alba-Iulia şi Fă
găraş. Parochii 489, filii 385, suflete 474,538, 
şcolari 70,244.

G., protopopiat român gr.-cat., compus din 
13 parochii cu 9480 suflete.

Ghermănesci, corn. rur. în Rom., j. Fălciu, 
compusă din sat. Arsura şi G. cu 1869 loc. (Dicţ. 
geogr. 1893); are 2 biserici şi 1 şcoală. Loc. se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor. Corn. 
se află pe domeniul statului.

Ghermani, v. Germani.
Ghernesîg, magh. Gernyeszeg, corn. rur. în Trs., 

cott. Mureş-Turda, cu 1335 loc. Maghiari şi Ro
mâni (407); conţii Teleki au aici un frumos castel.

Gheţari, massele mari de zăpadă şi apă înghe
ţată, cari umplu unele văi din vîrfurile munţilor 
înalţi, cum sunt în Europa Alpii şi Caucasul, 
şi cari persistă continuu iarna şi vara, cu efec
tele lor speciale asupra modelaţiunii reliefului 
scoarţei globidui, atât cât condiţiunile climate
rice şi tectonice, ce le dau nascere, se menţin. 
Ohservaţiunile făcute asupra gheţarilor din Alpi 
şi mai ales asupra acţiunii lor şi a modului de 
a fi a materialelor din acele masse imense de 
ghiaţă, au dat loc la studii de o foarte mare im
portanţă din punctul de vedere al acţiunii gheţii, 
ca element modelator al scoarţei globului şi în 
special al părţii de nord a Europei. Materialele 
transportate de un gheţar se numesc în totali
tatea lor morene şi sunt; morene laterale, mo- 
rene frontale, iar când doi gheţari se întâlnesc 
resultă şi o morenă mediană.

Gheţoi, V. Gheţari.
Gheunoaia, v. Ciocănitoare.
Gheyn, (Van den), iesuit belgian, etnograf, a 

publicat: Les populations danubiennes. Etude 
d’ethnographie comparee. Gând 1886, lucrare care 
nu adrrce mai nimic nou pentru lămurirea che
stiunii.

Ghiaţa, se numesce apa în stare solidă. Apa în- 
ghiaţă la 0° C sau R şi la -f 32° F; dar pe lângă 
o linişte perfectă sau prin presiune se poate 
ţine în stare lichidă chiar şi la 10° C. Apa înghe
ţând, cristalisează; forma cristalelor e hexagonală. 
G. uscată e un reu conducător pentru electrici
tate şi căldură. Pentru topirea G.-ei e necesar 
a se introduce o cantitate de căldură, anume 
1 kg. de G. recere 80 calorii; această căldură 
devine latentă. La îngheţarea apei se produce 
căldură, deoarece căldura latentă devine liberă. 
G. formează un articol de industrie important; 
ea se folosesce la prepararea îngheţatei, la con
servarea de substanţe expuse descompunerii s. e. 
alimente, în medicină pentru combaterea infla- 
maţiilor; cu deosebire pentru berării este indis
pensabilă. Această întrebuinţare varie aduce cu 
sine de G. naturală, adunată şi conservată în 
magazii (pivniţe) speciale, nu mai poate satisface 
toate trebuinţele, aşa că s’a întrodus producţiunea 
de G. artificială. Aceasta se produce după di
verse metode. Cele mai usitate sunt: 1) învîr- 
tirea unui vas plin cu apă în un lichid frigorifer 
(s. e. în un amestec de salmiac, salpetru şi apă, 
sau sulfat de sodiu, salpetru, salmiac şi apă), şi 
2) aparate speciale, în cari frigul se produce 
prin dilataţiune de aer rece comprimat sau prin
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evaporaţiune de eter, amoniac fluid, etc. Vaporii 
de eter sau amoniac nu se pierd- ei se conden
sează în o altă parte a aparatului şi se conduc 
din nou în aparatul de evaporaţiune. Aceste apa
rate sunt puse în mişcare prin maşini cu vapori. 
După mărimea acestor aparate se produce pe 
oară până la 2000 kg. G.

Ghiba, v. Birta.
Ghibănescu, Gheorghe, publicist, profesor la 

şcoala normală de înveţători din Iaşi. A scris 
foarte numeroase studii de pedagogie în revista 
»George Lazăr* şi de erudiţie în »Arcbiva« din 
Iaşi. A mai publicat; Grafia cirilică la Români. 
Berlad, 1889; Epilogul isvodului lui Clanău, 1891; 
Gramatici pentm şcoală, 1897, 1898; BabaVo- 
doaia (novele), 1895.

Gbibelini, în Italia medievală numele italian 
al partidului imperial, adversar celui papal, (v. 
Gbelfi). Explicarea etimologică este nesigură, se 
scie însă că în 1140 la'Weinsberg în lupta dintre 
împăratul Conrad III şi Welf VI strigătul de 
rosboiu în armata celui dintâiu era »Hie "Weib- 
lingen* iar în a celuialalt era »Hie AVelf« şi că 
de.atunci aceste nume au denumit cele două 
partide. G. şi Gbelfii divisau Italia şi cbiar fie
care oraş în partide inimice de moarte.

Gbibirdie, în poveştile românesci numele unui 
pitic de un cot cu cap cu tot.

Gbica, familie domnitoare în principatele ro
mâne, începând din seci. XVII. întemeietorul 
ei e 1) Gheorghe G., albanez din părţile grecesci, 
de origină prea modestă. A venit în Moldova 
înainte de domnia lui Vasilie Lupu, ocupându-se 
cu negoţul. Pe vremea lui Lupu, el fu tras la 
curte, dăruit cu boerii mărunte, apoi cu vornicia 
cea mare a ţerii de jos şi în fine fu trimis ca- 
pucbebaia la Constantinopole. Gbeorgbiţă-Vodă 
Ştefan, succesorul lui Lupu, îl menţine ca agent, 
ba ancă spre a-1 face demn de acest post dă pe 
nepoata sa soţie fiului lui G. In cele (fin urmă la 
mazilirea lui Gbeorgbiţă Ştefan i-se dede domnia 
Moldovei. Astfel această familie ajunse la tron, 
şi până mai în (jilele noastre dede un şir de 
domni şi oameni de valoare. Apogeul ei fu în 
epoca fanarioţilor. Urmaşii fiului lui G. pier(Jend 
domnia s’au înfundat în Constantinopole unde 
s au grecisat, înrudindu-se mai ales cu Mavro- 
cordaţii. Acolo au căpătat încrederea Porţii şi 
au fost onoraţi mai toţi G. cu domnia princi
patelor, afară de alţi înalţi dregători în Ţarigrad. 
De când cu cedarea Bucovinei Austriei, familia 
G. începe a pierde încrederea Porţii. G. remân 
în principate, se înrudesc prin alianţe de că
sătorie cu vechi familii boieresci, se romanisează. 
In epoca redeşteptării naţionale ei joacă rol de 
frunte, revenind din nou la tronul principatelor. 
Ultimii vlăstari de valoare stinşi în 4ilele noastre 
au luat parte activă ia regenerarea (ie a(ji a ţerii. 
Membrii mai de frunte sunt:

2) Gheorghe Ghica, întemeietonil familiei, domn 
Moldovei (Martie 1658 până Nov. 1659) şi Mun
teniei (Dec. 1659 până Sept. 1660). Căpătând 
domnia Moldovei după gonirea lui Gheorghe 
Ştefan, aliatul împotriva Turcilor al lui Const. 
Şerban, fost al Munteniei, şi al lui Gb. Eâkoczy 
(lin Ardeal, are de luptat cu acela, puţin după 
înscăunare, învingendu-1 la Strunga. In Dec. 1658 
ia şi el parte cu oştirile turco-tătare la jefuirea 
Ardealului. Dar în anul următor C. Şerban, în

tovărăşit acum, în locul isgonitului Gheorghe 
Ştefan, cu domnitorul muntean Mihnea III, lo- 
vesce pe G. la Jijia şi-l gonesce spre Bugeăc. 
Tătarii îl reîntronează, gonind pe Şerban presto 
munţi şi pe Mihnea din Muntenia (Martie 1659), 
dându-se şi domnia acestei ţeri lui G. In Nov. 
1659, numindu-se pentru Moldova Ştefăniţă Lupu, 
G. trece în Muntenia. Aci, din ordin turcesc, 
mută capitala de tot în Bucuresci, darîmând re- 
sidenţa din Tîrgovişte. E hotărît a îndrepta ţeara, 
dar C. Şerban îl lovesce din nou, gonindu-1 preste 
Dunăre (Maiu 1660). Deşi oştile ‘turco-tătare il 
reîntronează, gonind pe Şerban, care după moartea 
lui Rakoczy trece la Cazaci, G. nu mai stă mult 
în scaun. Vizirul Kiipriili (le atâtea hăiniri plă- 
nuesce prefacerea ţerii în paşalic; apoi G. iiu 
poate plăti baraciul, căci ţeara era săracă, bân
tuită de foamete şi ciumă, oamenii fugind în 
toate părţile. G. e prins, dus legat la Adriaoo- 
pole şi de aci la Constantinopole.

3) GrigoreGh. (?/iîca, fiul celui precedent, domn 
Munteniei (Nov. 1660 până Dec. 1664 şi Apr. 
1672 până Dec. 1674). Fu numit domn prin stă
ruinţele postelnicului Const. Cantacuziu, care 
scăpase astfel ţeara de paşalic şi liberase şi ))e 
Gheorghe G. Situaţia grea a ţerii începu a se 
îndrepta prin măsurile lui G., inspirate de ]>o- 
stelnicui retras la Filipesci. Dar în curând G. 
alunecă pe povîrnişul greşelilor, plecând urechea 
la pîrile contra postelnicului a 2 miniştri rapaci: 
Stroe Leurdeanul (cuscru postelnicului) şi Du- 
raitraşcu Cantacuzino Grecul (nepotul postelni
cului). După reîntoarcerea fără bici o ispravă 
a lui G. din Ardeal, unde fusese cu Turcii să în
troneze pe un devotat acestora, intriga isbutesco: 
postelnicul e prins şi ucis la Sneagov (Dec. 1663). 
In curând şi G. pierde tronul. Mergând iarăşi în 
Ardeal (vara 1664), şi Turcii pierzând din nou, 
G. aliatul secret al Nemţilor, fuge la Viena şi 
apoi în Moravia (Dec. 1664). După zădarnice 
stăruinţe de împărat, de papă, de Veneţia, că
pătă în fine cu bani şi cu sprijinul dragomanului 
Panaiotache Nicussis, dela Turci iertarea şi a 
doua oară domnia (Apr. 1672). Cantacuzinescii, 
cari triumfaseră în anii precedenţi, sunt cumj)lit 
persecutaţi: ucişi, închişi, torturaţi. Mai ales 
când G. e cu turcii împotriva Polonilor, cai
macamul Leurdeanul (silit mai înainte a se că
lugări şi acum respopit) bagă groază în ei. Mai 
toţi fug în Turcia, plângendu-se de G. Acesta, 
mai trădând şi pe Turci la Hotin, deşi vine mai 
apoi la Adrianopole a se disculpa cu minciuni 
şi bani, e totuşi mazilit şi relegat la Coiistan- 
tinopole (Dec. 1674).

4) Grigore Mat. Ghica, nepot de fiu (Matoiu 
căsătorit cu fata Exaporitului) celui precedent, 
domn al Moldovei (Dec. 1727 până Apr. 1733, 
1735 până Aug. 1741, 1747 până Febr. 17-18) şi 
al Munteniei (Apr. 1733—1735, Febr. 1748 până 
Aug. 1752). înlocui în domnia Moldovei, din 
dragoman la Ţarigrad, pe Mih. Racoviţă, sprijinit 
de unchiul său Nic. Mavrocordat al Munteniei. 
Grec, el aduce şi alţi Greci (Vlasto, Psialu, etc.j, 
dându-le dregătoriile. Nu pune dări, totuşi arc 
de lucru cu nisce boieri nemulţămiţi, cari aduc 
năvala Tătarilor, certaţi cu Turcii. Prin 1780, 
când moare Mavrocordat, nisce schimbări interne 
din Turcia era să-l coste tronul. Scăpat se apucă 
de mai multe îmbunătăţiri în Iaşi (apă) şi ţeară
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(mănăstirea Fnimoasa). Cultivă şi grecismul prin 
şcoale. Dorinţa Turcilor de a lua bani pentru 
darea domniei tot dela persoane încercate, aduce 
strămutarea lui G. în Muntenia (Apr. 1733) în 
locul verului seu C. Mavrocordat. Aici are altă 
puiiare. Mavrocordat nemulţămit cu săraca Mol
dovă, intrigă pentru a relua Muntenia, şi G. ca 
să lupte cu bani pune dări. Totuşi preste 2 ani 
e dus la loc în Moldova. Acum e rândul lui să 
intrigeze cu bani pentru Muntenia. Poarta ocu
pată cu resboiul cu Ruşii şi Austriacii (1739) nu 
dă atenţie. Ba ancă G. fuge de năvala Ruşilor 
la Ţarigrad, de unde revenind după pace, aduce 
altă serie de Greci (patriarchul mazil Paisie). 
Grecismul e iarăşi îngrijit, punend mitropolit pe 
Nikifor, grec din Peloponez, singurul mitrop. 
grec. în teară. Din împrejurările externe ale 
Turciei e ameninţat a fi ucis, totuşi nu mai e 
ţinut mult, căci e destituit (Aug. 1741). După 
7 ani de mazilie şi surgun, dedându-se tuturor 
intrigilor externe şi interne, reapucă ou mulţi 
bani domnia Moldovei (1747) în locul lui loan 
Mavrocordat. Altă serie de Greci, dar mai ales 
de dări, căci G. doresce iarăşi Muntenia, unde 
era tot O. Mavrocordat. In Febr. 1748 isbutesce 
a fi mutat. Deşi face câteva îmbunătăţiri (mă
năstirea Pantelimon, spitale), nu uită şi dările 
grele. In Aug. 1752 moare de bătrâneţe în scaun.

5) Alexandru Mat. Ghica, fratele mai mic al 
celui precedent, dragoman la Constantinopole. 
Pe vremea resboiului turco-ruso-austriac (1739), 
şi mai în urmă chiar, Ghiculescii conducend in
teresele turcesc! după ale lor particulare, Alex. 
G. nu scapă aşa uşor ca fratele seu domnul, ci 
este decapitat (1741).

6) Scarlat Gr. Mat. Ghica, fiul mai mare al 
precedentului Gr. Mat. G., domn al Moldovei 
(1757—1758) şi al Munteniei (1758—1761, 
1705—1766). Era să apuce tronul muntean ancă 
dela moartea tatălui seu (1752), dar capuchehaia 
ţerii, socru fratelui seu Mateiu, procură acestuia 
tronul. Scarlat se silesce zadarnic a detrona ori 
strămuta pe fratele seu. In 1757, cu mari sume 
de bani, căpătă domnia Moldovei, înlocuind pe 
Const. M. Racoviţă în a 2-a domnie. Vine cu 
destui Greci a împăna dregătoriile şi pune dăjdii 
preste dăjdii. Intrigând şi dând bani, preste un 
an e strămutat în Muntenia, Const. N. Mavro
cordat fiind destituit din a 5-a domnie. Şi aci 
scoate biruri apăsătoare, până ce cu 3 ani de 
domnie e mazilit. Mai revine a 2-a oară în Mun
tenia (1765). In fine moartea pune capăt bătrâ- 
neţelor şi uneltirilor sale în 1766.

7) Mateiu Gi\ Mai. Ghica, fi’atele mai mic al 
celui precedent, domn al Munteniei (1752—1753) 
şi al Moldovei (1753—1756). Voise să apuce dra- 
gomanatul, tatăl său în viaţă fiind, în locul de
capitatului său imchiu; dar reuşise loan Căl- 
niâşul-Calimach. Isbutesce însă la moartea tatălui 
seu a li numit domn al Munteniei. Boieiii, deşi 
ceruseră pe Scarlat, dar capuchehaia Başa Miha- 
lopol, socrul lui Mateiu, înlocuioîn petiţie numele 
de Scarlat cu Mateiu, ungend falşul cu pungi de 
bani. Scarlat iscă o agitaţie în ţeară ajutată de 
mitropolit şi boieri (Văcăresc!). In 1753 Mateiu 
e mutat în Moldova cu tot cortegiul lui de Greci 
(socrul său, Şuţescii). Aci vrea să atragă boieri, 
făcendu-le lefi şi venituri, şi ţinendu-i într’o 
petrecere. Iu 1756 o schimbare politică în Turcia

aduce mazilirea lui M., înlocuindu-se cu Const. 
M. Racoviţă a 2-a oară.

8) Alexandru Sc. Gr. Mat. Ghica, fiul prece
dentului domn Scarlat Gr. Mat. G., domn al 
Munteniei (Dec. 1766 până Oct. 1768). Apucă 
tronul muntean la moartea tatălui său. Dar cam 
suflând yent de resboiu dinspre Rusia şi Alex. 
avend înclinări rusofile, e mazilit.

9) Grigore Al. Ghica, fiul mai sus numitului 
dragomau Alex. Mat. G., domn al Moldovei (1764 
până Mart. 1767, Oct. 1774 până 12 Oct. 1777) 
şi al Munteniei (Oct. 1768 până Nov. 1769). Cu 
bani s’a restabilit de greşeala tatălui său, căpă
tând chiar dragomanatul, cu bani luă şi tronul 
Moldovei (1764) în locul ginerelui său Gregoriu 
I. Calimach. Se încungiură şi el de o mulţime 
de Greci, dar sub raport economic ia măsuri 
pentru împopularea ţerii, siguranţa şi bunăstarea 
săteanului. Pe lângă lucrările de edilitate din 
Iaşi (apă, strade, etc.), se gândesce la stîrpirea 
luxului şi propăşirea începuturilor de industrie 
naţională; se îmbracă simplu, din fabrica de 
postav făcută de el la Chipiresci pe Jijia, şi 
trăiesce simplu. E o domnie spornică şi ome- 
noasă. In privinţa externă inclină înspre Ruşi, 
fiind mai ales duşman Austriei, vătămând inte
resele Forţei, în ascuns negreşit. După 3 ani, 
termin de domnie pe atunci, e mazilit şi înlocuit 
cu Grig. I. Calimach a 2-a oară ^Mart. 1767). 
Mazil un an în Ţarigrad, e numit in Oct. 1768, 
tocmai când se aprindea un nou resboiu ruso- 
turc, domn al Munteniei. Când Ruşii vin în Bu- 
curesci (Nov. 1769) G. se lasă a fi prins şi dus 
la Petersburg, unde e bine tratat. Cât domnise 
aci, isbutise a face pe boieri şi prelaţi ca prin 
josnice cărţi de închinăciune cătră ţarina Ca- 
terina, să declare ţeara şi biserica română ca 
parte din Rusia. Sfîrşindu-se resboiul prin vestita 
pace de Ciuciuk-Kainardgi (1774), Gr. Al. G. e 
impus de Ruşi, protectorii de acum înainte ai 
principatelor, ca domn al Moldovei (Oct. 1774). 
Pe timpul acestei domnii. Austria face pe Turci, 
în speranţa unei revanşe contra Rusiei şi sub 
false pretexte istorice şi geografice, a-i ceda 
dulcea Bucovină (1775). G. sub îmboldirea bo
ierilor s’a împotrivit; şi spre o mai sigură reuşită, 
dându-se tot mai mult cătră Ruşi, grăbesce pe 
aceeaşi măsui’ă căderea şi discreditul său în 
ochii Forţei. Aceasta în cele din urmă hotăresce 
moartea «agentului rus«. In 12 Oct. 1777 G. fu 
ucis în conacul Beilicului, prin tradare şi înşe
lătorie do trimisul turc Kara-HisarU Ahmed-bey. 
Moartea i-s’a justificat prin măsurile lui asu
pritoare pentru popor şi prin nesupunerea şi 
nerespectarea ordinelor şi demnităţii Forţei.

10) Grigore D. Ghica, nepot mai mic de fiu mai 
mic (Dumitru căsătorit cu fica lui En. Văcărescu), 
al sus numitului dragomau Alex. Mat. G., primul 
domn pământean, după Fanarioţi, al Munteniei 
(Sept. 1822 până Maiu 1828). Coleg cu loniţă 
Sturdza al Moldovei, el începe epoca de re
deşteptare naţională munteană. Mai ântâiu cu
ră^ ţeara de tâlhari, eterişti de ai lui Ipsilanti, 
stîrpindu-i şi alungându-i. Depărtează pe Greci 
din toate deregătoriile ţerii, aşa glăsuia şi fir
manul de numire, punend pământeni cu merite. 
Alungă pe călugării greci de prin mănăstiri, unde 
pune pământeni, iar veniturile se trec în seaca 
visterie a ţerii pentru plata datoriilor publice. Se
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desfiinţează ^coaiele grecesci, înlocuindu-se cu 
de cele românesci. Pe lângă aceste raesuri na
ţionale, mai ia şi altele de natură socială şi eco
nomică. Mai reduce din privilegiurile boierilor, 
ceea ce de altfel provoacă m^te mişcări ne- 
isbutite de ale acestora, refugiaţi la Braşov ancă 
de sub eterie, sub influenţa Rusiei, certată cu 
Turcia, uşurând populaţia de jos. Caută să în
frâneze abusurile deregătorilor şi să înzestreze 
ţeara cu o mulţime de lucrări de edilitate pu
blică. Se silesce apoi a împăca clasele sociale, 
pentru a scuti ţeara de frămentări, mijlocind ca 
boierii să revină pentru a-i ierta de uneltirile 
lor şi a-i deprinde cu noua stare de lucruri. E 
în genere o domnie de progres naţional. In pri
vinţa externă el e cu totul plecat Turcilor, şi 
deci urît de Ruşi, cari tot imeltesc, deşi rela
ţiile diplomatice între cele 2 puteri, din chestia 
grecească, fuseseră întrerupte. G. întocmise şi o 
comisie, pentru facerea reformelor prevecjute de 
convenţia de Ackerman (1826), ale cărei lucrări 
sunt întrerupte de noul resboiu ruso-turc (1828), 
când însuşi G. a fost destituit de Ruşi după ocu
parea principatului. El s’a reîntors în ţeară, la 
încheierea păcii, şi a trăit ca simplu particular 
până la moarte.

11) Alexandru D. Ghica, frate după tată cu cel 
precedent (tatăl lor Dimitrie Al. G. căsătorit a 
doua oară cu veduva Palade din Moldova), primul 
domn regulamentar al Munteniei (Martie 1834 
până Oct. 1842). Numit de Turci în înţelegere 
cu Ruşii, odată cu Mihail Gr. Sturdza al Mol
dovei, după încetarea ocupaţiunii rusesci (1828 
până 1834), trebuia să guverneze după spiritul şi 
litera regulamentului organic întocmit în vremea 
acesteia. Spre siguranţă Rusia îl încungiură cu 
devotaţi agenţi greci şi ruşi, punendu-1 sub con
trolul strict al consulului seu, Ruckmann, care 
se şi amestecă în toate afacerile interne ale ţerii, 
devenind arbitru între aceasta şi domn. Dar lu
crul acesta trezind o oposiţie naţională în ob
şteasca adunare, încurcă şi mai mult pe slabul 
domn şi zăpăcindu-1 îl face să cadă în greşeli 
tot mai mari de pură ocârmuire (1837). Situaţia 
se încurcă mai mult în 1838: Noua adunare 
obştească respinge cererea Ruşilor de a se adăuga 
la Reg. Org. un nou articol, tincjend la sugru
marea independenţei lăuntrice a ţerii. Ruşii însă 
triumfă, obţinând un firman dela Poartă în acest 
sens, şi prin domn persecută groaznic pe na
ţionali. G. nu e bine nici cu Ruşii nici cu ţeara, 
primii nu aveau o unealtă energică, iar ţeara 
se vedea isbită, graţie sfoiţărilor rusesci, în des- 
voltarea-i culturală şi naţională, fie în privinţa 
colegiului St. Sava, ori a teatrului naţional. O 
piedecă a guvernului lui G. se mai ivesce şi cu 
oposiţia personală a nemulţămiţilor, condusă de 
mitropolitul Neofit şi hrănită de Ruşi, cu toată 
contra-acţiunea consulului francez. Când G., spre 
a satisface pe Turci, sfărîmă eteria serbo-bul- 
gară ce, sub ochii Rusiei, se urzia în ţeară (1841), 
luând măsuri severe şi în contra oposiţiei per
sonale, soărtea sa e decisă. Noua adunare din 
1842 respunde mesagiului domnesc cu o adresă 
învinuitoare Domniei şi care, împărtăşită celor 
2 curţi, determină o anchetă, al cărei resultat 
e destituirea lui G. (7 Oct. 1842). De altfel cău
tase a face ceva în timpul seu: şcoale, teatru, 
organisarea armatei, începutul desrobirei ţera-

nilor, etc. Mai mult manifestarea fatală a spiri
tului naţional. Alex. G. e numit caimacam al 
Munteniei (Maiu 1856 până Nov. 1858), după 
ieşirea lui Barbu Stirbeiu. Luptă făţiş pentru 
unire, în chestia alegerilor pentru Divanmile 
ad-hoc. In 1858 convenţia dela Paris, admiţând 
o parte din punctele acestor faimoase divanuri, 
institue căimăcămii de 3 până la alegerea noilor 
domni, şi Alex. G. e pus în disponibilitate (Nov. 
1858).

12) Mihail D. Ghica, fratele celui precedent, 
mare vornic dinlăuntru pe vremea acestuia (1834 
până 1842) şi preşedinte al sfatului domnesc, cu 
multă influenţă. Palatul seu cu antichităţile, ta
blourile şi sculpturile de renume universal, a 
fost germenul Museului Naţional. Mih. G. a fost 
părintele celebrei Bora d>Istria (Elena Ghica). 
V. Dora dTstria.

13) Al. G. Ghica, fiul lui Grigore Al. G. domnul, 
ucis de Turci în 1777, mare deregător moldo
vean sub Mih. Sturdza al Moldovei (1834—49). 
Era preşedintele adunării obştesci, prin 1843, şi 
capul partidei progresiste, simpatisată de Domn. 
Numai mulţămită lui G., cursurile superioare ro
mânesci dela Academia Mihaileană au mai fost 
scăj^ate câtva timp de a nu fi desfiinţate de Ruşi 
în înţelegere cu boierii reacţionari.

14) Grigore Alecu Ghica, fiul celui precedent, 
ultimul Domn al Moldovei separate (Maiu 1849 
până Maiu 1856). Deşi luase parte la mişcarea 
moldoveană din 1848 contra rudei sale Mih. 
Sturdza, e menit domn în urma convenţiei de 
Balta-Liman, odată cu Barbu Ştirbeiu în Mun
tenia. Dintru ântâiu s’a şi apucat de o mulţime 
de îmbunătăţiri referitoare la buna stare a ţerii 
din toate punctele de vedere: lucrări publice, 
şcoale de ingineri, înfrânarea abusurilor, înles
nirea exportului (scoborînd vama de 12n/0 la 5% 
ca şi pentru import), etc. Mai de samă însă o 
aşezământul seu agricol şi organisarea înveţă- 
mântului public (1851). Primul regulează rapor
turile dintre proprietari şi muncitori, aducând 
o uşurare ţeranilor: scăcjend (jil0!0 de muncă, 
oprind alte lucrări decât cele agricole, desfiinţând 
dijma, mărind imaşul, uşurând condiţiile do stră
mutare, etc. Din punctul de vedere al înveţă- 
mântului, se preved 3 grade, ca şi a^i, ou limba 
obligătoare românească proste tot şi la toate cur
surile, chiar la cele de limbi străine. Se înfiin
ţează cele 2 facultăţi, de filosofic şi drept, la 
Academia Mihaileană; se organisează seminariile 
în forma unei facultăţi teologice; se înfiinţează 
Institutul Gregorian sau orfanotrolic, germejiul 
facultăţii de medicină, pentru copiii găsiţi şi fe
meile grele sărace, cătră care se adaugă: şcoală 
de moşit, şcoală de chirurgie şi ospiciul do in
firmi dela Galata. Starea cea rea financiai ă, du|)ă 
rescoala din 1848 şi ocupaţiile ruso-tuixHî ime
diate, se îndreaptă în chip admirabil (1853). Dar 
tot acum se deschide un nou resboiu. i iiso-turc 
şi Ruşii întră în Moldova (Iunie 1853). D. spre 
a nu fi bănuit, se retrage la Viena. Ţeara c câr
muită de viceguvernatorul Urussoff, pus sub or- 
dinile ocârmuitorului general baronul Budberg. 
Resboiul luând caracter european, şi aliaţii Poiţoi 
atacând Crimea, Ruşii se retrag, luându-le loc, 
conform învoelei cu Turcii, Austriacii (1854). Odată 
cu aceştia reîntră şi G. (Oct.) De acum guvernul 
seu se mărginesce la expediarea afacerilor cu-
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rente şi la găsirea mijloacelor de a satisface 
cheltuelile ocupaţiunii, cari se tot urcă până ce 
ţeara presintă în 1856 un deficit de vr’o 7 milioane 
lei. Termenul seu de domnie se sfîrşesce odată 
cu tractatul de Paris, care punea capet resbo- 
iului, şi în locu-i se institue caimacam, până la 
definitiva regulare, Balş. Adept al principiilor 
naţionale, el emancipase pe Ţigani, dăduse liber
tate presei, încurajase literile ţtipăresce cronica 
lui Şincai, 1853), întrodusese telegraf, etc. în
cepuse să lupte şi oficial pentru unire, reser- 
vându-şi însă a depune tot zelul seu, întru rea- 
lisarea acestui măreţ vis al principatelor, după 
ieşirea sa din scaun, şi la adăpostul puterilor 
apusene. [Ag.]

15) Ghica Dimitrie, fiul principelui Ţeiii Ro- 
mânesci Grigorie G., n. 31 Maiu 1816, f 18 Febr. 
1897, face studii militare la Viena şi Berlin, întră 
ca oficier în garda imper. rusească, iar după în
toarcere funcţionează ca membru al curţii de 
apel, prefect de poliţie, primar al capitalei. In 
divanul ad-hoc dela 1857 se asociază la cerin
ţele naţionale pentni unire, stat constituţional 
şi dinastie dintr’o casă suverană a Europei. De 
mai multe ori ministru sub Cuza, miuisti'u şi 
ministru-president sub Carol I, principala situa- 
ţiune politică a lui D. G. este ca president al 
camerei 1871—75 sub ministoriul conservator L. 
Catargi şi apoi president al senatului 1877—88 
şi 1895—97 sub ministeriele liberale Brătianu şi 
Sturdza. Cea mai constantă activitate a sa a 
fost ca efor al spitalelor civile; dela el datează 
noua construire a unui mare spital în Bucu- 
resci, reconstruirea asilului Elena Doamna, palatul 
Băilor Eforiei şi o mare parte a înfrumseţării 
Sinaiei.

16) Ghica Alexandru L, diplomat român, n. 
13 Ian. 1847 la Iaşi, frate mai mare al următorilor 
Emil şi Grigorie I. G., şi-a făcut studiile juridice 
Ia Paris. In 1888 e numit consul general al Ro
mâniei Ia Budapesta, trece 1891 ca agent di
plomatic la Sofia şi, după 3 ani de funcţionare 
ca director gen. al ministeriului de externe, este 
acum (1899) de 2 ani ministru plenip. la Belgrad.

17) Ghica Grigorie L, frate al precedentului Ale
xandru şi al lui Emil I. Ghica, n. 20 Dec. 1847 lala.şi, 
şi-a făcut studiile la Paris, s’a distins ca voluntar 
în armata franceză la resboiul franco-german 
dela 1870—71. Numit 1874 secretar al agenţiei 
diplomatice dela Constantinopole, participă ca 
voluntar la resboiul roraâno-turcesc din 1877—78, 
apoi până 1888 e director general al ministeriului 
de externe, delegat în comisiunea europeană a 
Dunării, iar la 1888 ministru plenip. la Berlin 
şi dela 1896 până astăzi la Paris. Soţia sa, năs
cută Keşko, e soră cu regina Natalia a Serbiei.

18) Ghica, Emil I., diplomat român, n. 27 Dec. 
1848 în Iaşi, studiază la Paris, e numit 1874 
secretar la agenţia diplom. rom. dela Petersburg, 
ia parte ca voluntar la resboiul româno-turcesc 
diu 1877—78, devine 1879 cap al divis, politice 
în ministeriul de externe, 1880 secretar al le- 
gaţiunii din Paris, 1881 agent diplom. la Sofia, 
1885 ministru plenipot. la Belgrad, 1888 Ia Atena, 
1889 la Petersburg, iar dela 1891 până astăzi 
la Viena. Soţia sa e.ste o fică a generalului 
Florescu.

19) Ghica, loan, bărbat politic şi autor român? 
n. 1817 în Bucuresci, Ţ 4 Maiu 1897; după

terminarea studiilor superioare la şcoala cen
trală din Paris, a fost 1841—43 prof. la Aca
demia Mihăileană din Iaşi, apoi s’a strămutat la 
Bucuresci, de unde a fost trimis ca representant 
al ţerii la Constantinopole; acolo câştigă atâta 
influenţă, încât e numit 1852 guvernator şi apoi 
principe de Samos, Reîntors in ţeară la 1859, 
devine ministru sub Cuza Vodă, însă după lovi
tura de stat dela 1864 face parte din conspiraţia, 
care restoarnă pe Cuza Ia 11 Febr. 1866. El 
este şi ministru-president sub locotenenţa dom
nească, formată după acest eveniment, şi apoi 
iar ministru-president Dec. 1870 până 11 Martie 
1871 sub domnia lui Carol I, când demisionează 
în urma manifestării pe stradă în contra unei 
serbări legitime a coloniei germane. (Cf. Maio- 
rescu, discurs, pariam., voi. I). 1878—1881 a 
mai fost director general al teati’elor, iar 1881 
până 1888 ministi’u plenipotenţiar la Londra. In 
altă parte a activităţii sale, I. G. a fost membru 
activ şi câţiva ani president al Academiei Ro
mâne, şi a publicat între altele: Convorbiri eco
nomice, Vade-mecum al inginemlui (în cola
borare cu D. Sturdza), Amintiri din pribegie. 
Scrisori cătră V. Alexandri (retipărite din Con
vorbiri literare).

20) Ghica, loan Gr., general şi diplomat român, 
n. la Iaşi 1829, f 1891, fiu al principelui Mol
dovei Grigorie V. G., şi-a făcut studiile la Frei- 
burg şi la Geneva. Reîntors la Iaşi în 1851, a 
fost în cui'ând numit ministru sub domnia ta
tălui seu, şi apoi iar ministru de resboiu sub 
Cuza şi sub Carol I. Agent diplom. la Constan
tinopole în 1872—77, el este după declararea 
şi în decursul resboiului româno-turcesc ataşat 
de guvernul român pe lângă ţarul Alexandru II 
şi apoi ministru plenipotenţiar la Petersburg.

Ghica, (jiarist, scriitor român, f 19 Iul.
1882. La început magistrat, apoi advocat şi co
laborator la (Jiarele: Stindardul, Nuvelistul, Ro
mânul, Naţionalii!, Literatorul. A publicat: Neacşa 
şi Mircore, 1861; Mărgăritărel, legendă, 1861; 
Impresii de călătorii din Moldova, 1863; Schiţe 
din societatea română, 1863; Adulter, novelă, 
1873; Alegător şi ginere, 1867; O lacrimă poe
tului, 1858;- Cămătarul, istorie sentimentală, 
1858; Un boem român, 1860. Pentru teatru a 
scris: Nebunii din faţă; Ai cuventul, revistă 
pamflet; Stan păţitul; numeroase canţonete, între 
cari Cloşca cu pui. Asupra valorii literare a 
acestui scriitor cf. în Criticele lui Maiorescu: 
Beţia de cuvinte.

Ghicitoare, (Gâcitoare), sinonime: cimilitură, 
enigmă. E o definiţiune sau o descriere figurată 
a unui lucru. Ea resultă din comparaţiunea şi 
asemănarea luciului descris cu lucrurile, ale 
căror însuşiri se spun şi din cari urmează a se 
gâci. Arată spirit de observaţiune şi agerime de 
minte, şi servesce pentm deşteptarea acestor 
calităţi. Specii ale G.-ei sunt şarada, logogriful, 
anagrama, rebusul (v. ac.). [M. S.]

Ghid, (franc, guidej conducător, călăuză. Se 
întrebuinţează ca titlu Ia unele cărţi, cari conţin 
informaţiuui detaliate despre un lucru oarecare.

Ghidiciu, corn. rur. în Rom., j. Dolj, situată 
la Dunăre în faţa oraşului Lom-Palanca din 
Bulgaria; se compune din 3 căt. cu 1836 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896); are 2 biserici şi 2 şcoale.

Ghidon, v. Ţel.
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Ghighiu, mănăstire de călugări aproape de 
Ploiesci. La »Vinerea Isvorului« în septemâua 
luminată, când e hramul, se adună aci o mulţime 
de Ploiesceni, cari după ce îşi depun prinoasele 
şi rugile lor la sf. biserică, fac petreceri câm- 
penesci prin pădurea ce încungiură mănăstirea.

[A. M. M.]
Ghika, V. Ghica.
Ghilotina, (franc, guillotine), instniment ce se 

întrebuinţează în Francia şi în alte câteva ţeri 
pentru decapitarea condamnaţilor la moarte. Âncă 
din seci. XVI se întrebuinţa în Italia pentru 
decapitare o maşină compusă din doi stâlpi ver
ticali uniţi printr’o ti-aversă la partea lor suj>e- 
rioară, o secure grea era suspendată la această 
traversă. In momentul execuţiunii această secure, 
printr’un mecanism, era făcută să alunece între 
stâlpii verticali şi tăia gâtul condamnatului, care 
era aşezat pe un bloc de lemn între cei doi stâlpi 
verticali. Italienii numian acest aparat mannaja; 
el fu întrebuinţat şi în Francia, aşa ducele de 
Montmorency fîi executat în 1632 cu acest in
strument de supliciu. Prin m-mare această maşină 
e cu mult anterioară revoluţiunii; ea nu a fost 
inventată de doctorul Guillotin, după cum se 
crede. In 1789 doctorul Guillotin propuse în 
constituanta să se ia mesuri, ca să se aplice 
pedeapsa cu moarte după un mod uniform, ori 
care ar fi condiţiunea condamnaţilor, şi el indică 
decapitarea ca mijlocul cel mai sigur, cel mai 
repede şi cel mai puţin barbar. Principiul fu 
adoptat, dar nu se gândî la aplicaţiune decât în 
1791. La această epocă adunarea legislativă în
sărcina Academia de medicină să-şi dea avisul 
asupra celui mai bun mijloc de decapitare. Doc
torul Louis, secretarul perpetuu al acestei Aca
demii, propuse mannaja italiană cu oarecare 
modificări. Această propunere fu admisă. Prima 
maşină fu construită sub direcţiunea doctorului 
Louis, de aceea fu numită la început îouison sau 
louisette; un jurnal din vremea aceea însă îi dete 
nurnele de guillotine, şi numele acesta îi remase, 
deşi doctorul Guillotin nu era direct amestecat 
în întroducerea acestei maşini. [P. N.]

Ghimeş, trecătoare dintre Moldova şi Ti'ansil- 
vania, deschisă de valea apei Trotuşului, între 
ţinutul Ciucului (Ciuc-Racuş) şi Bacău sau Tîrgul 
Ocna. Pe lângă şoseaua de curând constniită 
se află o cale ferată. Şoseaua trece munţii 
Ciucului la 800 m. înălţime. Valea Trotuşului 
este închisă la frontieră, între satul unguresc 
Ghimeş şi cel românesc Palanca, de muntele Po- 
poiului (sud) şi al Socenilor (nord); aci se află, 
pe muntele Popoiului, urme de fortificaţiuni cu 
frontul spre Moldova; iar jos, pe marginea Tro
tuşului, blochause. Urme de fortificaţiuni sau 
baricade se mai descoper la Goioasa, la Straja, 
la Asâu, dar mai ales la Comănesci, unde un 
complex de uvrage de deosebite forme coro- 
nează platoul dela estul Asăului şi închid aci 
debuşeul cătră Moinesci sau T.-Ocna al defileului 
Ghimeşului. Prin această trecătoare întră în 
Moldova la 1467 Mateiu Cor vin cu parte din 
oştirea lui, când fîi bătut de Ştefan la Baia; tot 
pe aci trecu o coloană rusească la 1849; câteva 
din uvragele dela frontieră fură construite de 
Austriaci în 1877. Numele de Ghimeş se dă nu 
numai punctului dela frontiră, ci şi la mai multe 
sate ale văii Trotuşului dincolo do frontieră.

Lungimea defileului Trotuşului, în regiunea curat 
muntoasă până la Comănesci, trece de .50 km.

[L.-col. L]
Ghimpariţa, v. Crypsis.
Ghimpaţi, 1) G., sat şi staţie de drum de fier 

în Rom., j. Ialomiţa, pe linia Bucuresci-Fe- 
tesci. Satul G. are 602 loc. (Dicţ. geogr. 1897) 
1 biserică şi o şcoală.

2) Ghimpaţi sau Crefoiu, corn. rur. în Rom., 
j. V laş ca, cu 940 loc. (Dicţ. geogr. 1890); aici 
se cultivă mult tutun; regia tutunurilor are in
stalate magazii mari pentra fierberea tutiuiulni. 
Corn. e străbătută de şoseaua Bucuresci-Ale
xandria.

Ghimpe, pasere, v. Căldăraş. V. şi art. Spin.
Ghincuiov, român (Hîncu) rusificat, care a pu- 

blicatînrusesce,la Petersburg 1840, două volume 
de preste 700 pagini la un loc, întitulate Schiţe 
de regalele gramaticei române. Cartea este jio- 
menită într’o scrisoare a lui C. Negruzzi din 1844 
(C. N. Păcatele tinereţelor). Cf. o dare do samă 
în Convorbiri Literare, 1896, voi. 1.

Ghind, v. Glanda.
Ghinda, numele vulgar al fructelor diverselor 

■specii de Quercus L. (v. ac.). G. se coace în anul 
prim în lunile Sept. şi Oct.; G. ceroniului excep- 
ţionalmente se coace în al doilea an, Ofere nu
triment bun rîmătorilor.

Ghindar, pasere, v. Câcău.
Ghindeni, com. rur. în Rom., j. Dolj, în de

părtare de 17 km. de Craiova, cu 1678 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896); are o biserică şi 1 şcoală.

Ghint, Ghinturi, săpături de formă elisoidală, 
scobite în interiorul ţevilor la armele portative 
şi la tunuri; ele au de scop să dea gloanţelor 
şi proiectilelor cilindro-ogivale o mişcare do ro
taţie pentru ca ele să nu fie resturnate pe tra
iectorie din causa re.sistenţei aerului şi să poată 
ajunge la ţintă cu verful înainte. Ghinturilo au 
sau înclinări constante pe tot lunşul ţovei, şi 
atunci se (Jic cu P35 constant, sau înclinări din 
ce în ce mai mari şi atunci se (jic cu pas |)rogresiv, 
ceea ce însamnă că pasul descresce dela culate 
spre gura ţevei. Pas se numesce lungini(;a de 
generatrice între 2 înterceptări succesive ale 
aceluiaşi ghint. Ghinturile cu pas progresiv se 
întrebuinţează până acum numai la tunuri.

Ghinţura, numele popular al plantei Gentiana 
cruciata L. (v. ac.).

Ghioaga, armă primitiva, compusă din o coadă 
groasă cu o umflătură mare la un capot. Astăiji 
se servesc cu ea mai cu samă păstorii de vite.

Ghioc, numirea vulgară a plantei: Cenlaimsa 
Cyanus L. (v. ac.).

Ghioc, melc, v. Ciprea.
Ghiocei, numele popular al plantei Galantlius 

nivalis L. (v. ac.). Ghiocei-bogaţi, numele i'o- 
mânesc al plantei Leucoium vernum L. (v. ae.i.

Ghioroc,(magh. Gyorolc), numirea vecină iyarak, 
com. mare în Ung., cott. Arad. Apare în actele 
publice la 1135. Are 3.58 case cu 1.586 locuitori; 
Români gr.-or. sunt 385, ceialalţi Maghiari, Te
ritoriul e de 2041 jug. cat. arător şi muntos, ce 
formează o parte din proihontoriul Aradului. 8e 
cultivă agronomia, pomăritul şi vieiitul. Aici se 
află şi o mică colonie de Ciaugăi, eolonisaţi din 
Bucovina. Staţiunea căii ferate, oficiu fidegralic 
şi postă în loc. [j']



Ghirca — Gibraltar. 553
Ghirca, numirea populară a plantei Triticum 

duriim Desf. (v. ac.).
Ghirdoveni, com. rur. în Rom, j. Prahova, se 

compune din doue cătune cu vr’o 400 familii, 
cari se ocupă cu agricultura, viticultura şi de- 
■stilarea ţuicii. Are o şcoală şi o biserică.

Ghireş, magh. Gyires, comună rur. în Ung., 
cott. Bihor, cu 1543 loc. Români (1326) şi Maghiari.

Ghlrlandajo, 1) G. Domenico, pictoriţa!., n. 1449 
în Florenţa, f 1494. 2) G. Ridolfo, n. 1483, 
f 1561, discipol al lui Fra Bartolommeo.

GhiroldyrGalbory, fundatiune depusă de sora 
episcopului Samuil Vulcan, Maria Vulcan (Mă- 
cenica) în memoria bărbatului ei prim: Galbory 
Alexandru şi al doilea Gbiroldy loan, fost ins
pector domenial în domeniul episcopesc gr.-cat. 
român din Beiuş. S’au depus 6000 fl. v. a. pentru 
crescerea a trei tineri Români gr.-cat. în semi- 
nariul gr.-cat. român leopoldin din Oradea mare.

ft]
Ghisdei, numele popular al plantei Lotus cor- 

niculatus L. (v. ac.).
Ghitara, v. Chitara.
Ghiu, (marină) piesă de arboradă aşezată îna

poia arborelui din pupa, de care e fixată cu un 
capet, celalalt capet ieşind în afara vasului pe 
deasupra copastiei. Dealungul ghiului se în
tinde partea de jos a velei numite brigantină, 
a cărei parte superioară se întinde dealungul 
unei alte piese similare, dar aşezată oblic, şi 
caro se numesce pie. [Constant. B.]

Ghiulea, termin vechiu ce se da proiectilelor 
sferice ale artileriei, (v. Proiectil.)

Ghiveciu, vas de păment, în care se cultivează 
florile în odăi şi în sere. G. mâncare preparată 
dintr’un amestec de felurite zarzavaturi inerunt 
tăiate, amestecate cu bucăţele de carne, coapte 
pe o tavă.

Ghor, (arab. cufundătură), valea Iordanului dela 
lacul Genezareth până la Marea Moartă, până 
394 m. sub nivoul mării.

Ghyczy, Coloman (de Ghicz, Assa fi Ahlancz- 
kilrth), om de stat magh., n. 1808 j* 1888. A 
studiat dreptul. 1839 protonotar comit.; 1843 
deputat dietal; 1848 secretar de stat lângă Fran- 
cisc Ueak. La sfîişitul an. 1848 se retrage în 
viaţa privată. 1861 e ales deputat, apoi preşe
dinte al camerei deputaţilor. El a fost aderent al 
partidului »resoluţionist« (hatârozati part), în opo- 
siţie cu »partidul de adresă» condus de Francisc 
Dcâk. Dela 1865 alăturea de Coloman Tisza con
duce stânga mijlocie. S’a distins ca orator în che
stiuni financiare şi de drept public. 1868 membru 
in delegaţiuni; 1874 ministru de finanţe; 1875 
iese din guvern şi e ales preşedinte al camerei 
deputaţilor. 1879 se retrage de pe arena politică.

Giacometti, Paolo, autor dramatic ital., n. la 
Novi Ligure. A scris vr’o 80 de drame, jucate 
de primii artişti ai Italiei: A. Ristori, Rossi, T. 
iSalvini. «Moartea civilă» s’a jucat şi în românesce.

Giacosa, Guiseppe, poet şi autor dramatic, 
n. 1847 în Piemont la Coleretto Parella. Autor al 
unui nou gen dramatic, idila legendară medievală, 
caracteristică prin graţia şi delicateţa formei şi 
a simţemintelor.

Gianibelli, inginer militar italian, născut la 
Mantua; luă parte la aporai’ea Anversului în 
1584—85, trecu în urmă în Anglia, unde fortifică 
gurile Tamisei.

Gianism, v. Djain.
Glanni, Dim., advocat şi om politic român, 

n. 15 Iulie 1838 în Bucuresci, şi-a făcut studiile 
juridice la Berlin şi la Paris; reîntors în ţeară 
s’a ocupat mai ales de advocatură. Ca om politic 
e din partidul liberal, a fost dela Iulie 1880 timp 
de 9 luni şi dela 1 Mart. 1888 timp de 3 sep- 
temâni ministru de justiţie în cabinetul I. Bră- 
tianu, iar în ultimele sesiuni 1897—99 ale adu
nării deputaţilor din Bucuresci e ales president.

Giazicopon, unul din cele 4 tribmi ale Pece- 
neghilor de dincoace de Nipru, locuia prin câmpia 
munteană. ‘

Gibbon, Edward (citesce Ghibb’n), mare istoric 
englez, n. 27 Apr. 1737, în etate de 16 ani trece 
la catolicism în urma cetirei scrierii lui Bossuet 
»Histoire des variations des eglises protestantes», 
este eliminat din universitatea dela Oxford şi 
trimes în Elveţia la Lausanne în grija unui 
pastor foarte activ, 1754 revine la anglicanism. 
Iubire nefericită pentru o domnişoară (mai târziu 
Mad. Necker). »La Roma, scrie el, 15 Octobre 
1764 stând şi visând în mijlocul ruinelor Capi- 
toliului, pe când călugări desculţi cântau vecernia 
în templul lui lupiter, me simţii isbit pentru 
prima dată de idea de a scrie Istoria decadenţei 
şi căderei acestui oraş» şi după 18 ani de muncă 
termină în 1787 la Lausanne capul seu de operă 
«History of ,the decline and fal of the Roman 
Empire», prin profunzimea filosofică, prin saga
citatea critică una din cele mai însemnate pro- 
ducţiuni istorice ale tuturor literaturilor. »27 Iun. 
1787, noaptea între 11 oare şi miezul nopţii, 
scrisei ultima linie din ultima pagină într’un pa
vilion din grădina mea. După ce aşezai peana, 
făcui mai mult ocoluri într’o alee de salcâmi, 
de unde privirea se întinde presto câmpie, preste 
lac, preste munţi.... şi sentimente melancolice 
umplură sufletul meu, când cugetai.... că Zi
lele istoricului n’ar pute fi de acum decât prea 
scurte şi nesigiu’e». f 16 Ianuarie 1794. In ma
turitate era de grosime foarte iucomodantă.

Gibon, (Hylobates LarJ^ o moimiţă antropo
morfă din fam. Catarrhinelor. Seamănă cu oran- 
gutangul, însă e mai mic; are o barbă albă. G. 
dimpreună cu siamangul(JSylobates syndactylus) 
trăiesce în Sumatra, lava, şi Borneo. Mărimea lor 
e de 1 m. Corpul subţire. Mânile mai lungi ca 
picioarele. Au per lung şi moale ca mătasa: negm, 
brun, cenuşiu sau galbin. Sunt vr’o şepte specii. 
Gibouii au o voce tare şi strigă mai ales dimineaţa.

Gibos, gibositate, (botan.) care e umflat ca o 
cocoaşe (gheb), care presintă o cocoaşe; s. e. 
sepalele dela unele Crucifere, corola multor Bo- 
raginee, frunzele ş. a.

Gibraltar, (arab. Gebel al Tarik = stânca lui 
Tarik, în antichitate Mons Calpe), promontoriu 
în colţul cel mai sudic al prov. spân. Andalusia, 
lângă strimtoarea de mare G. (20—37 km. lată), 
care leagă Marea Mediterană cu Oceanul Atlantlio. 
G. e o stâncă înaltă de 425 m., legată de con
tinent prin un istmu ângust şi fortificată bine 
de cătră Englezi, cari o stăpânesc. Oraşul G. 
e la poalele stâncei, avend 25,755 Ioc. (1891), 
din cari 5896 militari; port liber cu comerciu 
viu. Oraşul şi fortul G. a fost fundat 710 de ge
neralul arab Tarik; în seci. XV cucerit de Spa
nioli, cari în resboiul de succesiune spân. (3 Aug. 
1704) îl pierdură la Englezi.
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Glde, Charles, economist franc., n. 1847 la Uzes. 
El a făcut studii juridice la facultatea de drept 
din Paiis, la facultatea de drept din Bordeaux, 
fu însărcinat cu catedra de economie politică, 
1881 trecu la facultatea de drept din Montpellier. 
G. a publicat mai mujte uvragii remarcabile, 
printre cari»Priucipesd’Economie politique* ocupă 
primul rang. G. tinde la ameliorarea claselor lu
crătoare; iar mijlocul ce el preconisează este 
cooperaţiunea. De curând G. a fost însărcinat să 
facă un curs de economie socială comparată la 
facultatea de drept din Paris în anul şcolar 1898 
până 1899. Acest curs este subvenţionat de con
tele de Chambrun. [I. I. Nacian]

Gîde, V. Gâde.
Giers, de, Nicolau, baron, bărbat de stat rus, 

de origine svedez, rusificat; n. 9 Maiu 1820, 
secretar de consulat la Iaşi, apoi la Bucuresci, 
unde ajunge consul general, trimis apoi la Te
heran (1863), este adus de Gorciacov (pe a cănii 
nepoată, o princesă Cantacuzen, o avea ca soţie) 
la ministeriul de externe. Influenţa lui s’a simţit 
mai mult dela 1882, când a isbutit să restabilească 
bune reiaţi uni între Rusia, Germania şi Austria. 
Era partisan al păcii, f 14 Ian. 1895.

Giessbach, cataract renumit (300 m.) în can
tonul elveţian Bern, la partea nordică a lui Faul- 
horn, se varsă în lacul de Brienz; cale ferată 
funiculară.

Glessen, capitala provinciei Hessa superioară 
(Germania), cu 22,924 loc. (1895); universitate 
(dela 1607); gimnasiu clasic şi real, şcoală reală, 
institut de silvicultori; cameră comercială; fa- 
bricaţiune de tutun.

Giesshiibel-Puchstein, în Boemia, 2 oare în
depărtare de Karlsbad, are isvoare minerale, cari 
se expoartă în tot continentul. Situat la o înăl
ţime de 340 metri dela nivelul mării în valea 
romantică Eger, încungiui-at de păduri cu poteci 
scrupulos îngrijite. G. a început a fi visitat şi 
ca loc de cură climatică şi de hidroterapie. Va
loarea incontestabilă, ce o are apa acră pur al
calină, care poartă numele actualului proprietar 
»Mattonis Giesshubler«, cu toate că era cunos
cută cu sute de ani mai înainte, reputaţia uni
versală ca apă de cură şi de masă se datoresce 
ingeniosului reclam şi nemărginitei dărnicii a 
ultimului arendaş, astăzi proprietar al localităţii. 
Sute de mii de butelii puse în mod gratuit la 
disposiţia spitalelor şi a clinicelor de pretutin- 
denea, eşantilioane trimise medicilor au făcut 
să fie apreciată apa în toată lumea, aşa că astăzi 
expediţia comercială a ei atinge cifra de 8 mi
lioane butelii la an. Apa acră de G. se bea mai 
virtos la masă cu vin. Ca apă de cură, consi- 
derândn-i însemnata cantitate de acid carbonic 
şi bicarbonat de sodiu, este indicată la afecţiu
nile de stomac cu prea multă acrime, nemistuire, 
cataruri cronice ale căilor respiraţiunii, ş. a. In 
literatură mai ântâiu se amintesce la 1522, când 
ţeranii din împrejurimea Karlsbadului purtau cu 
trăsurile apa acră ca cea mai bună apă de beut 
din acel ţinut. Abia după trei secoli au ajuns 
a se ocupa oamenii de sciinţă cu acest tesaur 
igienic. La 1820 se introduce în clinicele din 
Fraga, făceiid la patul bolnavilor încercare cu 
dînsa, care satisfăcând pe medici şi pe bolnavi 
de o potrivă a luat-o apoi renumita şcoală de 
medicină din Viena sub protecţia sa, stabilindu-i

renumele de astă4i. Lit. Monografii în toate 
limbile. [Dr. Vuia.]

Gig, (engl.) trăsură mică cu doue roate, trasă 
de un cal; luntre mică.

Giganţii, în mitol. grc. au fost creaţi din stropii 
de sânge, ce au curs din membrul genital al lui 
Uranos pe pământ (v. Gaea, Chronos), şi pentru 
aceasta ei se (jic născuţi din pământ şi mai de 
aproate înrudiţi oamenilor, dar cu mult mai tari, 
pentru că G. sunt nisce monştri uriaşi, de sta
tură foarte mare, îmbrăcaţi cu piei de animale 
selbatice, cu paveze şi înarmaţi -cu suliţi mari, 
iar în luptă se folosesc şi de bolovani de stânci 
şi ti’unchi de arbori, ce-i pot arunca până iu 
Olimp (= ceriu). G. sunt foarte rei, neîncetat 
se ceartă şi se bat între sine; au şi încercat, 
ca să se ridice asupra din Olimp; dar în
lupta în contra lor, dintre (J0' au excelat în
deosebi Zeus şi Atena, pentru că aceştia în loc 
de arme au avut fulgere. Dintre inimicii mai 
mari ai (jeilor era Alkyoneos (om de ghiaţă, per- 
sonificaţiunea iemei) şi Porphyrion (foc flăcă- 
rătoriu) îndeosebi în contra cerescei Hera. Din 
numele acestora şi altor mulţi G. s’a constatat, 
că G. sunt personificaţiunUe puterilor naturale, 
s. e. a iernei, a focului vulcanic, a cutremurului 
de pământ, a valurilor mării, etc. Numele Gigas 
în singular s’a adus în legătură cu gis şi ge, ce 
înseamnă pământ şi s’a explicat ca: om de pă
mânt, pământean. [Atm.]

Gighera, com. rur. în Rom., j. Dolj, udată do 
Dunăre la sud şi de Jiu la est; are 1289 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 1 şcoală.

Gihad, numirea credinţei şi a resboaielor re
ligioase ale Mohamedanilor. G. înseamnă şi pro
vocarea Turcilor cătră necredincioşi, adecă ne
musulmani, de a primi islamismul; precum şi 
lupta în contra celor ce refusă primirea isla
mismului, şi plătirea tributului ce se cere dela 
nemusulmani penti’u libera praxă a religiuiiii. 
Pe lângă aceste pentru a fi îndreptăţită lupta 
G., trebue să existe o speranţă fundată a vic
toriei. La luptă trebuie să meargă toţi Moh. dela 
6—60 ani, afară de femei şi bolnavi. Astfel de 
lupte se mai fac şi a(jii, mai ales în Asia, în 
contra Ruşilor şi a Chinezilor.

Gil, Vicente, poet dramatic portughez (1480 
pănă 1557) autor şi actor, el fu creatorul teatrului 
portughez. A scris drame religioase, numite mi
stere s. autosdafe, comedii, tragicomedii şi farse.

Gil y Zarate, poet dramatic spaniol (1793 până 
1863), fost membru al academiei din Madrid, 
cultiva sciinţele fisice, matematice şi litm'iitura. 
A scris comedii şi tragedii în spiritul clasicis
mului şi al romantismului.

Gilad, fGilâdJ, comună mare în Bănat, cott. 
Timiş, cu preste 3500 loc. în majoritate Români, 
apoi Nemţi şi puţini Maghiari,

Gilan, provincie persană lângă ţormurul sud- 
vestic al Lacului Caspic, 11,000 km11, şi ca. 
260,000 loc., cari se ocupă cu cultura urezului. 
Munţii acestei provincii sunt păduroşi. Capit, Reşt,

Gilău, magh. Gyalu, comună rur. în Trs., cott. 
Cluj, cu 2857 loc. Români (1579) şi Maghiari; 
are mai multe ferestrae şi un comerciu însemnat 
cu lemnării. Munţii Gilăului, partea rcsăriteami 
a acelei grupe din munţii Bihorului (v. ac.), care 
e situată între Crişul repede şi Crişul alb, j)c 
teritorul cott. Cluj şi Turda-Arieş, cu văi foarte
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adânci. Sunt acoperiţi cu păduri întinse, păşuni 
se găsesc numai în partea dinspre nord. Cele 
mai înalte piscuri sunt: Vîrful Vîrfului, 1672 m. 
şi Vîrful Muntelui, 1829 m. In aceşti munţi is- 
voresc rîurile: Someşul cald. Someşul rece, Arieşul 
mic şi Arieşul mare. Aici se află şi peştera dela 
Scărişoara (v. ac.).

Gllbert, Sir John, pictor şi ilustrator engl., 
n. 1817 în Blacklieath la Londra, t 1898. Dela 
1836 au început a apare în exposiţiunile din 
Royal Academy, din Britisch Institution şi a So
cietăţii pictorilor de aquarele, numeroase aquarele 
şi icoane în oleu, lucrate de G. Operele sale se 
caracterisează prin un colorit vioiu, prin ma- 
nuare uşoară şi o bogată fantasie. Tablourile sale 
în oleu cele mai cunoscute sunt: Don Quijotte 
dând sfat lui Sanco-Pansa, Educaţiunea lui Gil 
Blas, Asasinatul lui Thomas a Becket, Rubens 
şi Teniem, "Wolsey şi Buckingham, intrarea Jeanei 
d’Arc în Orleans, ş. a. Din aquarele sunt de re
marcat: renunţarea dela coroană a lui Richard II 
în favorul lui Bolingbrok (1861), Othello îna
intea senatului, ş. a. 1871 numit president al 
.soc. Royal Society of painters in water coluors 
şi în 1876 ales membru al academiei de arte reg.

Gil Blas, roman de Lesage (v. ac.) în 4 voi., 
l)rivit ca capdoperă, nu numai a autorului seu 
ci a tuturor romanelor de moravuri. Prin G., 
născut în condiţiunea cea mai de jos şi trecut 
|)rin toate vicisitudinile sorţii până la treapta 
cea mai înaltă a societăţi, şi prin celelalte per
soane ale romanului, tot atâtea tipuri ale claselor 
sociale, Lesage dă cu o mână de măestni oglinda 
moravurilor societăţii francese între 1715 şi 1735.

[M. S.]
Gllead, munţi în Palestina, dincolo de Iordan. 

G. se numesce şi ţinutul spre est dela Iordan.
Gllla R. et P., (botan.) gen de plante erbacee 

din fam. Polemoniaceelor, cu capsulă 3 valvat 
loculidă şi stamine nedeclinate. Cuprinde preste 
60 de specii americane de habit variu, dintre 
cari cea mai cunoscută e G. tricolor Bth., ori
ginală din California; aceasta şi alte specii anuale 
se cultivă la noi ca plante decorative mstice.

[A. Pr.]
Glljacl, popor estasiatic de pescari şi vânători 

pe Sachalin şi la Amurul de jos (v. ac. şi tipuri 
asiatice v. I, p. 288).

Gllortul, rîu în Rom., afluent pe stânga al 
Jiului, isvoresce din coastele Paringului (j. Goij) 
şi se varsă în Jiu în j. Dolj (din jos de căt. 
Şuşiţa).

Gllpll, (Gilpit, Chifti), numele dac al rîului 
numit a(ji Jiul, care fusese luat de Romani dela 
Daci, ca şi pentru alte ape, şi moştenit de poporul 
Român până a4i.

Gimnaslu, (grec.) se numia la Grecii din an
tichitate un parc public, • cu arii întinse pentru 
exerciţii corporale, încungiurat de alee umbroase 
şi înfrumseţat cu statue, temple şi colonade. G. 
servia tinerilor şi bărbaţilor (băieţii se exercitau în 
palestră) ca loc de exerciţii gimnastice (corporale) 
şi musice (spirituale). Cele dintâiu erau conduse 
de stat, iar cele din urmă se făceau sub con
ducerea filosofilor, cari îşi alegeau G. ca loc de 
in.strucţie şi moralisare a tinerimei. Cele mai ce
lebre gimnasiore în Atena erau: Academia, în 
care înstruia Piaton, şi Licheion (Liceu), unde 
învăţa Aristotel. La Romani, locul menit pentru

exerciţiul spiritual se numia, la început »ludus« 
= joc (spiritual), mai târziu »schola« = linişte, 
pentru a indica ocupaţia ce se săvîrşesce în li
nişte gânditoare. Abia cu renascerea studiilor 
clasice în Italia, (seci. XIII şi XIV) încep a se 
înfiinţa şcoale de înveţăment superior, cari pri
mesc iar numele de gimnasii şi academii, mai 
târejiu licee, în amintirea vechilor şcoale filo
sofice. In afară de sciinţa religiei creştine, toate 
cunosciinţele se tratau în mod enciclopedic, re- 
presentate fiind prin cele şepte arte liberale, di- 
visate, dela începutul erei creştine, în trivium 
(gramatica, dialectica şi retorica) şi quadrivium 
(aritmetica, geometria, astronomia şi musica), 
cari toate preparau pentru studiul mai înalt al 
filosofiei şi teologiei. In vreme ce studiile se 
făceau în limba latină, clasele ocupate cu tri- 
viul începător s’au numit şi şcoală latină. Dela 
reformaţiune încoaci studiile s’au completat cu 
cele reale, caii mai târziu au dat existenţă chiar 
gimnasiilor sau liceelor reale, cu menire mai spe
cială. Numele G. se dă astăzi şcoalelor medii cu 
8 clase cu direcţie clasică în Germania, Austro- 
Dngaria, Rusia. In Francia se numesc Lycees 
şi CoUeges; în Italia Licei şi Gimnasi, în Amglia 
Grammar-Schools şi High-Schools, în Belgia Athe- 
nees, în Elveţia şcoale cantonale, etc. Imitând 
nominaţiunea franceză, în România, şcoala medie, 
cu înveţăment clasic complet, se numesce Liceu 
(până la legea asupra înv. sec. şi .sup. din 1898 
numai cu 7 clase), iar cele patru clase interiore 
gimnasiu. Atât liceele cât şi gimnasiile sunt cla
sice ori reale, după preponderanţa, ce se atribue 
în programă culturii clasice ori re^e. Prin legea 
asupra înveţămentului secundar şi superior din 
1898 programa de studii a gimnasiilor din Ro
mânia se unifică cu a celor patru clase infe
rioare ale liceului. In cele 4 clase superioare 
(liceul a dobândit 8 clase) studiile obHgătoare 
pentru toţi şcolarii sunt: religia, limbile română, 
franceză şi germană; istoria universală şi istoria 
ţerii; noţiuni do psichologie, de logică, de eco
nomie politică, drept usual şi instrucţiunea ci
vică, musica vocală şi gimnastica. Cu privire la 
celelalte studii liceul se divide in două secţii, 
una clasică şi alta reală. Secţia clasică se mai 
ocupă în mod obligător cu limbUe latină şi elină; 
repetiţiuni de matematice, de sciinţe fisice şi na
turale şi desemnul; iar şcolarii din secţia reală 
cu obiectele următoare: una din limbile italiană 
sau engleză; geografia, matematicele raţionate 
cu întinse aplicaţiuni, geometrie analitică, noţiuni 
de mechanică şi geometrie descriptivă; fisică, 
chimie, cosmografie, sciinţe naturale, igienă şi 
desemn liniar. Limba elină din secţia clasică se 
poate înlocui cu câteva studii din secţia reală. 
Inveţămentul secundar pentru fete e representat 
prin şcoalele secundare de gradul I (cu cinci ani) 
şi de gradul II (cu patru ani). Anul al cincilea 
din şcoala de gradul 1 e consacrat în special stu
diilor necesare femeii. Absolventele de gradul II, 
urmând studiul limbei latine, au dreptul de a 
se înscrie în universitate, la facultăţile, la cari 
se pot înscrie absolvenţii secţiei clasice a liceului. 
(Cf. Legea asupra învăţăm, secundar şi superior, 
promulgată la 23 Martie 1898, Bucuresci. Impr. 
statului.)

Gimnastica, arta de a exercita corpul pentru 
a-i da putere şi venjosie. La Grecii antici prin
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G. se urmăriau 3 scopuri; deprinderea pentm 
atac şi aperare în resboiu, întărirea puterilor 
fisice şi susţinerea sănetăţii, în fine foi’inarea 
atleţilor (v. ac.). V. şi art. Sport.

Gimnastica medicală, Kinesitherapia, aplicarea 
metodică a mişcărilor corporale spre scopuri 
curative; ea se deosebesce de gimnastica ordi
nară prin aceea, că aplică numai mişcările unor 
părţi anumite ale corpului, lăsând pe celelalte 
in odibnă. G. se folosesce pentru întărirea mus- 
eulaturei, delăturarea unor diformităţi ale spinării 
şi potenţarea funcţionării unor organe interne. 
Mişcările usitate la G. medicală sunt de trei fe
luri: active, pasive şi mişcări de resistentă, în- 
telegendu-se sub acestea din urmă astfel de 
mişcări, la cari medicul opune mişcărilor bolna
vului o resistentă corespun4etoare. Aici aparţine 
şi cunoscuta G. medicală svediană, care cearcă 
a regula circulatiuuea sângelui prin mişcări pa
sive ; precum şi G., ce se practică prin aparatele 
construite de Zander. G. medicală svediană a fost 
introdusă de Per Enric Ling.

Gimnici, (nearmati), în oştile Grecilor antici 
arcaşii, cari nu erau prove^uti cu arme de ape
rare ; gimnice se nimriau şi jocurile, în cari atleţii 
se luptau goli.

Gimnosofişti, (»filosofi goli«), filosofii (asceţii, 
pustnicii) Indienilor vechi, cari se dedicau cu 
totul la contemplaţiunea naturii.

Gin, geniu reu, la Mahomedani. G. se numesce 
şi un fel de rachiu gătit din orz şi' secară, şi 
rectificat prin boabe de jneapen şi hemeiu.

Gine —, v. Gyne —.
Gineceu, la Grecii antici un apartament în 

partea dinapoi a casei, destinat pentru femeie cu 
fetele şi servitoarele sale. In botanică şi anume 
la angiosperme G. se numesce totalitatea orga
nelor sexuale femenine ale unei flori. G. e compus 
din: ovariu, în care se găsesc tinerele seminţe, 
stil, cai’e e o coloană ce se ridică deasupra ova- 
riului, şi stigmat, care nu e altceva decât partea 
terminală a stilului.

Ginere, nume ce se dă unui bărbat prin ra
port cu tatăl şi mama femeii, pe care a luat-o 
în căsătorie.

Ginevra (Givenhwyvar), în mitol. celtică şi 
franc, muierea lui Arthur (v. ac.). [Atm.]

Gingăşia, calitatea fiinţei sau lucrului delicat, 
slăbuţ, fi'aged, mic, drăguţ. G. o mai mult o ca
litate fisică, în ceea ce privesce fiinţele, decât 
sufletească. Totuşi se poate 4ice: G. iubirii, G. 
cu care X. îşi exprimă dorinţele, etc.

Gingea, o membrană compusă din un strat de 
ţesut de legătură şi de epithel, care acopere 
apofisele alveolare ale ambelor oase maxilare. 
Gingivita, inflamaţia gingelei; se observă la 
scorbut, intoxicaţii'de idrargir, etc.; adese e 
causată şi de lesiuni mechanice. Se tratează prin 
remedii adstringente şi desinfectante.

Ginkgo Kaempl, (botan.) gen unic din familia 
Ginkgoaceae, cu o singură specie, G. biloba L. 
(Salisburia adiunthifolia Smith ), ce trăiesce 
spontan, numai în Asia estică (China şi Japonia). 
E un ai'bore ramificat, cu ramuri de doue feluri, 
scurte şi lungi; franze caduce cuneiforme sau 
flabeliforme, cu nervuri radiale ramificate di- 
chotomic; samenă frunzele cu cele dela genul 
de Ferige Adianthum. Florile sunt imisexuate 
dioice; staminele au 2 microspoi'angi (saci po-

linici); în microspori (polen) în timpul germi- 
naţiunii lor se produc antherozoi4i; ovulele siînt 
erecte pe cârpele. Semenţa e o drupă falsă, 
carnea ei miroasă a valeriana; simburele e co
mestibil la Japonezi, cari îi atribuesc proprietăţi 
digestive.- Se cultivă ca arbore sfânt în jurul 
templelor şi la morminte de cătră Chinezi şi 
Japonezi, şi în Europa în grădini botanice (la 
Cotroceni) şi mult în parcurile Englezilor.

Ginkgoaceae, familie de Gymnosperuie, cupriu- 
4end doar genul Ginkgo (v. ac.). In timpii geo
logici, pe lângă acest gen (resturile lui se găsesc 
din Jurasic), mai trăiau şi altele: Baiera, etc.

[S. Şt. R.]
Ginkulov, v. Ghinculov.
Ginte, v. Gens.
Gintiţă, pasere, v. Cintez.
Gioagiu de jos-Joseni, (magh. Algyogy-Alfalu, 

Al- Gyogy), comună în Trans., cott. Hunedoarei, 
993 loc., din cari 812 Români, 44 Magh., 34 Germ. 
Stabiliment de cură balneară, isvoare calde, al- 
calice, pentru reumă, boale femeiesci, anemie ş. a. 
Aici se află castelul contelui Kun Kocsârd, pe 
al cărui bun dela 1891 este o şcoală economică 
pentru Secui. Gioagiu de sus-Suseni (Algyogy- 
Felfalu) aproape de G. de jos, 1132 loc., din 
cari Români 938, Magh. 112, Germ. 67. Aceste 
2 sate au şcoală comună. Dela ele şi-au avut nu
mirea şi 2 protopopiate gr.-or., al G. 1 cu scaunul 
în Hondol şi al G. II cu scaunul în Secărâmb.

Gioan-Bei, numele ce-1 purta la Constant.i- 
nopole domnitorul grec al Munteniei, Mihnea 111 
(Febr. 1658 până Apr. 1659), pretinsă odraslă a 
lui Radu Vodă Mihnea (1611—1616,1620—1623), 
dar în realitate un grec cămătar din Ţarigrad.

Gioberti, Vincenzo, filosof şi om do stat ital., 
n. 1801 în Turin; 1825 preot şi prof. de filo.sofic; 
1831 capelan de curte al clironomului Cnrol 
Albert. 1833 a fost exilat, pentru că a luat parte 
la planurile »Italiei june«, 1834—48 a trăit mai 
cu samă în Bruxela; aici a publicat juai multe 
scrieri filosofice, în cari a combătut psycliolo- 
gismul lui Descartes. Mai remarcată a fost 
scrierea sa politică: »Del primato degli Italiani», 
1841. In 1848 a fost preş. al congresului na
ţional din Turin şi 1849 ministru, f 1852 în 
Paris. Opere: II Gesuita moderne, 5 voi., 1846; 
Del rinnovamento civile d’Italia, 2 voi., 1851; 
Filosofia della rivelazione.

Giobertita sau magnesit, mineral, carbonat do 
magnesiu, cristalisează în romboedri, în sor- 
pentine şi şisturi talcoase.

Gion, G. lonescu, publicist, n. 14 Oct. 1857 
în Pitesci, studiile superioare le-a făcut în Paris 
şi Pjelgia, unde a şi luat doctoratul în litere; 
lirofesor la şcoala normală de institutori şi la 
liceul Mateiu Basarab din capitală, membru co
respondent al Acad. Rom. 1876 întră în 4'11' 
ristică şi scrie în Telegraful, Binele publi(,,, 
1884—91 redactor la Românul; 1888 redactor 
la Revifsta Nouă, etc. G. este unul din cei mai 
fecun4i scriitori ai noştri. Operele sale siint ur
mătoarele: Ludovic XIV şi Constantin Bi'ânco- 
veanu, 1884; Entusiasmul în trecuta generaţie, 
1888; Manual de poetica română, 1888; Studiul 
istoriei naţionale în şcoalele noastre, 188!); Din 
istoria fanarioţilor, 1891; Bucurescii în timpul 
revoluţiei franceze, 1891; România în seci. XA'il, 
schiţe geografice, 1891; Museul pedagogic. Raport
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ministi'ului de instrucţie, 1892; Doftoricescul 
meşteşug în trecutul ţerilor române, 1892 ; Ciuma 
şi holera după zaveră, 1893; Mihail Kogălni- 
ceanu şi răpirea Basarabiei, 1894; Din istoria 
şi comerciul Braşovului la începutul seci. XVI, 
1894; încercare asupra trecutului sciinţelor în 
trecutul tei,ilor române, 1894; Generalul Flo- 
rescu, 1894; Portrete istorice, 1894; Marea 
frescă istorică a Ateneului român, 1896; Planul 
unei lucrări privitoare la Bucuresci în trecut şi 
în present, 1896; Din istoria Bucurescilor: I. Pa- 
triarohi, mitropoliţi, episcopi greci la Bucuresci; 
11. Podul Calicilor; Bucuresci! până la 1500, 
1898; Elementul pitoresc în cronicile române. 
A.stra, trad. după Dito şi Idem; Nuvele trad. 
după Handzeichnungen de Carmen Sylva; Că- 
lătoi'ia lui Carol XII, regele Svediei, prin Ro- 
niânia; Duşmanii lui Mihaiu Viteazul; Cum 
vorbim; Raport asupra exposiţiunei geografice 
internaţionale dela Berna, 1891. Lucrările lui, 
mai ales în privinţa fondului, sunt de valoare.

Gionoaia, pasere, v. Ciocănitoare.
Giordani, Pietro, scriitor clasic şi ci'itic italian, 

(1774—18^), n. la Piacenza. Terminând dreptul, 
întră în sinul benedictinilor; în 1800 renunţând 
la viaţa monastică, fu profesor de eloquenţă ita
liană şi lat. la universitatea din Bologna şi se
cretar al academiei de acolo. Dela 1815 trăi 
retras, adeseori arestat sau în exiliu pentru ideile 
sale liberale. Scrieri de ocasiune şi articole de 
jurnale. Amicia lui cu Leopardi, ancă tiner, avu 
multă influenţă asupra ideilor acestuia. Cf. A. 
Gossali, Vita e opere di Pietro Giordani.

Giordano, Luca, pictor ital. de renume 1682 
până 1705 în Neapole. Peutru celeritatea, cu care 
lucra, i-se dase numirea de Fa presto. A fost 
elevul lui Ribera, iar în urmă, ajungend în Roma, 
stătea sub influenţa artistică a lui Pietro da Cor- 
tona. Prescurile bisericelor din Firenza şi Ve
neţia sunt lucrate de el. La invitarea regelui 
Carol II a mers în 1692 în Spania, unde a pictat 
foarte multe biserici şi palate. Puţin după 1700 
s’a reîntors la Neapole. Dintre operele de va
loare ale lui se află 65 în pinacoteca din Madrid ; 
între acestea multe tablouri religioase. In pina
coteca din Dresda are 20 tablouri, între caii 
»Loth şi nevasta sa«, »Susana în scaldă», »Tar- 
quiniu şi Lucreţia», etc. In toate pinacotecele 
din Europa e representat prin câte un anumit 
numer de tablouri. Museul din Budapesta îl are 
prin »Hercul şi Nessus», »Venus şi Adonis» şi 
»Fuga familiei sfinte în Egipt».

Giordano, Bruno, v. Bruno.
Giorgione, de Castel-franco, Georgiu (Bar- 

harelU), pictor ital., n. 1477. A trăit în Veneţia. 
Elev al şcoalei lui Giovanni BeUini, în timpul 
din urmă a poetisat mult acest gen de pictat. 
Operele sale se află în galeria de tablouri Manfrin 
din Veneţia, şi în cele din Miinchen, Milano, 
Viena, Dresda, Berlin, Petersburg şi Londra.

Giorocu-mare, corn. rur. în Rom., j. Dolj, com
pusă din căt. G.-m. şi Puţurile cu 1803 loc. (Dicţ. 
geogr. 1896), are 4 biserici şi 1 şcoală. Loc. se 
ocupă cu agricultura.

Giosenii, com. rur. în Rom., j. Bacău, situată 
de a stânga Şiretului; e formată din 5 căt. cu 
2636 loc., între cari 878 Rom., 1727 Magh. (Dicţ. 
geogr. 1895); are 4 biserici şi 2 şcoale. Loc. se 
ocupă cu agricuitui-a.

Giotto de Buondotie, (scurtat din Ambrogiotto 
sau Angiolotto).! celebru pictor florentin, n. 1276 
la Colla, 't* 1336 la Florenţa; numit pictorul ân- 
gerilor şi fecioarelor. Ca copil păscea o turmă 
de oi, când îl întâlni Cimabue, caro cunoscând 
fericita lui disposiţiune, îl lua la sine şi-l educa 
pentru pictură. G. prin frumosul seu geniu re
formă pictura italiană, întroduceud un nou metod, 
un nou stil şi un nou ideal. Cetăţile Italiei erau 
pline de admirabilele lui frescuri, din cari cele 
mai fnimoase se dic a fi acelea, cari decorează 
capela Fecioarei din Padua, numită Arena; şi 
tablourile sale portative înfrumseţează cele mai 
celebre galerii ale Europei. Amic al lui Dante, 
al cărui portret îl făcuse şi care i-a făcut un 
loc în epopea sa, se inspirau unul dela altul. 
Renumit şi ca sculptor şi ca architect.

Gipaet, pasere, v. Gypaetus.
Gips, mineral, sulfat de calciu hidratat. Cri- 

stalisează în sistemul monoclin; cristalele sunt 
frequent maclate şi presintă uneori m. în formă 
de fier de lanciă. E incolor, gălbui, roşietic, ce
nuşiu sau aproape negm. Se presintă şi în masse 
cristaline, fiind atunci sidefos, grăunţos sau fin 
compact. Ocupă locul al doilea în scara de du
ritate. G. se găsesce în toate formaţiunile sali- 
fere. In Alpi în trias, în Carpaţi principal în 
miocenic. In România s. e. pe la Câmpulung, 
în Valea lalomiţei, în saliferul din Prahova, etc. 
G. e un deposit al lacurilor sărate, al evapo- 
raţiunii apei de mare şi din isvoare; el se for
mează şi prin acţiunea hidrogenului sulfurat 
asupra calcarelor, marge, etc., sau prin acţiunea 
solfalarelor. G. se întrebuinţează în agricultură; 
ca piatră de ornament e căutată variet. com
pactă albă, cunoscută sub numele de alabastru. 
Pentru stucatură, în sculptură şi chirurgie se 
întreb, ipsos, adecă gipsul măcinat şi ars până 
la o temper. trecând ceva 100°; el pierde atunci 
s/4.din apa sa de cristalisaţie. Gipsul se înti’e- 
bunţează în agricultură ca pulbere, pentru 
presărat pe nutreţurile din familia Papiliona- 
ceelor: trifoiu roşu, lucernă şi sparcetă. El se 
împrăştie numai dimineaţa pe rouă sau când 
plantele .sunt ude. Insă mazerea, dacă se cultivă 
pe un teren gipsuit, capătă particularitatea de a 
nu fierbe sau de loc, sau că fierbe tare anevoe.

Gir, Giro sau Indosament, transmiterea cam
biei la o altă persoană, ceea ce se înseamnă de 
regulă pe dosul cambiei, de unde vine şi numele. 
Girarea trebue făcută sau pe însăşi cambia sau 
pe allonge. Girant este acela, care transmite 
cambia, giratar sau indosatar acela asupra că
ruia se transmite. Dacă giratarul transmite cambia 
la altul, atunci însuşi devine girant sau indosant. 
Girarea atunci nu se poate face dacă e oprită 
expres prin clausula »nu la ordin». Cambia de 
felul acesta se numesce *cambie rectă*, iar a 
căreia girare nu e oprită >cambie la ordin.* 
Prin gir se transmit toate drepturile la giratar. .

Gir complet se numesce girul care conţine 
numele girantului, giratarului şi declaraţia de 
transmitere. G. fără oblig scutesce pe girant 
de ori ce respundere şi se face evident prin 
expresiunea »fără oblig», etc. G. recta, prin care 
e interzisă anume girarea. Prin girul pr. pro- 
curaţiune giratarul nu devine proprietarul cam
biei, ci numai împuternicitul girantului seu pentru 
a-i validita drepturile cambiMe. Postgirul e girul
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după scadenţă. Dacă înainte de indosament s’a 
făcut protest pentru neplătire, atunci prin indo- 
sament trec toate drepturile faţă de antegiranţi 
şi acceptant la giratar, însă fără de a obliga 
postgiranţii. Dacă protestul s’a omis, atunci prin 
postgirare trec toate obligămintele la postgiranţi, 
pe când contra antegiranţilor nu are nici un 
efect, deoarece aceştia prin omiterea protestului 
ies din obligo.

Girafa, (Gamelopardalis giraffa), un rume
gător din ord. artiodactylelor, fam. girafelor 
(devexa). Capul seamănă cu al unei căprioare, 
grumaziil foarte lung, corpul scurt, picioarele 
foarte lungi. Ochii mari, urechile în sus, coame 
mici, ciuntite. La genunchi are o piele groasă, 
goală. Copitele mari şi late. Perul scurt, la gru
mazi o coamă. Coloarea galbină cu pete bmne. 
Burta şi partea din lăuntni a picioarelor fără 
pete. Vîrful co^ii negru. înălţimea totală 5—6 m.; 
înălţ. la umăr 3 m.; lung. co(Jii l’l m.; greu
tatea 500 kgr. Trăiesce în Africa centrală şi 
sudică, în societăţi mici, pe şesuri. Se nutresce 
cu iarnă şi frunze. Se vânează pentru pielea şi 
carnea ei.

Girandola, candelabru cu mai multe braţe; 
cercei cu petri scumpe.

Girant, v. Gir.
Girard, (pron. jirar) Filip Heinrich, industriaş 

franc., n. 1775 în Lourmain. Sub Napoleon I 
a inventat maşina de ţesut; premiul de un mi
lion franci însă, ce era pus pentru aceasta in
venţie, nu l-a căpătat. In 1815 a emigrat în 
Austria, unde în 1825 ajunsese conducător al 
fabrice! de ţesut din Hirtenberg (1. Viena). A 
fost apoi şeful afacerilor metalurgice polone până 
la 1844, când s’a reîntors la Paris.

G., loan Baptist ca franciscan Phre Gregoire, 
scriitor filosofic şi pedagogic, n. în Fribourg (El
veţia) 1765; f 1850. A studiat teologia în Wiirz- 
burg şi Luzern. Pentru meritele câştigate prin 
organisarea instrucţiunii în spiritul lui Pesta- 
lozzi, oraşul său natal i-a ridicat statuă de bronz. 
Opul »De l’enseignement regulier de la langue 
maternelle dans Ies ecoles et la familie* (1844) 
a fost premiat de Academia franceză.

G., Stephen, mare filantrop american, n. 1750 
în Francia, f 1831 în Filadelfia. Fiu de căpitan; 
ca om tinăr a plecat în India, făcend servicii de 
matroz. De acolo a mers la New-York şi în urmă 
s’a stabilit în Filadelfia. A câştigat avere colo
sală; au remas de el 40 milioane dolari, din 
care sumă 9 milioane a testat spre scopuri filan
tropice. Cea mai însemnată fundaţiune e marele 
ortanotrofiu (Girard College), în care capătă în
treţinere 1600 orfani.

Girardi, Alexandru, actor german, n. 5 Sept. 
1850 în Graz. După moartea tatălui său şi-a 
părăsit meseria de lăcătar şi fără nici un studiu 
pregătitor a păşit pe scenă. In 1871 a fost an
gajat în Viena, Unde în scurt timp a devenit 
cel mai bun comician. In 1893 a luat în căsă
torie pe renumita actriţă Elena Odilon, de care 
s’a despărţit ulterior. In 1894 şi-a serbat iubileul 
de 25 ani ca actor, cu care ocasiune oraşul Viena 
l-a decorat cu medalia Salvator.

Girardin, (pron. jirarden), Cecil Stanialau 
Xaver, conte, om politic francez, n. 1762 în 
Luuneville, t 1827 în Paris. A însoţit pe losif 
Bonaparte la Neapol şi în Spania, unde a de

venit general de brigadă. Reîntors la Paris, a 
devenit membru al parlamentului şi prefect. A 
scris: «Lettre sur la mort de J. J. Rousseau« 
(1824) şi «Memoire, journal et souvenirs* (1828).

G. Delfin Gay, poetă franceză, n. 26 Ian. 1805 
în Aachen, f 30 Iunie 1855 în Paris. Deja la 
etatea de 17 ani era foarte renumită atât pentni 
poesiile sale cât şi pentni frumseţa ei. Pică a 
scriitoarei Sofia Gay, s’a măritat după Emil 
Girardin.

G. Emil, publicist frc., fiu nelegiuit al coo- 
telui Alexandru G., n. 1800 în Elveţia, j- 27 Apr. 
1881 în Paris. A făcut mari afaceri de bani cu 
(jiarele fundate de el, pe cari după ce le ridica la 
renume le vindea pe bani scumpi. Astfel (jiarul 
conservator »La Presse*, fundat 1836, în 1850 
l-a vândut cu 800,000 frc. bancherilor Millaud 
et Comp. In 1866 a fundat 4iai’ul «Liberte», pe 
care l-a vândut cu un milion de franci. Afara 
de acestea a fundat âncă vr’o câteva (jiare, dar 
nici unul nu şi-l-a ţinut până în sfîi'şit. Ca 
membru al parlamentului âncă era inconsequeut 
în ţinuta politică. Din aderent devenia contrar 
şi din contrar aderent. In 1881 s’a retras în 
viaţă privată, bogat şi ca om vestit.

G. Saint-Marc, Francisc August, om do stat 
şi scriitor frc., n. 1801 Paris, -f* 1873 în Morsang- 
sur-Seine. 1827 a fost numit profesor la College 
de France, iar în 1837 profesor de universitate 
şi deputat, în 1844 membru al Academiei, iar 
în 1845 president al ei. In 1869 a luat asupra-,şi 
conducerea (Jiarului «Journal des Debats», în 1871 
a fost ales membru al adunării naţionale şi îii 
mai multe rânduri vicepresident al ei. A scris 
o mulţime de opere, dintre cari unele au ajuns 
până la ediţia a 11-a.

Girasol, o varietate de quarţ hialin, care omite 
diferite reflexe roşii şi albastre, când se întoarce 
pe loc în lumina solară. Nume vulgar dat şi 
plantei Eliante.

Gîrcovu, corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, si
tuată lângă Dunăre, cu 1113 loc. (Dicţ. geogr, 
1889); are 1 biserică şi 1 şcoală. Loc. se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Girondini, un partid în prima revoluţie fian- 
ceză numit astfel după numele departamentului 
(Gironde), din care erau cei mai însemnaţi capi 
ai lor. In Octobre 1791 Vergniaud ş. a. (lilosofiil 
Condorcet), asupra cărora avea mare influenţă 
Mad, Roland, se aliază şi decid evenimentele. 
Formează un minister dintre ei, decid declararea 
resboiului contra Austriei şi Prusiei (Apr. 1792), 
propun alungarea preoţilor nejuraţi, ceea ce re
gele refusă şi se provoacă rescoala din 20 Iunie 
1792, In convenţiune erau mai numeroşi dar 
mai şovăitori decât Montagnarcjii şi de aceea n’au 
putut împiedeca nici executarea regelui nici eros- 
cerea puterii lui Robespierre. Acusaţi că vor des- 
membrarea Franciei într’o republică federativă, 
se risipesc prin Francia şi agită poporul la re
voluţia contra adversarilor lor. Daţi în judecată 
ca trădători, se aperă cu elocuenţă, însă nu scă
pară de ghilotină sau de moarte sub altă formă 
(Condorcet se otrăvesce, Roland se injunghie) 
şi astfel pieriră aproape 50 de bărbaţi dintre 
cei mai talentaţi ai revoluţiunii.

Girov, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, formată 
din 7 căt. cu 1903 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari 
se ocupă cu agricultura; are 4 biserici şi 2 şooalo.
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Giseh, V. Gizeh.
Gisella saa Gizla, Chesla, soţia regelui Un

gariei Ştefan Sfântul, fica ducelui Heinrich IV 
al Bavariei şi a ducesei Gisella de Burgundia. 
Născ. după an. 973. A fost femeie evlavioasă, 
fiind bărbatului ei într’ajutor la încreştinarea 
Maghiarilor. A înzestrat multe biserici cu odăjdii 
lucrate de ea însăşi. Tradiţia spune, că paliul de 
încoronare al regilor Ungariei ancă ar fi lucrat de 
ea. A avut copii pe Agata, Hedvig, Otto, Bemat 
şi Heinrich sau Emerich. După moartea regelui 
(1038) a trăit retrasă la castelul din Vesprem.

Gisella Luisa Maria, fica cea mai în vîrstă 
a Imper. Francisc losif I, n. 12 Iulie 1856 
în Laxenburg; la vîrstă de 17 ani (în 20 Apr. 
1873) s’a măritat după Leopold, duce de Bavaria. 
Dintre ficele sale cea mai mare, Elisabeta, e mă
ritată după baronul Otto Seefiied-Buttenheim, 
iar a doua, Augusta, e soţia archiducelui losif 
August, fiul archiducelui losif.

Glsement, deposit din scoarţa globului de unde 
se pot extrage substanţe şi minerale utile şi 
care se poate presenta în trei categorii de straturi, 
filoane şi grămezi.

GIskra, Carol, om de stat austr., n. 29 Febr. 
1820, a studiat dreptul în Viena; 1846 profesor 
pentni scii oţele politice şi administrative la univ. 
din Viena. Participând la mişcările anului 1848, 
fu ales deputat în parlamentul din Francfurt, 
unde susţinu politica pangermană. După o pe
trecere scurtă în Rusia se făcu 1860 advocat în 
Briinn, unde deveni şi primar. Ales în camera 
austriacă, fu chiemat 1867 ca ministru de in
terne în cabinetul Carlos Auersperg. Ca atare 
execută el legile interconfesionale, separarea 
administraţiei politice de jurisdicţiune, desfiin
ţarea feudalismului, *etc. 1870 demisionat, com
bătu proiectele ministeriului Hohenwarth, îşi 
pierdu însă vaza politică, amestecat fiind în 
nisce afaceri bănesci. -|- 1 Iunie 1879.

Git^in, Jiiin, oraş în Boemia cu 7000 loc. 
In 29 Iunie 1866 s’a dat aici o luptă între trupele 
Şerm. sub comanda princip. Fiideric Carol, şi 
intre corpul prim austriac şi corpul saxon, cari 
erau în retragere cătră rîul Elba, în care luptă 
Germanii au pierdut 1500, iar aliaţii preste 5000 
oameni.

Giubega, com. mr. în Rom., j. Dolj, cu 1725 loc. 
(Dicţ. geo^. 1896), cari se ocupă cu agricultura.

Giula, oraş, v. Bichiş.
Giula-Vărşand, (magh. Gyula-Vărsând), numirea 

veche Vossyan, Wassan, Varsany; com. mare 
în cott. Arad, situată pe malul stâng al Crişului 
Alb; dela GiuJa spre sud-ost. Apare în actele 
publice la 1217 ca comună, iar la 1486 ca opid 
cu tîrguri regulate, şi la 1335 ca parochie. Are 
458 case cu 2397 loc. Români gr.-or. sunt 1850; 
ceialalţi sunt Maghiari. Teritorul 8576 jug. cat, 
păment arător foarte fructifer. Se cultivează 
agronomia, vieritul, se prăsesc vite cornute, cai 
şi porci. [-j-]

Giulgiu, (Linţoliu), pânză albă fină, destinată 
pentru coperirea unui cadavru.

Giulio Romano, recte Pippi, pictor şi arcbitect 
ital., n. 1492 în Roma, t în Mantova Ia 1546. 
A fost cel mai talentat elev al lui Rafael. Sub 
conducerea şi în serviciul magistrului seu a lu
crat la frescurile Stanzei din Vatican, apoi la 
cele ale Loggielor şi ale Villei Famesiene, După

moartea lui Rafael, în partea cea mai mare el 
a terminat picturile din sala Constantin, în prima 
linie mai’ele tablou ce represintă lupta lui Con
stantin. Multe din tablourile magistrului seu, 
remase neterminate, le-a terminat el; intre al
tele tablourile Louvre-ului din Paris pe sama 
regelui Francisc I şi probabil şi »Sfânta Familie«, 
numită mărgăritarul museului din Madrid, Ca 
arehitect în 1521 a clădit cardinalului Giulio de 
Medici pe Monte Mario lângă Roma o vilă splen
didă (la Villa Madama) şi a înfrumseţat-o cu 
frescuri de sujet mitologic. Puţin mai târziu a 
clădit pe lanicul o altă vilă pentru Turini Bal- 
dassare; frescurile acesteia represintă epi.soade 
din viaţa romană. In 1524 ducele Gonzago Fe- 
derigo l-a chiemat la Mantova, unde a remas 
până la moarte. In urma lucrării sale ca pictor 
şi arehitect oraşul a luat cu totul altâ faţă. In 
faţa oraşului a clădit »Palazzo del Te», ale cărui 
frescuri formează culmea artei sale. Arta lui e 
representată prin o mulţime de tablouri, află
toare prin toate pinacotecele mai de valoare.

GiumalSul (GemelSul), cel mai înalt munte din 
Carpaţii bucovineni în partea sud-vestică a ţerii, 
1859 m.

Giunta, altcum şi Junta, în dialect veneţian 
Zonta, iar ca nume de familie Giunti, familie 
de tipografi, de orig. din Firenza; deja docu
mente din seci, XIV fac amintire despre ea. 
G. Lucantonio cam pe la 1480 s’a mutat din 
Firenza la Veneţia, unde în 1482 a editat primul 
seu op, Dela 1510 lucra în tipografia proprie. 
G. Filip, întemeietoiTil renumelui tipografiei. 
Papa Leo X i-a dat patentă pe productele eşite 
din atelierul seu. Firma tipografilor G. exista 
âncă şi în 1592, emblema ei era: un crin ţinut 
de doi ângeri fără aripi.

Giurescu, Dimitrie, maior în reg. 4 dorobanţi, 
n. 27 Iulie 1835, 'f* în resboiul Independenţei Ia 
7 Nov, 1877 la luarea Rahovei. La asaltul unei 
redute maiorul Giurescu se afla pe linia tiralio- 
rilor, îndemnând pe soldaţi, când fu lovit de un 
glonţ, murind ca un adeverat erou.

Giurgeni, com. rur, în Rom., j. Roman, com
pusă din 6 cât. cu 1495 loc. (Dicţ. geogr. 1891); 
lângă sat, G. se află schitul G. cu 32 călugăriţe, 
înfiinţat pe la 1738.

Giurgeu, (magh. Gyergyo), ţinut in Trs., cott. 
Ciucului, între munţii: Carpaţii resăriteni, cari 
de cătră est îl despart de Moldova; Călimanii 
de cătră nord îl despart de Bucovina şi cott. 
Bistriţa-Năseud; muntele Gurghiului de cătră vest 
îl despart de cott. Mureş-Turda, iar de cătră sud 
munţii Ciucului, ramificaţiuni din munţii Har- 
gita. Ţinutul G. în partea cea mai mare e muntos, 
acoperit de păduri de brad, mai puţin făget Te
renul G., afară de platoul de acelaşi nume stră- 
tăiat de Mureş, e stâncos-văros, aflându-se în 
mare cantitate: mică, gnais, granit, jură, trachyt, 
marmoră mai însemnată în comunele: G. Szâr- 
hegy şi Voşlab, ditroit (nefelm-sienit) în hotarul 
c. Ditro şi muntele Pricska. Ţinutul G. e bogat 
în isvoare de apă naturală, care formează nu
meroase părae de munte, ce nutresc rîul Mureş, 
isvorend din muntele Fekete-Rez, luându-şi în
ceputul din sus de comuna rom. Voşlab şi pă
răsind G. la com. rom. Varviz şi Şermas, după 
ce a percurs o cale de preste 40 km. Din G. 
isvoresc şi Bistricioara cu afluenţii ei şi Putna,
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cari prin pasul TuJglieş-Presecani se varsă în 
rîul Bistriţa din Moldova, iar Telecul, Valea 
Jidanului, Dăjnucul şi Bicazul prin acest pas, 
tot în Moldova; asemenea are G. multe isvoare 
de apă minerală;, acid carbonic, fier, sărari şi alte 
elemente, mai însemnate cele dela Borszek, Bilbor, 
Iljfalău şi Ciumafalău. Clima G. e preste tot aspră 
şi schimbăcioasă, cu venturi reci, ierni lungi din 
Novembre până în Aprile, din care causă agri
cultura se află pe o treaptă inferioară, cultivân- 
du-se mai mult economia de vite. Căile de co- 
municaţiune siint: Drumul statului dela comuna 
Topliţa rom., Borszek, Corbu, Tulgheş; căile 
cott, dela muntele: Greţeş prin corn. Voşlab, 
Tekeropatak, Szent-Miklos, Szârhegy, Ditro, Şer- 
mas; Ditro-Putna-Tulgheş; G.-Szt.-Miklos, Alfalu 
până la muntele Bucin şi Tekeropatak, Ujfalu 
la muntele Zetelaka cătră Odorheiu; vicinali: 
Tulgheş-Bicaz, Ditro-Borszek şi Remete-Cristigiu 
cătră Gurghiu. In G. se află 20 comune cu preste 
50 mii loc. Secui-magli., Armeni, Rom., Germani, 
Isr. şi puţini de alte naţiuni. împărţiţi în 2 cer
curi pretoriale, al Gy.-Szt.-Mikloşului cu sediul în 
această comună, şi al Tulglieşului cu reşedinţa 
în comuna aceasta; toate comunele din aceste 
2 cercuri poartă conumele oficios de: G. (magii. 
Gyergyo). Românii toţi de confesiunea gr.-cat., 
formează 9 comune române şi 3 comune mixte, 
aparţinând protopopiatului gr.-cat. al G.-lui. Nu
mirea vechiă istorică a G. e Hegyalja, iar în 
decretele regilor ungari şi bis.: Girgio, Gyirgio, 
Gyrgio, Gyergau şi Jergau, formând unul dintre 
scaunele secui esci, cu administraţiune politică 
autonomă până la 1874 şi miliţie confiniară, că
lăreţi şi pedestri, până la 1848, dar între dînşii 
au fost şi iobagi. Românii, mai cu samă cei 
despre şesul G.; cei dela munţi şi confinii, prin 
pactul comisiunei turco-magh. din 1769 şi prin 
ordinul împer. losif II din 1783, precum şi în 
urma actelor guvernului din 1863 şi a ord. reg. 
din 1869, au ajuns a fi consideraţi ca coloni 
taxalişti pe teri torul munţilor numiţi »re vinde
caţi*, succe(Jendu-le multora după 1872 a se res- 
cumpera. Istoria vechiă şi contimporană a G. 
e în strînsă legătură cu a Ciucului respective 
cu a Secuimei (v. ac.). [E. C.]

Giurgeu, Munţii, siint ramurile şi piscurile 
mai însemnate din munţii Ciucului (v. ac.), cari 
în partea nordică, nord-vestică şi nord-estică a 
acestui comitat, avend o înălţime de 840—2100 m. 
preste suprafaţa mării, formează creştetul cotului 
numit »Giurgeu«, separându-1 la nord prin munţii; 
Călimani de cătră cottul Bisti'iţa-Năseud şi Bu
covina; la est prin spinarea Carpaţilor trans. de 
cătră România (Moldova) până la munţii, din cari 
isvoresce Oltul şi Mureşul; la vest prin munţii 
Gurghiului: Fâncelul, Buneasa, Betrâna, Cristi- 
giul, Tătarca, Dreguş, Bucin, Punga, Bakta şi la 
sud ramifioaţiuna »Hargitei«, care desparte Ciucul 
sup. de cătră G. avend piscuri mai însemnate: 
Egesteto, Veresbiikk, muntele Motru, Liban, 
Şiinleu, DeUiigiu şi Borzon. M. G. cuprind un 
teritor de 32 mile *, care în partea de cătră Ro
mânia este limitat prin comisiunea internaţională 
începând dela muntele Măgeniş, rîul Neagra, 
corn. Glod, stâlpul Nr. 17 sunt adeveratele puncte 
naturale mărginaşe între aceste 2 regate vecine, 
statorite definitiv prin articlul de lege din 1888 
prin auibele guverne. [E. C.]

Giurgioana, com. rur. în Rom., j. Tecuciu, 
compusă din 8 căt. cu 2000 loc. (Dicţ. geogr. 
1897); are 3 biserici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă 
cu agricultura şi pi'ăsirea vitelor.

Giurgiţa, com. rur. în Rom., j. Dolj, situată pe 
malul stâng al Dăsnăţuiului; se compune din 3 căt. 
cu aproape 2011 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 3 bi
serici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura.

Giurgiu, munte în Rom., pe frontieră, făcând 
totdeodată hotar între j. Putna şi Buzeu; are 
1650 m. înălţime, păşuni excelente şi întinse 
păduri de brad.

Giurgiu, oraş şi port românesc pe Dunăre în 
faţa Rusciuculuî Bulgarieî, la 60 km. sud-vest 
de Bucuresci; capitala j. Vlaşca, cu aproape 
20,000 loc. Intre G. şi Rusciuc apar insulele 
Ramadanului, Mocanului şi a St.-Giorgiului. Ace.st 
sistem de insule cu posiţiunea dominantă a Rus- 
ciucului şi cu terenul ridicat, pe care se află 
construit a(Ji G., dau celor două puncte (G. şi 
Rusciuc) o însemnătate geografică recunoscută 
în toţi timpii. Romanii construiseră în insula St.- 
Giorgiu un mic castel pentm trebuinţele navi- 
gaţiunii lor în lungul fluviului şi legătura Moesiei 
cu ţermuiTil stâng al Dunării. lustinian constru- 
iesce pe locul unde se află G. o cetate, Theo- 
doropolis, pe ruinele căreia Genovezii ridică, 
mai târcjiu, San Giorgiu, un comptoar de bancă, 
ce urma să devină G. din 4ilele uoastre. Geno
vezii constmiesc în insula St.-Giorgiu un castel 
prevăzut cu un turn de observaţiune, cari tre
cură mai târ4iu în mânile Turcilor. (Acesta o 
faimosul castel ocupat de Mihaiu Bravul iu 1595). 
Ca şi Romanii, pentru a-şi asigura trecerea pe 
ţermurul stâng, în Muntenia, Turcii ancă din 
timpul lui Mircea cel Mare ocupă G. şi-l trans
formă în cetate, sub zidurile căreia susţin ei 
numeroase lupte, cu Românii mai ântâiu; cu 
Ruşii mai târ4iu. In urma tratatului dela Adria- 
nopole (1829), G. întră din nou în putei'ea Ro
mânilor, iar zidurile i-se dărîmă. Insula Rania- 
danului, a Mocanului pui^ta urme de fortifleaţiuni 
construite în 1854, când s’a mai construit un 
complex de uvrage ,1a vest de G., cunoscute sul) 
numele de lunetele dela Slobodia. Tot acest sistem 
de posiţiuni este disputat de Ruşi Turcilor, cari, 
in cele din urmă, gonesc pe Ruşi din împre
jurimile G.-lui şi-i silesc a lua posiţiune pe înăl
ţimile dela Frătesci. [Lt.-Col. T.]

In oraşul G. se află prefectura j.-lui Vlaşca, 
reşedinţa unei brigade de infanterie, a unui jo- 
giment de infanterie şi altul de cavalerie, til- 
bunal, o judecătorie de ocol, subprefectnra i)l. 
Marginea, protopopie, postă şi telegraf, ocolul 
silvic G., revisoratul şcolar. Loc. oraşului sunt 
în mare parte ortodoxi, cat., mosaici, şi de alto 
confesiuni; ortodoxii au 6 biserici, catolicii 1 ca
pelă şi mos. 2 case de rugăciuni. Instrucţia piihl. 
numeră 1 gimnasiu cu 4 clase, 3 şcoale prim. 
de băieţi şi 2 de fete; afară.de acestea mai sunt 
2 şcoale rom. de fete cu caracter pj'ivat, 1 şcoală 
irsraelită, 1 grecească şi 1 bulgărească. G. po
sedă un cheu de 430 m. lung. Se face comerciu 
cu cereale, pesce, vite, lemnărie, spirt, etc. In
dustria numeră 4 mori cu vapori, o instalare de 
ferestrae mecanice, 2 fabrici de bere şi 1 do 
spirt, ş. a. Prin o linie ferată G. e legat cu ca
pitala ţerii, comunicaţia cu Rusciucul se face cu 
vapoare şi caice ce plutesc pe Dunăre.
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Giurgiu, (PatakiJ loan, numit şi Nemeş (nobil) 

de Patak dela comuna sa natală Strembu (Horgos- 
Patak), episcop unit al diecesei Făgăraşului. După 
moartea mitropolitului Atanasiu (v. ac.), unii 
dintre protopopi au voit să-şi aleagă episcop pe 
teologul iesuit Fraucisc Szunyog, care însă de
clara, că nu poate primi această demnitate, căci 
ar lucra în contra statutelor ordului seu. Astfel 
protopopii, în lipsă totală de preoţi destoinici, în 
9 Sept. 1713 aleseră pe Wenceslau Frantz, care 
deşi născut în Silesia, înveţase perfect limba şi 
obiceiurile Românilor în timp de aproape 14 ani, 
cât fusese secretar lângă Atanasiu. Curtea îm- 
perătească însă nu aproba alegerea lui Frantz, 
de oarece sinodul electoral nu se ţinuse în or
dine, ci până la completarea scaunului episco- 
pesc, rândui, ca biserica unită să fie ocârmuită 
de vicarul general şi de teologul iesuit sub di
recţiunea unui alt părinte iesuit. Dela 1716—21 
a fost «director* şi «aperător* al uniţilor iesuitul 
(ieorge Regai, care scia şi românesce şi are me
ritul de a fi adunat mai multe documente rela
tive la istoria Românilor înainte de unire. Fiind 
biserica lipsită de episcop, uniunea cu biserica 
Romei începu a fi ameninţată din partea preo
ţilor, cari se chirotoniau în Moldova şi Mun
tenia. Pentru prevenirea acestui pericol împe- 
ratul Carol VI' in 23 Dec. 1715 numi episcop 
pe loan G. sau Pataki. Acesta s’a născut 1682 
din părinţi Români nobili. lesuiţii l-au crescut 
din fragedă copilărie în credinţa şi ritul bise- 
ricei latine la şcoalele lor din Cluj şi Sabaria 
(Steinamanger, Szombathely). Doi ani (1703/4 şi 
1704/5) studia logica şi fisica în Viena ca alumn 
al colegiului «Pâzmâny*, unde a fost primul între 
300 elevi. La recomandarea iesuitului Hevenesi 
fu trimis din partea archiepiscopului din Strigon 
în colegiul german-ungar din Roma, unde studia 
metafisica şi teologia (1705—1710), se chirotoui 
preot după ritul latin şi obţinu laurea de doctor 
în teologie. După aceea fii trimis misionar în 
ţeara Făgăraşului, de unde în 1713 scrie archi- 
episcopului din Strigon, că este gata, «să-şi verse 
şi sângele pentru mântuirea scumpei sale naţiuni 
române.* I)e odată cu numirea lui de episcop 
(1715), Carol VI înfiinţă pentru Românii uniţi 
diecesa Făgăraşului (v. Făgăraş, diecesa), înze
strând u-o cu domeniile dela Sâmbăta de jos şi dela 
Gherla. Aprobarea (preconisarea) lui G. întirapinâ 
însă greutăţi în Roma, de o parte pentru-că epis
copul latin al Transilvaniei nu voia să recunoască 
alt episcop catolic, fie şi de ritul grecesc, pe te- 
litorul diecesei sale, iar de altă parte între scaunul 
Romei şi curtea din Viena se ivise diferinţă de 
vederi cu privire la dreptul de patronat al re
gilor Ungariei. Inlăturându-se aceste greutăţi şi 
aprobându-se trecerea lui G. dela ritul latin la 
cel grecesc, acela fu aprobat prin bula papală 
din 18 Maiu 1721, prin care se canonisâ şi noua 
diecesă a Făgăraşului ca independentă de epis
copul latin al Transilvaniei, şi nesupusă juris- 
dicţiunii archiepiscopului din Strigon. De aci se 
vede, că jurisdicţiunea Strigonului asupra diecesei 
Făgăraşului nu se întemeiază pe un act biseri
cesc canonic, ci pe un act politic-bisericesc, 
adecă pe diploma Leopoldină primă. După con
sacrarea sa întru episcop de ritul grecesc, în
deplinită în Croaţia, G. se instalâ în biserica 
catedrală a Sf. Nicolae din Făgăraş la 17 Aug.
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1723. El făcu tot ce i-a fost cu putinţă pentru 
consolidarea uniunii cu biserica Romei, precum 
se vede şi din cele 14 canoane promulgate din 
sinodul seu din 1725. Insă nu mult putu lucra, 
pentru că în 29 Oct. 1727 muri repentin, precum 
susţin istoriografii români, înveninat de alţii. El 
a fost înălţat şi la rangul de baron şi de con
silier împer.-regesc. Samoilă Klein îl caracte- 
risează astfel: «Pataki a fost naţiei românesci 
bun părinte şi milostiv, om vesel.* Pe timpul 
acestui episcep mulţi tineri români (chiar şi din 
Ţeara Românească) studiau în şcoalele iesuiţilor 
din Cluj, Br^ov, Sibiiu, Tirnavia(Nagy-Szombat), 
şi chiar şi din Viena şi Roma, cari au contribuit 
mult la respândirea culturii în mijlocul popo
rului român. (Cf. Ciparlu: Acte şi fragmente; 
Nilles: Symbolae ad illustrandam historiam Ec- 
clesiae orientaUs; Maior: Istoria bis. a Româ
nilor; Şincai: Cronica an. 1727; şi alţi autoii 
citaţi la aceştia.) [Dr. Aug. Bunea.]

Giusti, Giuseppe (1809—1850), poet liric şi 
satiric ital., asemenea lui Beranger şi A. de 
Musset la Francezi. Afară de poesii a scris «Vita 
di G. Parini* şi o colecţiune de «Proverbi toscani*.

Giuvaier, pietri scumpe, comoară.
Giuvala, v. Bran (pasul).
Giuvara, v. Djuvara.
Gizeh, capitala provinciei egipţiene de acest 

nume, pe ţermurele stâng al Nilului, în faţa ve
chiului Cairo, cu 10,5(X) loc. Oraşul G. e locul 
de debarcare al celor ce călătoresc la piramide, 
de aceea se şi numesc piramidele dela G. cele 
2 mai mari ale lui Clieops — Chufu — şi ale lui 
Chephren — Chafra — (v. Cheops). In G. se află 
mai multe cafenele, bazare şi unele prăvălii ale 
neguţătorilor bogaţi din Cairo.

Gjellerup, Carol Adolf, scriitor danez, n. 1857; 
a scris romane şi novele de direcţiune realistică.

Gjorgjic, Ignatie, poet şi erudit dalmatin, n. 
13 Febr. 1676 la Ragusa, Ţ 21 Ian. 1737. Era 
călugăr benedictin şi a scris mai mult scrieri 
bisericesc! şi didactice. In limba slavă: Suspinele 
Magdalenei în pocăinţă; Psaltirea slavă; O poemă 
glumeaţă; în italienesce: 11 novizzo benedittino; 
Poesie varie; în latinesce: Rerum illyricarum 
seu lllyrici historia; Vitae et carmina nonul- 
lorum illustrium civium Rhacusanorum. Operele 
slave republ. la Agram 1839.

Glabella, partea craniului dintre sprâncene şi 
basele frontale, (v. Craniu).

Glabru, (botan.) se numesce un organ (frunză, 
tulpină, etc.) a cărui suprafaţă la maturitate e 
fără peri, netedă; s. e. frunze de Merişor, 
Buxus, etc.

Glacială, Epoca, face parte din perioda piei- 
stocenă şi cuprinde timpurile, când în Europa şi 
America de nord domnia o foarte mare umi
ditate şi precipitare atmosferică, că rîuiile de 
a(Ji aveau kilometri de lărgime; pe mai toate 
pantele de teren se scurgeau atâtea ape, încât 
au depus loessul; isvoarele produceau tufuri ca 
cele dela Moret şi Cannst^t; în caverne se 
formau stalagmite gigantice; iar din munţi plecau 
gheţari, ale căror ur^e se găsesc la (jeci de (}eci 
de kilometri. Blocurile eratice şi întreaga for
maţiune eratică, care acopere o bună parte a 
Americei de nord şi a Europei, aparţin forma
ţiunilor depuse în această epocă. Căuşele mai 
probabile ale acestei epoce par a resida în exa-
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gerarea precipitărilor atmosferice şi condensarea 
lor în munţii, cari dela începutul eocenicului se 
ridicaseră pe suprafaţa globului. D. J. Geikie o 
consideră ca efect al periodei de excentricitate 
a pămentului şi care s’ar fi întemplat acum 
200,000 ani.

Glacis, talus cu o inclinare foarte lină, şi care 
se găsesce cel mai exterior lucrărilor de forti
ficaţie; este prima lucrare care o întâlnesce ini
micul, când atacă o fortificaţie mai serios consti
tuită. Crescerea înălţimei crestei G.-lui deasupra 
terenului natural permite de a acoperi escarpa 
mai bine. G. trebue să îndeplinească următoarele 
condiţiuni: 1) planul G.-lui prelungit înapoi să 
nu treacă pe deasupra crestei parapetului; 2) 
planul spinărei parapetului prelungit spre G. să 
nu treacă pe deasupra G.-lui de mai mult de 
vr’o 0'50 m. In aceste condiţiuni îi va fi greu 
atăcătorului pentru a înainta pe G. la asalt, mai 
cu samă ancă dacă apărătorii au avut grije de 
a prevede G. cu diferite apărări accesorii ca 
abatire, reţele de sirmă, etc., cari vor ţine pe 
inimic în loc mai mult timp sub focurile ape- 
rătorilor.

Glad, numit în cronica notarului regelui Bela 
(Anonymus) ca duce al Băuatului (ţeara dintre 
Tisa, Mureş, Dunăre şi Carpaţi) pe timpul ve
nirii Ungurilor. Ducatul lui G., cu cetatea Kevee 
(acji Cubin), este arătat ca fiind locuit de Eomâni 
şi Bulgari şi în oarecare dependenţă de imperiul 
bulgar: G. este numit ca originar din Vidin, 
iar în lupta cu Ungurii îi vin în ajutor Bul
garii, Pecenegii (aliaţii Bulgarilor în contra Un
gurilor) şi Românii. G. fiind învins de Unguri, 
păstrează ducatul său sub suzeranitate ungu
rească. Astfel acest ducat continuă să existe 
până în timpul lui Ştefan cel Sfânt, când Achtum 
(Ohtum), urmaş al lui G., dosfăcendu-se de 
Unguri, este învins de Ştefan (după 1003), iar du
catul lui încorporat îp regatul ungar. [D. On.] •

Gladiatori, la Romani luptătorii cu spada nu
mită gladius, cari se luptau între sine. Originea lor 
se trage din ludi funebrales (jocurile dela în- 
mormentări) şi anume ale Etinscilor, cari aveau 
datina, ca întru amintirea color morţi, să sa
crifice oameni, dar apoi în locul acestor sacri
ficii au întrodus ludi gladiatorii. Romanii i-au 
primit numai pentru înmormântări şi anume la 
264 a. Chr. când fraţii Marcus şi Decius Brutus 
au înmormântat pe părintele lor. Ludi gladiatorii 
s’au ţinut, când corpul mortului s’a pus pe rug 
şi gladiatorii fără cruţare se omorau unul pe 
altul. La început sclavii erau instruiţi pentru 
astfel de lupte, dar la moartea tatălui lui Scipio, 
erau bărbaţi liberi, cari de bună voie s’au oferit 
spre acest scop. Cu încetul G.-ii au devenit o 
instituţiune militară, ca să-i poată folosi şi în 
contra inimicilor interni şi externi, şi de aceea 
numărul lor a crescut foarte mult şi unii dela 
putere abusau de ei. August împăratul a decis, 
ca mai mulţi de 60 părechi să nu iee parte 
în luptăm şi totuşi la ludi gladiatorii, aranjaţi 
de el s’au luptat preste 10,000 G. S’a făcut 
şi teatru sau amfiteatru pentru aceşti luptători, 
şi mai târcjiu aceasta instituţiune s’a lăţit şi în 
provincii aşa de tare, încât abia a fost oraş, care 
să nu aibă amfiteatrul său. [Atm.]

Gladlolus L., (botan.) gen de plante cu bulbi 
tunicaţi din fam. Irideelor, trib. Irieae, cu pe-

riantul monosimetricşi foile ensiformesauângust- 
lineare. Cuprinde vr’o 90 specii respândite din 
Europa medie preste Mediterana până iu sudul 
Africei, unde cresc cele mai multe şi mai fru
moase, aceste cu deosebire şi hybridele lor se 
cultivă ca plante decorative rustice. In părţile 
noastre cresce prin poeni şi fânaţe 6r. imbri- 
catus L., »secerele« sau »săbiuţa«. [A. Pi'.)

Gladiş, sau Verigariu, numirile populare ale 
plantei Acer tataricum L. (v. ac.).

Gladna, comună mică în Bănat, cott. Caraş- 
Severin, cercul adm. şi jud. de'ocol Făget, cu 
preste 700 loc. Români.

Gladstone, WilUam Ewart, cel mai mare om 
de stat al Angliei din seci. XIX, n. în 29 Dec. 
1809, dintr’o familie de comercianţi, de oi'igino 
scoţiană. In 1821, el fu trimis la Eton, unde 
remase până la 1827. Doi ani mai târziu, iu 
1829, el întră la universitatea din Oxford, aude 
stătu până la 1831. După ce termină studiile, 
G. întreprinse un voiagiu în Italia. Dar în 1832, 
fu rechiemat în Anglia, unde fu ales membra 
în Camera Comunelor de circumscripţiunea 
Newark. El avea atunci 22 ani. G. debutîi in pai - 
lament ca conservator, doctrine pe cari le moşte
nise dela părintele său, discipul al lui Canning. 
Chiar dela început, tinărul deputat fii distins în 
parlament de celebrai istoric Macaulay, care pi e- 
vedea în el «speranţa partidului Tory«. Sii- Kobert 
Peel venind în capul administraţiunii, în 1834, 
îi încredinţa funcţiunea de prim lord al Ti(!- 
soreriei, după care, aceea de subsecretar al 
coloniilor, în scurtul său minister ce dură dela 
1834—1835. Nu mult după aceea, Peel se retrase 
dela putere pentru a reveni iarăşi la guvern ea 
prim-ministru in 1841. De astădată, el numi pe 
G. director al Monetei şi vicepreşedinte al ini- 
nisterului de comerciu (Board of trade). In 1838, 
G. publică «Statul în relaţiunile sale ou Bisei iea», 
ce merită elogiurile lui Macaulay. La aceea 
epocă Anglia străbătea o crisă gi'ea. O luptă 
se începuse pentru desfiinţarea drepturilor va
male asupra cerealelor (anti-corn-law-leagiie), oe 
formau un monopol al Landlor(|ilor. Această 
luptă dură dela 1838—1846. La toate acestea se 
mai adause şi desele deficite budgetare, ce agi avau 
şi mai mult .situaţiunea. G. se declară pai'tisan 
al doctrinelor liber-schimbiste, ceea ce făcui ca 
el să fie numit, în 1843, preşedinte al ministe- 
ralui de comerciu în locul lordului Ripon. In
cidentul colegiului MaynOoth, depărta pentru 
câtva timp pe G. dela afacerile statului. In J8 l(i 
Anglia fu din nou greu încercată prin c],i,s(; dc 
tot felul. Irlanda era băntuită de foamete. Liga 
contra cerealelor, în capul căreia se găsea Gobden, 
luase un avânt puternic. Robert Peel, care în 
cele din urmă încLinia spre ideile lui Cobden, 
neînţelegându-se cu colegii săi, îşi dete demisia ; 
iar în locul lui fu chiemat John Russol să compue 
cabinetul. John Russel neisbutiud în această 
misiune, Peel îşi reluă funcţiunile sale de inini- 
ministru, confiind lui G. funcţiunea de seci'elar 
al Colonielor, în locul lordului Stanley. Cu oca- 
siunea nouilor, alegeri G. că(Ju la Newark, aşa 
că el nu mai putu să ia pai’te la celebiele des- 
bateri, ce se terminară prin triumfid lui Cobden, 
Brigth şi celorlalţi agitatori contra legiloi- (!o- 
realelor. In 1847, G. întră din nou în pni'lamont, 
fiind trimis de astădată de universitatea din
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Oxford. Iu 1850, G. plecând în Italia, publică 
de acolo o broşură memorabilă «Scrisori lordului 
Aberdeen asupra persecuţiuuilor guvernului nea- 
pulitau.» In aceste doue scrisori, ce făcură un 
sgoinot univei’sal, el combătea procedeul închi
sorii la Neapole a unor pretinse delicte politice, 
fără ca încarceraţii să se fi presentat înaintea 
tribunalului. Reîntorcendu-se în Anglia, în 1852, 
el contribui la resturnarea lordului Derby. Mo
tivul era presentarea budgetului de Disraeli. Lui 
Derby îi succedă cabinetul lordului Aberdeen, 
în care întră liberali ca Palmerston şi Russell 
şi un radical Molesworth. G. fu numit ministru 
de finanţe, aşa că el putu să urmeze politica 
financiară a lui Robert Peel, semnalându-se prin 
remarcabile expuneri asupra budgetului, în cari 
avii succese strălucite -, el conseiTă income-tax, 
promiţend desfiinţarea lui gradata în termin de 
7 ani. De asemenea el participă la acte politice 
importante, ca tratatul de aUanţă cu Francia în 
1853, şi declararea resboiului Rusiei în 1854. 
In 1855 lordul Aberdeen fu înlocuit de mini
sterul Palmerston. G. reîntrând în oposiţiune, 
pronunţă un discurs, prin care combătea bud
getul presentat de sir Cronwal Lewis; punend 
cu modul acesta ministerul în minoritate, cabi
netului Palmerston îi succedă Derby. Noul ca- 
biuet făcend apel la G., acesta refusă. In 1858 
G. fu trimis ca comisar extraordinar în insulele 
loniene. Resultatul misiunii lui fu înapoierea 
acestor insule Greciei. Reîntorcendu-se în Anglia, 
rupse definitiv cu partidul Toi-y, trecu la Whigi, 
şi întră în cabinetul Palmerston ca ministru 
de finanţe la 5 Iulie 1859. Ca ministru de finanţe 
G. conduse negociaţiunele cu Francia, prin re- 
presentantul seu Cobden, negociaţiuni ce se ter
minară prin celebrul tratat de comerciu dela 
23 Ian. 1860, inaugurând astfel noua politică 
comercială liberală începută de Robort Peel. 
De asemenea el presentâ un bill de reforme 
electorale. La 26 Iunie 1866 liberalii se retrag 
dela putere, cu toate că ţearja era cu ei. Cabi
netul Derby-Disraeli succedând, e forţat să pună 
îu practică reforma cerută de G., aşa că putem 
(}ice, că meritul acestei reforme îi revine lui G. 
La aceea epocă o mare agitaţiune domnia în 
Irlanda. O mulţime de atentate avuseseră loc. 
Maguire, deputat irlandez, cerend camerei să mo
difice situaţiunea Irlandei în cele ce privea pri
vilegiile bisericei anglicane, G. declară că biserica 
irlandeză trebue să înceteze de a exista ca bi
serică de stat. Moţiunea fu votată de Camera 
Comunelor, însă fu respinsă de Camera Loi’dilor. 
0 mare agitaţiune se produse în ţeară. Camera 
Comunelor fîi disolvată; ministerul Disraeli se 
găsi în minoritate în cameră, ceea ce îl făcu 
să se retragă dela putere. Cabinetului Disraeli 
urmă cabinetul G. Noul minister, chiar dela 
constituirea lui, anunţa trei mari reforme: dises- 
tablishment, reforma proprietăţii în Irlanda şi 
reorganisarea înveţămentului primar. La 30 Mart. 
1869 cabinetul presentă Camerei Comunelor un 
bill, ce ridica bisericei anglicane din Irlanda ca- 
racteral de biserică stabilită. Acest biU fu votat 
şi de Camera Lordilor. In 1870 se recunoscu 
Irlandezilor dreptul de a fi proprietari, şi în 
acelaşi an billul Forster asupra educaţiunii na
ţionale, stabilind principiul înveţămentului primar 
obligator şi funcţionarea coniisiunilor şcolai'e elec

tive, unde erau admise şi femeile. In politica ex
terioară, G. avu inspiraţiuni mai puţin fericite. 
Astfel în 1870, în timpul resboiului Franco- 
German, G. deşi se găsea în capul cabinetului 
englez, refusă ori ce intervenţie, consiliind An
gliei o neutralitate absolută. Această politică de 
abstenţiune desastroasă pentru Francia fu foarte 
utilă Germaniei, căreia îi permitea desinembrai'ea 
Franciei. In Febr. 1878 G. propuse un bill asupra 
înveţămentului superior în Irlanda, care cădu în 
Camera Comunelor. Disraeli, care fusese învitat 
de regină ca să înlocuiască pe G., nu acceptă 
această misiune, deoai’ece era imposibil să gu
verneze cu o cameră liberală. G. disolvă parla
mentul la 26 Ian. 1874. Nouile alegeri fură de- 
sastroase pentru partidul liberal, astfel că în 
noua cameră avend majoritate conservatorii, G, 
îşi dete demisiunea pentru a face loc cabinetului 
Disraeli. Marele om de stat se gândi să pără
sească cu totul direcţiunea partidului liberal, 
renunţând la luptă. El anunţă această decisiune 
partidului seu, învocând în ajutorul seu etatea 
lui înaintată şi reclamând dreptul ce avea la 
repaus. In locul lui G. partidul liberal alese 
leadership pe marchisul de Hartington. Afacerile 
din Orient readuseră pe G. în scena politică. 
Chestiunea masacrelor din Bulgaria îi dete oca- 
siunea să scrie o broşură în 1876, întitulată: 
Oroarile Bulgare şi chestiunea Orientului. Intre- 
prindend o campanie contra Turciei, el pronunţă 
discursuri memorabile, pe cari le sprijini prin 
articole şi prin publicarea unei a doua broşure: 
Atrocităţile Bulgare. G. avea atunci 70 ani; el 
dădu un exemplu rar de energie. Conservatorii 
se îngrijiră de mişcarea extraordinară provocată 
de G. Disraeli devenind lord Beaconsfieid, fu 
silit să se retragă dela putere şi fu înlocuit de 
cabinetul G. Al doilea minister G. dură dela 
1880—1885. In politica interioară, doue mari 
chestiuni ocupară pe G.: Reforma electorală din 
1884—85 şi chestiunea Irlandei. Reforma elec
torală din 1884, complectă opera din 1832 şi 
1867, problemă ce s’a resolvat în avantagiul 
populaţiunii rurale. La 9 Iunie 1885, în urma 
unei coaliţiuni a parnelliştilor cu tory, cabinetul 
G. iar cădu dela putere. Cabinetul Salisbury, ce 
succedă cabinetului G., fu de o scurtă dui’ată. 
La alegerile generale întră în Camera Comu
nelor o majoritate liberală, care ajutată de de
putaţii Irlandei home rulers resturnară cabinetul 
Salisbury. G. reveni astfel din nou la putere. 
La 4 Apr. 1886, G. depuse în Camera Comu
nelor un prim proiect asupra Irlandei. Acest 
proiect dedea Irlandei autonomia sa politică. In 
el se prevedea, că putere executivă să fie exer
citată de un representant al reginei, iar puterea 
legislativă de o adunare irlandeză. La 16 Apr. 
el depuse un al doilea bill, prin care se hotăra 
rescumperarea de bună voie a domeniilor Land- 
lordilor şi înapoierea parţelelor arendaşilor. 
Ambele biUuri cădură la 10 Maiu, graţie unirii 
torylor cu liberali-unionişti. G. după ce făcu un 
apel cătră ţeară (la 12 Iunie 1886), în care 
ataca oposiţiunea irlandeză, ce remase fără nici 
un resultat, se retrase dela putere. Salisbury îi 
succedă. La 29 Dec. 1889, G. celebră a 80-a 
aniversare a nascerii lui, primind felicitaţiuni 
din lumea întreagă. In 1890, el pronunţă unul 
din cele mai fmmoase discursuri asupra comi-
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siunii Parnell, doşi câteva septeinâni mai târziu, 
tot G. invită pe Parnell să se retragă dela di
recţiunea partidului home rule. în urma scan
dalosului adulter al lui Parnell cu femeia că
pitanului O’Shea. Liberalii întrunind o majoritate 
de 42 voturi, la alegerile generale din Iulie 1892, 
G. cre(Ju de astădată că causa home rale va 
triumfa. In adever în 1893 el presentă un pro
iect de reforme ce diferă de acel din 1886 prin 
aceea, că se menţinea o representaţiune irlan
deză în camerele engleze, cerea organisarea 
celor doue camere ale parlamentului irlandez 
prin scăderea părţii contributive a Irlandei, şi 
se lăsă la o parte chestiunea agrară. După des- 
bateri furtunoase ce durară 82 şedinţe, billul fu 
votat în Camera Comunelor, însă fu respins în 
Camera Lorzilor. G. pronunţă în Camera Lor
zilor, la 2 Mart. 1894, un remarcabil discurs, 
plin de reproşuri la adresa lor faţă de Irlanda. 
Acesta fu ultimul discurs ce pronunţă. Retră- 
gendu-se difinitiv dela putere, lordul Rosebeiy 
li succedă. Părăsind scena politică, G. se aplică 
studiilor literare şi religioase, studiind pe rând 
pe Homer, Dante şi Biblia. La 24 Sept. 1896, 
el pronunţă, într’un meeting ţinut la Liverpool, 
un discurs în favoarea Armeniei. Mai tar (jiu el 
pledă în favoarea Greciei, ce fură ultimele ple
doarii pentru popoarele asuprite, al căror advocat 
se constituise G. Ca orator G. este incomparabil. 
El face parte din familia iui WiUiam Pitt, Fox, 
Bright, cari au ilustrat tribuna parlamentară a 
Angliei. Talentul oratoric al lui G. se compunea 
din elemente variate. In chestiunile technice com- 
petinţa lui era incomparabilă, şi nici un mi
nistru nu l-a întrecut în expunerea chestiunilor 
economice şi financiare. G. f la 19 Maiu 1898. 
Anglia i-a făcut funerarii naţionale măreţe. Corpul 
lui a fost înmormântat la Westminster, sanc
tuarul oamenilor iluştri, între lordul Beaconsfield, 
rivalul lui politic, şi Robert Peel, marele mi
nistru, care a contribuit mult la ameliorarea 
claselor lucrătoare engleze.

Scrieri: Pe lângă un număr considerabil de 
broşuri (preste 120 broşuri), G. a publicat urmă
toarele lucrări mai însemnate: Locul lui Homer 
în educaţiunea clasică, şi căutări istorice, (1857); 
Studii asupra lui Homer şi perioada homerică, 
(1858); Juventus mundi, ţ)eii şi oamenii epocei 
homerice, (1869); Synchronism homeric şi Cău
tări asupra epocei şi locul nascerei lui Homer, 
(1876); Indicaţiuni pentru studiul lui Homer, 
(1890). [I. I. Nacian.]

Glagolitic, (în 1. slave glagoliţa), alfabet derivat 
din minuscula greacă şi întrebuinţat la început 
de Bulgari şi Croaţi. Bulgarii l-au părăsit ancă 
din seci. XII, în Croaţia însă unele comitate 
catolice îl mai păstrează până astăzi. Există 
cărţi glagolitice catohce tipănte în Roma pentru 
Croaţi, precum şi o mică literatură protestantă 
în Camiolia.

Glamorganshire, comitat în ducatul englez 
Wales, 2092 km*, şi 687,218 loc. (1891); mine 
de cărbuni şi fier. Capitala Cardiff.

Glanda şi Glandula, organ secretor de origine 
epitelială, compus de grămeZi de celule epiteliale, 
aşezate pe membrane de ţesut conjunctiv şi în
zestrate cu un canal excretor. G. se împart în 
G. în tub şi G. în grapă (ca un strugure) sau 
acinoase. G. în tub sunt sau simple, adecă com

puse din un tub în formă de deget de mănuşe 
(cum sunt G. lui Lieberkiihn), sau compuse^ 
adecă formate din un tub bifurcat de mai multe 
ori (G. gastrice), sau glomerulate, formate de 
un tub lung, a cărui extremitate profundă este 
învălătucită, ca un ghem (G. sudoripare). G. 
în grapă sunt sau simple, formate de un tub 
al cărui fund de sac e subdivisat, care subdi- 
visiuni se deschid însă toate în un singur canal 
excretor; sau compuse, formate de mai multe 
glande în grapă, ale căror canale excretoare se 
unesc şi se termină în un canal unic (G. aci
noase); astfel sunt G. salivare, lacrimale, ma
mela, pancreasul.

Din punct de vedere histologic tuburile G.-lor 
se compun din 2 straturi: o membrană proprie 
exterioară, formată de ţesut conjunctiv şi un 
strat interior, format de celule epiteliale (epi- 
teliu glandular). Partea principală sunt celulele 
epiteliale, căci ele, fiind agenţi activi ai secre- 
ţiunii, prepară din materialul adus din sânge 
(prin capilarele aşezate în jurul tuburilor glan
delor) productele de secreţiune, ca saliva, sucul 
gastric, pancreatic, etc.; aceste producte de so- 
creţiune ajung în fundurile de sac glandulare, prin 
simplă exosmosă sau topire a epitelului, şi apoi 
în canalul excretor.

Tot denumirea de glande se dă şi aşa numi
telor glande vasculare sangvine, ca G. limfa
tice, timus, splina, amigdalele,foliculele lui Payor, 
cari, din punct de vedere anatomic, nu au nici 
o afinitate cu G., de cari am vorbit, căci nu sunt 
organe secretorii. Astfel G. limfatice sunt or
gane rotunde sau ovale, rose, până la mărimea 
unei măsline şi situate pe traiectul vaselor lim
fatice. Ele au o altă structură ca G., de cari 
am vorbit, şi sunt formate din ţesut foliculai', 
lacunar, vase sangvine numeroase şi celule lim
fatice şi străbătute de limfă, care le este adusă 
de vasele limfatice aferente şi care le părăsesce 
prin vasele limfatice eferente. G. limfatice sunt 
unite în grupe la. rădăcinile membreloi- şi pe 
pediculul vascular al organelor principahi şi pri
mesc limfa din regiunile unde vasele lor lim
fatice eferente îşi au originea; ele se tumeliază, 
când în regiunile vaselor lor limfatice eferente 
există o inflamaţiune. Astfel sunt G. limfatice 
ingvinale situate la stinghie, G. 1. axilare situate 
subsuoară, G. 1. cervicale la gât, G. 1. mesente- 
liale situate în abdomen, etc., (v. vasele limfatice).

Menţionăm pe scurt câteva din G. principale;
G. lAeherkuhn. G. în tub a intestinului subţii e, 

situate în mucoasa lui şi care secretează sucul 
intestinal. După Sappei numărul lor la om o de 
40—50 milioane.

G. supralenale. Corp de aspect glandular, si
tuat la extremitatea superioară a rărunchiului, 
oare e foai'te bogat în elemente nervoase şi a 
cărui funcţiune e necunoscută.

G. lui Peyer. FolicuH limfatici sitiraţi în intestib.
G. lui Meibom. G. în grapă, aşezate in gro

simea cartilagului pleoapelor, care secretează un 
product gras (sebaceu), ce se varsă pe marginea 
liberă a pleoapelor şi împedecă astfel scurgerea 
lacrimelor pe obraz.

G. mesenterice. G. limfatice, aşezate pe tra
iectul vaselor limfatice ale intestinului.

G. lui Bartholin. G. secretorii situate lateral 
de intrarea vaginului.
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G. ingvinale. G. limfatice situate în stinghie 

şi pe traiectul vaselor limfatice ale extremităţii 
inferioare.

G. sebacee. G. în grapă, situate în piele şi 
cari secretează un product gi’as, ce se varsă pe 
suprafaţa pielei sau în foliculi piloşi, şi le acopere 
cu un strat subţire gresos, împedecând uscarea 
lor. Ele sunt numeroase pe pielea fruntei, a ca
pului, a sprincenelor, a organelor genitale ex
terne şi lipsesc în palmă şi în talpă.

G. pineală. Mic corp conic, cenuşiu, de mă
rimea unui fir mare de mazere, situat la partea 
posterioară a ventriculului mijlociu al creerului; 
e compus din celule epiteliale şi elemente ner
voase. Funcţiune necunoscută, unii filosofi au 
pus sediul sufletului în ea.

G. gastrice. G. situate în mucoasa stomachului. 
Ele sunt de 2 feluri: G. mucoase, cari se găsesc 
numai în regiunea pilarică, şi G. pepsice, îm
prăştiate pe toată mucoasa stomachului şi cari 
secretează sucul pepsic, necesar la digestiune.

G. sudarifere sau sudoripare. G. pielei, cari 
secretează sudoarea; ele sunt G. în tub glome- 
rulate, se deschid pe suprafaţa pielei şi sunt res- 
pândite pe toată suprafaţa corpului, dar mai cu 
samă în talpă şi palmă. Numărul lor e aproxi
mativ de 2 milioane. [Imerwol.]

Glanda, (botan.) organ celular ce secretă sub
stanţe folositoare plantei sau eliminate ca nefo
lositoare. G. sunt externe sau inteine; cele ex
terne sunt ca nisce peri, în formă de măciucă, 
cu celula terminală secretoare (ca la Primula 
sinensis. Muşcat, Măselariţă); sau ca peri subţiri 
la vîrf şi umflaţi la basă, acf fiind celula se
cretoare (la Dictamus fraxinella); sau sunt ca 
un disc susţinut de un picior scurt (la Hemeiu, 
Cimbm); ori că un per lung, la cap umflat, aci 
fiind mai multe celule secretoare (G. digestive 
dela Drosera). Cele interne sunt formate din 
mai multe celule ce încungiură un spaţiu intern 
ocupat de substanţa secretată, mai ales de natură 
oleoasă (oleuri esenţiale, volatile); astfel sunt 
în frunzele de Rută, Sunătoare, Portocal ş. a. 
Substanţele secretate mai totdeuna sunt folo
sitoare plantei, contra excesului de lumină şi 
temperatură, contra animalelor, sau pentru di- 
gerarea alimentelor.

Glandulă, glandă mică.
Glandular, glandulos, glanduUfer se numesc 

părţile plantei cari au, ori poartă G.; s. e. pe- 
ţiolul, frunza, petalul, stigmatul, solzii dela mu
guri, îutrenodurile tulpinei (la Lychnis, Silene), 
perii (pili glandulosi, ca cei dela Primula, Pe- 
largonium ş. a.). [S. Şt. R.]

Glarus, canton în partea estică a Elveţiei, 
691 lini8, cu 33,794 loc. (1888); ţinut muntos 
(piscul Todi 3623 m.); loc. se ocupă cu crescerea 
vitelor şi fabricarea de obiecte de bumbac. Ca
pitala G., situată lângă rîul Linth, are 5401 loc.

Glas, voce, în musica bisericească se dă acest 
nume diferitelor moduri sau game întrebuinţate. 
Teoria deosebesce 8 de aceste glasuri, 4 prin
cipale şi 4 lăturaşe sau plagule, derivate din 
gamele vechei muzici bizantine, cari însuşi sunt 
derivate din modurile musicei vechilor Greci 
(v. Mod). Practica însă a modificat aceste gla
suri, transformându-le în modernele major şi 
minor (fără notă sensibilă) şi cromaticul oriental, 
şi nedeosebindu-le între ele decât prin gradele

principale, finalele şi gradele preferate ale ca
denţelor. [T. C.]

Glaser, luliu, mai înainte losua, jurisconsult 
şi om de stat austr. n. din părinţi ovrei 1831 la 
PostelbergînBoemia, absolvă studiile juridice, luă 
doctoratul şi se habilită 1854 ca docent pentiui 
dreptul penal la universitatea din Viena, unde 
deveni profesor extraordinar şi apoi 186() chiar 
ordinar. 1871 fu chiemat ca ministru de justiţie 
în cabinetul Auersperg, în care remase până 
la 1879, devenind apoi procuror general la curtea 
de casaţie, în care calitate muri 1885. Capaci
tate recunoscută pe terenul juridic în genere 
şi criminalistic în specie, el a iniţiat mai toate 
refomiele moderne ale justiţiei austriaco.

Glasgow, cel mai mare oraş industrial şi 
comercial al Scoţiei, situat lângă rîul Clyde, 
cottul Lanark; 564,981, împreună cu suburbiile 
658,198 loc. (1891). Stradele oraşului sunt îm
podobite cu numeroase monumente; edificii prin
cipale; catedrala (zidită 1133—1433), universi
tatea, bursa, casa oraşului, etc. Universitate 
(înfiinţată 1450) cu museul Hunter, observatoriu 
astronomic şi grădină botanică; bibliotecă de 
200,000 tomuri. G. e centrul industriei de bumbac 
în Scoţia, al fabricaţiei de maşine şi de nave; 
fabrici de porielan, sticlă, etc. 1896 au întrat 
în portul G. 10,096 năi de 3.273,769 tone capa
citate, au ieşit 10,325 năi de 3.521,420 tone. 
Import de tutun, grâu, zahar, metale; export 
de maşini, fier, mărfuri de bumbac şi lână, 
cărbuni.

Glassbrenner, Adolf, umorist şi satiric germ., 
n. 27 Mart. 1810 în Berlin, f 25 Sept. 1876 
tot acolo. Redactă 1831 foaia »Don Quixote«, care 
fu suprimată 1833. Sub pseudonimul A. Brenn- 
glas publică o serie de scrieri mai mici sub titlul 
»Berlin wie es ist und — trinkt« şi «Buntes Berlin« 
(1832—52), prin cari se făcu îiitemeietonil lite
raturii lunoristice şi satirice moderne. Acestora 
urmă un lung şir de scrieri în prosă şi verauri 
(»Verbotene Lieder«, »Neuer Reinecke Fuchs«, 
»Die verkehrte Welt», etc.) 1848 conducetorul 
partidului democratic, 1850 expulsat, 1858 re
întors la Berlin, unde redactă »BerUner Montags- 
post« până la moartea sa.

Glasura, spoiala lucie, sticleazăde ordinar con
stituită din un oxid ori sulfur de plumb, ce se 
dă vaselor de pământ pentru a împiedeca ab
sorbirea lichidelor.

G. de sare, G. prepai'ată din sai’ea comună 
pentra văpsirea cărămizilor.

Glatz, fost comiţiat în Silesia, compus din partea 
sud-estică a guvernamentului Breslau, 1636 km2; 
framos ţinut muntos cu multe isvoare de ape 
minerale (Reinerz, Landeck, Cudova, etc.). Ca
pitala G. are 14,151 loc. (1895), fortăreaţă, 
centru de căi ferate; gimnasiu.

Glauberita, mineral, sulfat de sodiu şi calciu. 
Se presintă în cristale monoclinice cu gisemen- 
tele de sare dela Stassf ui-t, Yillarubia (Spania), etc.

Glauc, (botan.) glaucus, glaudnus, glaucescens, 
caesius, pruinosus, se numesc părţile plantei 
sau planta întreagă, când au coloarea verzuie 
sau alliăstiTiie. Se întâlnesce la frunze (de Varză, 
Garoafe, Bromeliacee, Eucalyptus); la tulpini (de 
Garoafe, Graminee); la fructe, cele Zise brumate 
ori brumării (Struguri, Prune ş. a.) Această co
loare se datoresce existenţei pe epiderma părţilor
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citate, a unei substanţe ceroase secretată de 
cuticulă. Această substanţă se presintă în formă 
de pulbere fină, de bastonaşe scurte sau lungi 
şi dese, de cruste. Atinsă cu mana se ia lesne; 
se disoalvă în alcool încăkjit. Rolul ei e de pro- 
tecţiune pentru plantă contra unei clime uscate, 
excesului de transpiraţiune şi de lumină, etc.

[S. Şt. R.]
Glauchau, oraş în guvernam, saxon Zwickau, 

cu 24,914 loc. (1895), centru de căi ferate, al 
doilea oraş industrial al Saxoniei, cu fabrici mari 
de articole de bumbac, lână, materii colorante; 
topitorii de fier; şcoală reală.

Glaucium Juss., (botan.) gen din fam. Papa- 
veraceae, trib. Eupapavereae, cuprinde plante 
erbacee glauce, cu suc galbin-roşietic şi are vr’o
5 sau 6 specii, respândite mai cu samă în re
giunea mediteraniană în Europa, Asia occidentală 
şi în Africa boreală. In părţile noastre cresce 
prin locuri cultivate şi necultivate G. Gornicu- 
latum Curt., numit vulgar Mac-cornut, şi G. 
flavum Crantz, prin locuri aride. Unele specii 
de Glaucium se cultivă ca plante decorative.

[Z. C. P.j
Glaucoma, boală de ochi cunoscută mai bine 

după descoperirea oftalmoscopului (1851), care 
se manifestă în presiune mare intraoculară şi 
în escavaţiunea nervului, optic. Ii mai 4ice şi 
perdea verde. A nu se confunda cu apa neagră, 
amaurosa, nici cu cataracta simplă, numită de 
popor perdea. Ultima se operează după ce e 
coaptă, pe când glaucomul cât mai curând, prin 
iridectomia propusă de marele oculist german 
de Graefe.

Glauconita, un mineral, varietatea unui calcar 
granulos de coloare verzuie.

Glaukos, în mitol. greacă: 1) ()eu al mării, 
are reşedinţa sa pe insula Delos şi darul pro
feţiei. 2) G. fiul lui Minos, regele din Creta şi 
al Pasiphei. G. ca copil s’a luat după un şoarece 
şi că4end în vasul cu miere a murit. Părinţii 
nu sciau unde a pierit, dar profetul Polydos 
l-a vecţut şi regele a pretins dela el, ca să-l 
învie. Profetul a respuns, că nu-1 poate învia, 
dar regele necre()endu-i l-a închis laolaltă cu 
trupul mort al copilului. Curând din o gaură 
ieşi un şerpe, profetul îl ucide, dar atunci vine 
alt şerpe aducend o iai’bă în gură şi cu aceea 
înviă pe şerpele mort. Profetul vecjend aceasta, 
cu aceeaşi iarhă învia pe fiul regelui. Idea acestei 
învieri se reaflă şi în poveşti. [Atm.]

Glavacioc, 1) G., rîu în Rom., îşi ia începutul 
în j. Argeş, întră în j. Vlaşca la căt. Şelariu 
şi dă în Călniştea la Cămineasca. Apele lui sunt 
vara de tot mici, iar pe alocurea rîul nu se vede 
de loc. 2) G., corn. rur. în j. Vlaşca, formată 
din căt. G., Şelariu şi Ştefan cel Mare cu 2305 loc. 
(Dicţ. geogr. 1890), are 2 biserici şi 1 şcoală. 
3) G., fostă mănăstire în j. Vlaşca corn. G. pe 
coasta unui deal; nu se scie cu certitudine anul 
înfiinţării ei; aici este înmormântat Vlad Vodă 
Călugărul ; mai toate clădirile vechi din jurai 
mănăstire! sunt în ruină; mănăstirea G. a fost 
din cele închinate la sf. mormânt şi avea înainte 
de secularisare mai multe moşii.

Glăvile, corn. rur. în Rom., j. Vâlcea, compusă 
din 3 căt. cu 2726 loc. (Dicţ. geogr. 1893); are
6 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura, viticultura şi fabricarea ţuicii.

Glebae adscriptus se numia în legile vechi 
feudale ardelene şi ungurene ţeranul clăcaş, care 
nu avea facultatea de strămutare de pe moşia, 
pe care se născuse şi unde era stabilit. Dela 
Imp. losif n se primise iarăşi libera lor niigra- 
ţiune de pe o moşie pe alta, dela un boier la 
altul, cu luarea vitelor şi o mică desdaunare 
din partea proprietarului pentru casa şi ecaretele 
economice. La anul de emancipare generală din 
1848 a încetat iobăgia cu totul şi cu ea şi le
garea ţeranului de glie.

Glecer, v. Gheţari.
GlechomaL., (botan.) după Bentham şi llooker 

secţiune din genul Nepeta L. (v. ac.).
Gleditschia L., (botan.) gen de plante arbo

rescente, cu tulpina şi ramurile în de comun 
armate cu spini simpli sau ramificaţi, din fam. 
Leguminoaselor, trib. Eucaesalpineae, cu tubul 
caliciului turbinat-campanulat. Cuprinde vr’o 4 
sau 5 specii subtropical- şi temperat-asiatice şi 
boreal americane, cultivate la noi ca plante deco
rative rustice, aşa: tr. caspica Desf., G. sinensis 
Lam. etc., cu deosebire însă G. triacanthos L,, 
din America boreală atlantică, cunoscută sub nu
mirile »plătică« şi «spinul Domnului*. [A. Pr.]

Glee, fengl.J composiţiune musicală de obiceiu 
pentru 3 voci bărbătesci, fără acompaniament. 
E o formă esenţialminte engleză şi stilul între
buinţat e o armonisare bine cadenţată, adese notă 
contra notă. [T. C. ]

Gleichenberg, loc de cură climatică în Stiria 
(Austro-Ungaria). La o înălţime de 284 m. dea
supra mării, scutit de vânturi ca puţine loca
lităţi cu asemenea menire, cu o temperatură 
prea puţin variabilă. G. ajunsese a fi prima sta
ţiune climatică dirr imperiu pentru cei ce sufer 
de organele respiraţiunii. Aglomeraţia bolnavilor 
cu simptoame grave de tuberculosă, apoi oroarea 
de baccilii ce, conform teoriei moderne a eoii- 
tagiosităţii tuberculosei, prin expectoraţiile bol
navilor pot molipsi şi pe alţii, au făcut ea multă 
lume cu afecţii mai uşoare să se ţină mai ro- 
servată faţă de acest mărgăritar nepreţuit între 
staţiunile climatice. Mesurile higienice, aplicate 
întru scutirea visitatorilor de infecţiune străină, 
nu lasă nimic de dorit. Un mare avantaj al sta- 
ţiunei sunt isvoarele minerale alcaline-muriatice, 
dintre cari cu deosebire isvorul Constantin şi 
isvoral Emma se disting prin potrivita eomposiţie 
în săruri carbonate şi chlorate de sodiu, cari 
disolvând cu înlesnire secreţiuniie căilor respi
ratoare, vindecă afecţiuni învechite do laringo, 
faringe şi bronchii, fac să dispară exsndate plouri- 
tice, infiltraţii pulmonale. Mijloacele de casă siint; 
aerul, apa minerală, inhalaţiile, zerul, etc. Lit. 
Monografii la administraţia băilor. [Dr. Vuia. |

Gleichenia Neck., (botan.), gen de Forigo din 
fam. Gleicheniacee, cu vr’o 40 specii, co ti'ăiosc 
în regiunile tropicale şi subtropicale din emis- 
ferul sud. Au un rhizom şi frunzele ramificate, cu 
pinulele orbiculare. Ca specii cităm: G. Glnncct, 
bzfida ş. a.

Gleicheniaceae, familie de Ferigo isosporco 
leptosporangiate, caracterisată prin sori by[)opbyli 
(pe faţa inferioară a frunzelor) aşerjaţi pe nci- 
vuri, formaţi din 2—3 sporangi l'ăra iridusie; 
sporangii au inelul ecuatorial şi debiscenţa lon
gitudinală. Cuprinde genurile Oleichcnia, Mer- 
teusia ş. a. [S. Şt. R.]
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Gleim, Jdhann Wilhelm Ludwig, poet germ., 

n. Apr. 1719 în Ermsleben, 1744 ca secretar 
al principelui Wilhelm de Brandenburg-Scliwedt 
ia parte la al doilea resboiu silesian, dela 1747 
.secretar al capitulului catedral din Halberstadt 
!ji canonic de Walbeck, f 18 Febr. 1803. G. a 
promovat poesia germ. piin participare activă 
la toate apariţiunile none şi prin încurajarea ta
lentelor mai tinere. Din lucrările sale sunt de 
relevat: «Preussische Kriegslieder von einem 
Grenadier» (1758, 1882), poesia didactică »Hal- 
ladat* (1774) şi »Fabeln und Erzăhlungen®. Opere 
compl. 7 voi. 1811—13. Biogr. de Korte (1811).

Gleispach, Johann Nepomuk, conte, om de 
stat austr., n. 29 Sept. 1840 în Gorz, studia în 
Viena dreptul şi sciinţele de stat; ajunse pro
curor suprem şi apoi president al curţii de apel 
în Graz, în care calitate introduse mai multe 
reforme; president suprem al curţii de apel 
pentru Stiria, Carintia şi Carniolia; Sept. 1895 
ministru de justiţie în cabinetul Badeni.

Glena, cavitatea unui os, în care se îmbucă 
cu altul.

Glesna, v. Ai-ticulaţiune.
Gleucometru, un areometru special pentru me- 

surarea greutăţii specifice (densitatea) mustului 
şi a zahărului ce acesta conţine. [S. M.]

Glia, o brazdă învescută cu iarbă. Gliile se 
întrebuinţează cu deosebire în grădinăria de lux 
pentru formarea de parcuri, terate de împrej
muit straturi, etc. Gliile se mai întrebuinţează 
şi în agricultură la fenaţele irrigate în spinări 
în loc de înseminţare directă.

Glicerina, C3 H8 03 = CHa OH. CH OH. CHa OH 
Propan triol, alcool triatonic sau triacid. Extrasă 
pentru prima oară de Scheele 1779, pe care a 
uiunit-o principiul dulce al uutui’ilor. In 1823 
Chevi'eul stabilesce că ea întră în mod constant 
în constituţia substanţelor grase şi că acestea nu 
sunt decât nisce eteri ai Glicerinei. Ea se gă- 
sesce în cantităţi mari în corpul plantelor şi ani
malelor, iar liberă în oleul de palmieri, precum 
şi în productul de fermentaţiune a sfeclelor. 
Sintesa ei a fost făcută de Friedel şi Sylva, ea 
însă n’are valoare decât teoretică, neputendu-se 
vajisa în practică fiind excesiv de costisitoare. 
Ca punct de plecare a servit alcool isopropilic 
tratat cu acidul iodhidric şi formând propănul 
iodat, care apoi prin acţiunea clomlui şi a 
apei e transformat în glicerină. In industrie 
se obţine prin saponificarea materiilor grase prin 
potasă sau apă sub o presiune şi temperatură de 
105°. Ea se presintă ca un lichid incolor puţin 
sirupos, cu gustul dulceag, solubilă în alcool şi 
apă, insolubilă în eter. Se întrebuinţează ca su
rogat în licoruri, în farmacie, în parfumerie, 
la fabricarea de săpunuri cât şi la preparai’ea ex- 
plosivului nitroglicerină, care nu e decât un eter 
trinitric al ei, precum şi la fabricarea dinamitei, 
un amestec de nitroglicerină cu silici (năsip).

[S. M.]
Gliconic, versul, vers liric grecesc şi latin, care 

se compune dintr’un dactil urmat de un troebeu 
şi jumotate şi precedat de ori ce alt picior, tro
haic, iambic sau spondeic. Forma aceasta de vers, 
fiind prea scurtă, era de multe ori introdusă în 
versuri de altă natură.

Gligan, mistreţ, (v. ac.) Gliganul din Ery- 
wanthos. In mitol. grc. regele Eurysteus a dat

ca a treia poruncă lui Heracles (Hercules), să 
aducă G. din Erywanthos, adecă din muntenia 
păduroasă dela marginea nordică a Arcadiei. 
Heracles prinde G., îl aruncă pe umer şi îl aduce, 
dar Eurysteus, când l-a ve(jut, aşa s’a spăriat, 
încât s’a ascuns într’un vas de aramă.

Glimboka, 1) G., comună mică în Banat, cott. 
Caraş-Severin, cu 1763 loc. Români; ferestreu. 
2) G., comimă mică în Trs., cott. Sibiiu, cu 457 loc. 
Români agricultori.

Glioma, numire istologică de tumori, cu deo
sebire de tumori cerebrale, al căror aspect se 
apropie de acel al tumorilor coloide. [V. I.] 

Glissando, (îiaZ.J=lunecând, sa.nGlissato(ital.), 
Glisse ffrc.J = lunecat, termin cerend în exe- 
cuţiunea musicală uşurinţă la emiterea sunetelor. 
In musica de piano se întâlnesce această expr. 
indicând, că unele game, formate numai din su
netele tastelor albe, trebuiesc executate numai 
lunecând unghia pe deasupra acestora.

Gloaba, se numesce amenda în bani. Gloabă 
de cal, un cal reu şi slab.

Gloata, este a patra şi ultima putere militară. 
Cadrele oficieresci ale gloatelor în Rom. sunt 
recrutate dintre oficierii de reservă şi miliţii până 
la etatea de 55 de ani oficierii inferiori, şi de 
65 de ani cei superiori;, iar gradele inferioare 
din acelea ale miliţiilor şi dela etatea de 36 la 
46 de ani. Numărul total al G.-lor e de circa 
400,000. G. se chiamă sub drapel în cas de mo- 
bilisări sau resboiu, pentru serviciul de garni- 
soană şi de ordine interioară, pentru aperai-ea ce
tăţilor, posturilor de etapă, punctelor strategice, 
însă numai în interiorul ţerii. [—]

In Ungaria gloata consistă din acei bărbaţi 
apţi pentru serviciul militar, cari nu servesc în 
armata de câmp. G. se organisează după sistemul 
miliţiilor, şi îşi formează cadrele numai în cas 
de lipsă. Scopiri gloatei e întregirea şi ajutorarea 
armatei de câmp, dotarea oraşelor şi cetăţilor 
cu gamisoană, paza liniilor de etapă, iar în cas 
de ar trece înimicul gi’aniţele ţerii, are să i-se 
opună cu toate forţele. In Austro-Ungaria ser
viciul la G. (Landsturm, Nepfolkelo) ţine dela 
anul al 33 până la al 42; de tot sunt 6 milioane 
glotaşi, din cari instruaţi 1 milion. Deja organisate 
sunt 186 batalioane de infanterie şi 30 de esca- 
droane călăreţi. In Rusia se compun forma
ţiunile de G. (Opolăenije) numai în cas de resboiu. 
Glotaşi sunt de tot 8.500,000; din cari instruaţi 
800,000; aceştia formează 640 batailoan e (Druiine) 
de infanterie, 20 regimente de călăreţi, 40 re
gimente de artilerie şi 20 companii de sapeuri. 
Italia are laG. (Miliţie teritorială) 1.440,000oa
meni, din cari 683,0()0 instruaţi. Franci a are 
în »Reserva armatei teritoriale* 7.000,000, din 
cari 1.200,000 oameni sunt instruaţi. [Herbay.] 

Glob, sferă, corp sferic. G. pământesc, pă
mântul. Astronomie: G. terestru, G. ceresc, 
sfere pe cari sunt representate diversele regiuni 
ale suprafeţei pământului cu situaţiunile şi di
mensiunile lor relative, ori constelaţiunile cu 
principalele stele ce le compun.

In antichitatea romană: Ordinea circulară în 
care se aranja o armată sau o legiune romană 
împresurată de inimici.

Globular. Care are forma de glob. 
Proiecţiune globulară, sistem de hăi'ţi ase- 

menător cu al proiecţi^ei stereografice pe un
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meridian, însă în cari meridianele şi paralelele 
diferind cu aoelaş numer de grade sunt repre- 
sentate prin arce de cercuri echidistante pe 
equator şi meridianul central, cari sunt r(3pre- 
sentate prin linii drepte.

Globulos, ce este compus din globuri mici 
(globule), sau care este în formă de glob mic.

Globuloase, (zoologie) păianjeni cu abdomenul 
globulos, formând genurile Thomis Theridion. 
Insecte hemiptere cu corpul rotund.

Globuri meteorice, G. de foc, cari apar în 
timpuri furtunoase şi în genere când atmosfera 
e supraîncărcată de electricitate, după un fulger. 
Aceste globuri explodează, dând nascere la unul 
sau mai multe trăsnete. Se c)ic ancă şi trăsnete 
în bulă sau ti’ăsnete globulare.

Globe, (pron. Glob) teatrul de renume istoric 
din Londra^ la care era comproprietar Shakes- 
peare şi in care .s’au representat prima dată 
operele lui Sbakespeare.

Globularia L., (botan.) gen din fam. Selagineae 
(Globularieae), cuprinde plante erbacee vivace, 
subfrutescente sau frutescente, glabre. Acest 
mic gen are vr’o 12 specii, ce cresc în Europa, 
în regiunea mediteraniană din insulele canarice 
până în Orient. In părţile noastre cresce G. 
Willkommii Nym. Frunzele de G. alypum L. 
posed proprietăţi purgative, din care causă în 
partea meridională aFranciei, unde cresce această 
plantă, se şi numesce: Sene de Provence.

[Z. C. P.]
Globularieae, (botan.) sinonim Selagineae (v. ac.)
Globulina, nume generic dat unor principiuri 

ale substanţelor de natură albuminoidă, găsite 
în organism, în special în cristalinul ochiului 
(|is G., în sânge şi chil niunit fibrinogen sau 
metaglobuhnă, paraglobulină, în plante Phyto- 
globuhnă. [S. M.]

Globul! tartari ferrati; numite şi globulele 
marţiale, e un preparat farmaceutic in formă 
de pilule de o coloare ca a oţelului şi cari constau 
din tartratul potasico-feric. [S. M.]

Globulite, corpuscuii microscopici sub cari se 
presintă câte odată structura unor roce şi cari 
se cred a forma o stare intermediară între cea 
cristalină şi amorfă. Aceste forme se găsesc de 
ordinar în silice şi diverşi silicaţi, precum şi la 
sulf UT, când a fost disolvat în sulfurul de carbon. 
Ca varietate a glohulitelor sunt şi longulitele; am
bele aparţin formelor numite în general cristalite.

[S. M.]
Glodariu, Vasile, fost profesor la gimn. rom. 

din Braşov, n. 1832 în Ludoş (cott. Sibiiului), 
a studiat în Sibiiu şi Viena, unde a luat doc
toratul în filosofic. Ca profesor în Braşov (1863 
până 1894) s’a ocupat cu studii filologice. In 1871 
a publicat »Yocabular complet pentru opurile lui 
C. I. Caesar«, prelucrat după G. Crusius, cu o 
prefaţă de 29 pag., din care se pot constata ve
derile sale filologice. In 1881 a deschis ca di
rector şi profesor gimnasiul român din Bitolia 
(Macedonia), unde însă a funcţionat numai Va an- 
Reposat Ian. 1899 în Braşov.

Glodeaiiu, 3 corn. rur. în Rom., j. Buzeu.
1) G-Cârlig, compusă din 4 căt. cu 1870 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892); are 3 biserici şi 1 şcoală.
2) G.-Sărat, compusă din 3 căt. cu 2830 loc.; 
are 3 biserici şi 1 şcoală. 3) G.-Siliştea formată 
din un singur căt. cu 1500 loc.; are 2 biserici

şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor.

Glodeni, 1) G., com. rur. în Rom., j. Dâni- 
boviţa, situată la 10 km. spre nord de Tîrgo- 
vişte; se compune din căt. G. şi Lăculeţele cu 
2000 loc. (Dicţ. geogr. 1890); are 2 biserici şi 
1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor. Una din sursele de bogăţie ale 
acestei com. este păcura; se mai află şi cărbuni 
de păment, pucioasă şi sare, dar nu sunt exploa
tate. In căt. Lăculeţele pe malul stâng al lalo- 
miţei se află renumita fabrică de praf de puşcă, 
unica de felul acesta în Rom. 2) G., com. rur. 
în j. Gorj cu 1014 loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 
4 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura.

Glogau, oraş şi fortăreaţă în guvernamontul 
prusian Liegnitz, lângă Odera, cu 21,836 loc. 
(1895); castel; 2 gimnasii, şcoală militară; filiala 
băncii imperiale. Fostul G., cuprindea
în sine întreagă partea nordică a Silesiei de jos.

Gloggnitz, orăşel în Austria inferioară, lângă 
calea ferată Viena—Triest, cu 2249 loc. (1890); 
castel; aci se începe partea căii ferate ce duce 
preste Semmering.

Glogova, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, si
tuată pe valea Metrului; se compune din 6 căt. 
cu 1500 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă 
cu agricultura, prăsirea vitelor şi cu fabricarea 
vaselor de păment; are 3 biserici şi 2 şcoale. 
Aici a fost crescut slugerul Tudor Vladimirescu 
de cătră boierul Glogoveanu.

Glogovaţ, com. mare în Ung., cott. Arad. Are 
636 case, cu 4152 loc. Germani, Români gr.-or. 
sunt abia 250. Teritorul 7530 jug. cat. păment 
arător foarte bun. Se cultivă agronomia, pră
sirea de vite şi se produce tutun foarte bun. 
Această comună s’a ridicat pe ruinele oraşului 
şi a fortăreţe! »Orod«, dela care s’a numit cândva 
şi cott. Orod. Această fortăreaţă a fost ocupată 
de Tui'ci, dară după ce ei părăsiră ţeara, aici s’au 
colonisat la 1700 grăniţeri Şerbi şi la 1724 (ier- 
mani. Serbii la 1751 emigrând în Rusia, comuna 
deveni germană. Lângă comună se află nişte 
ruino, despre cari se afirmă, că ar fi ruinele 
prepositurei de Orod, alţii le ţin de ruinele 
claustrului benedictin de Bizere. Dela G. spre 
răsărit se află 5 movile, despre cari se afirmă 
(Mayer Lexicon), că ar fi ridicate la numoi' 7 
de împăratul roman Probus în contra Dacilor 
(atâtea au fost ridicate şi la Eufrat); dar cu timpul 
două au fost spălate de Murăş. Unii istorici susţin, 
că aici s’a ţinut dieta numită dela Arad la 1135 
(Aradi gyiiles) sub regele Bela 11, când s’au 
ucis 68 nobili. Osemintele cum şi unele obiocfe 
aflate pe acest teritoriu adeveresc, că aceste 
locuri au fost cândva arena unor lupte sânge
roase. Staţiunea căii ferate, oficiu telegrafic şi 
poşta în loc. [f)

Glogoveanu, veche familie din Oltenia, care 
îşi derivă numele dela satul Glogova din Mehe
dinţi, unde se află ca boieri âncă din soci. XVI. 
La 1691 sub Brancoveanu V. Necula Glogo- 
veanul era mare căpitan de Gemeţi. In lista 
boierilor din 1719 sub administi’aţia austriacă .a 
Olteniei, găsim pe Matei, Staico şi Mihai G. 
Acest din urmă, consilier imperial al Olteniei 
repară mănăst. Tismana, unde e ctitor îm[)reuiiă 
cu soţia sa Stanca, fiica lui Staico Beiigescu, de
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asemenea consilier imperial. El moare la 1732, 
avend fiu pe loniţă Gl., ispravnic de Gorj la 
1779 şi apoi Mare-Logofet. Pe la 1600—21 trăia 
boierul Danciul din Glogova; contimporan cu 
Vintilă postelnicul din G., din care se trag cei 
de mai sus, precum şi actualii. [O. L.]

Glommen, cel mai mare rîu al Norvegiei, for
mează lacul Aursunden şi cataractul Sarpfoss, se 
varsă în Skagerrak la Frederikstad; 580 km. lung.

Glonţ, proiectilul aruncat de armele de foc 
portative. înainte G. avea forma sferică, cum 
şi astăzi adesea se întrebuinţează pentru armele 
uegbintuite de vânătoare. Pentru armele de res- 
boiu, G. are forma cilindro-ogivală. Până în 1886 
G. era numai de plumb întărit, acuma însă din 
causa crescerii iuţelelor şi a lungirii G.-lor, 
pentru a nu sări. prin ghinturi, se invălesce G. 
în o cămaşă de un metal mai resistent. Pentru 
arma română G. este de plumb întărit cu 4% 
antimoniu şi este învălit în o cămaşă compusă 
din un strat de oţel şi un strat de mailschort.

Bătaia glonţului este distanţa dela gura ţevii 
până la punctul, unde el întâlnesce planul ori
zontal ce trece prin gura ţevii.

Gloanţe de oţel. Pentru armele portative s’au 
|)ropus gloanţe de oţel cu o centură de aramă, 
întocmai ca proiectilele (glonţul Pralou) •, nu s’a 
admis însă până acuma de nici o armată, fiind 
prea scump. Aceste G. ar ave o bună pătrun
dere în plăci şi ar permite întrebuinţarea ghin- 
turilor cu pas progresiv şi la armele portative.

Gloria, mărire, renume mare, îndeosebi re
nume resboinic. In biserica rora.-catolică doxo- 
logia (Mărire întru cei de sus) e numită astfel 
după începutul cântărei; «Gloria in excelsis...«, 
compusă din imnul cântat de ângeri şi păstori 
la nascerea lui Isus Christos, amplificată cu mai 
multe adausuri. G. sau doxologia în biserica 
rom.-cat. se cântă pe patru feluri de melodii: 
in duplicibus, in festis beatae virginis Mariae, 
in semiduplicibus şi in simplicibus. G. în Francia 
e un fel de cafă neagră, în oare se picură zahăr 
muiat în cognac şi topit prin ardere, v. şi Mărire.

Gloriola, cercul auriu, aplicat în pictură în 
jurul capului sfinţilor, îndeosebi al lui Christos, 
ca expresiune a mărirei ceresci. Cu G. sunt re- 
presentate şi deităţile luminei din mitologia an
tică; sinonim nimb.

Glosa, Ia gramaticii greci şi romani, ori ce 
formă obscură dintr’un text şi în special ori ce 
cuvânt ieşit din us şi care trebue explicat. In 
filologii de mai târziu, prin glosă se înţelege 
cuvântul, care vine să lămurească o formă obscură 
dintr’uu text. De obiceiu asemenea G. erau în
semnate pe marginea manuscriselor (glose mar
ginale), jnai rar între linii (glose interliniare), 
de multe ori chiar copiştii le-au introdus în 
corpul textului, îngreuind astfel critica Iui. (V. 
şi art. Corpus Juris civilis.)

Glosa în versificaţiune, poesia, ale cărei ver- 
.suii din strofa primă, de comun octavă sau de
cimă, se explică pe rând fiecare în câte o strofă 
separată, pe lângă repetarea versului la finea 
strofei, în care este explicat. In literatura noastră 
numai poetul Eminescu a folosit aceasta formă 
de versificaţie, ce se găsesce des în poe.sia 
spaniolă.

Glosar, dicţionar de cuvinte vechi sau rare, 
(v. şi art. Dicţionar II, pag. 157).

Glossantrax, dalacul (v. ac.), cărbunele hmbei. 
Este rară şi se face prin înoculaţiune directă 
cu virusul dalacului.

Glossina morsitans, (Westw.), numită şi Tse- 
Tse, este o muscă din Africa centrală, despre 
care se crede că posedă un venin mortal şi este 
atât de cunoscută de cai, încât când o aud devin 
furioşi de.spaimă.

Glosslta, inllamaţiunea liinbei, produsă prin 
traumatisme, arsuri, îngheţ, tumori sau boale 
generale, ca de exemplu erisipelul.

Glossocele, eşirea limbei mărite de volum din 
pricina inflamării sau edemului ei.

Glossodynia, durerea limbei.
Glossoplegla, paralisia limbei.
Glottis, este partea cea mai importantă a la- 

ringelui, care presidează la fonaţiune (graiu) şi 
constitue deschi(Jetura dintre corzile vocale şi 
cartilagele aritenoide.

Glottologia, alt nume al filologiei comparative.
Gloucester, 1) G. oraş (comitat), în partea sud- 

vestică a Engliterei, lângă Severn, cu 39,444 loc. 
(1891). Catedrală, episcop protestant; comerciu 
însemnat. 2) G. oraş cu pori în statul nord- 
ameiican Massachueetts, cu 24,651 loc. (1890).

Gloucestershire, comitat (ducat) în sud-vestul 
Engliterei, 3171 kma. cu 384,487 loc. (1890), 
cari se ocupă cu agricultura şi crescerea vitelor; 
industrie de postav; mine de cărbuni şi fier.

Gloxinia Her., (botan.) gen de plante erbacee • 
din fam. Gesneriaceelor, trib. Gesnereae, cu rhizora 
repent însă netubercuios, cu tubul corolei cilin- 
draceu-ventricos şi cu disc glandulifer anular, 
întreg sau cel mult 5 lobat. Cuprinde vr’o 6 
specii tropical-americane, remarcabile ca plante 
de florărie caldă. Mai ales G. speciosa Lodd. şi 
G. fifyana Hort. se cultivă în o serie de varietăţi.

[A. Pr.]
Gluck, Gtristoph Wilihald, cavaler de, celebru 

compositor german, n. 2 Iulie 1714 în Weiden- 
wang, -f-15 Nov. 1787 în Viena. Copil în corul bi- 
sericei din Komotau, studia el cântul, clavecinul, 
orga şi violina; mai târejiu violoncelul cu boe- 
mianul Cemohorski, şi în fine composiţiunea la 
Milan cu celebrul Lammartini. Debuta în acest 
oraş cu opera Artaxerxe (1741), căreia îi urjnară 
în timp de troi ani alte 6, formând prima pe
rindă a stilului seu, influenţat de acel al mă
iestrilor italieni. Un voiaj prin Paris şi Londra, 
care îi dădu ocasiunea de a aiuji musica lui 
Rameau şi Hăndel, îi deschise noue orisonte ; 
urmă astfel o nouă serie de opere şi opere co
mice, cari formează o a doua stadie. In fine în 
1762 apăru Ia Viena opera sa Orpheus, care 
deschide seria capodoperelor ce transformară 
opera modernă şi realisară în acest gen o ade
vărată revoluţiune binevenită şi salutară în fa
voarea expresiunei dramatice. Acesteia îi urmă 
Alceste (Viena, 1767) şi Paride ed Elena (Viena, 
1770). După alte câteva de mai puţină impor
tanţă fu chiemat la Paris, unde pe lângă operele 
citate produce âncă Iphigenie en Aulide, cu 
textul după Racine (1774), Armide (1777) şi 
Iphigenie eu Tauride (1779), şi unde avii a su
porta atacurile înverşunate ale pai'tisanilor inu- 
sicei vechei şcoale franceze, uniţi cu acei ai tnu- 
sicei italiene, ceea ce dădu nascere la un adevărat 
resboiu musical, cunoscut în istoria ariei sub
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numele de acel al Gluckiştilor şi al Picciniştilor, 
rivalul ce i-se iscase fiind coinpositonil italian 
Piccini (v. ac.). Aceasta n’a împedecat însă ca 
influenţele stilului lui G. să se facă simţite nu 
numai la succesorii direcţi, dar şi până la cei 
mai principali represeutanţi ai şcoalelor musicalc 
contimporane. [T. C.]

Gliick, Theophil, s’a născut la 31 Dec. 1824 
în Cracovia, unde la 1846 obţinu dlploma.de 
doctor în medicină. La 1851 el veni la Iaşi, unde 
fuse numit medic militar, apoi medic comunal 
şi în fine medic primar al spitalului Sf. Spiridon. 
In anul 1864 principele Cuza l-a chiemat în 
Bucuresci, aci fu numit medic primar la spi
talele Brâncovenesc şi Colintina, apoi efor al 
spitalelor civile. Dela 1865 până la 1866 a în
deplinit funcţiunea de director general al ser
viciului sanitar, de acî înainte el remase numai 
medic primar la spitalul Brâncovenesc până în 
17 Sept. 1884 când încetă din viaţă.

Gluma, e o vorbă spusă pentru haz. A făcut 
o G., înseamnă: n’a fost în serios. In sens po
pular: un flăcău face G.-e cu o fată, înseamnă 
că îi spune vorbe de dragoste, se hîijoană.

Gluma, (botan.) se numesc bracteele sterile de 
pe axa spiculului gramineelor; în uvragele de
scriptive se mai numesce şi tegmen, caliciu 
(Linnee), lepicena (Richard).

Glumaceu, care se aseamenă cu Gluma (v. ac.).
Glumela, se numesc cele doue bractee ce în- 

. velesc imediat organele sexuale din floarea Gra
mineelor; una e inferioară fGl. inferioară, 
decîcspelze, palaea inferior) sau anterioară şi 
uninerviată, alta e superioară (Gl. superioară, 
vorspelze, palaea superior) sau posterioară şi 
binerviată, bicarenată. Linnee le considera ca o 
corolă; în realitate una pare a fi bractea mumă 
a axei floarei şi alta prefoaia acestei axe.

[S. Şt. R.]
Glumelula, se numesc 2, sau rar 3 solzi mici ce 

se găsesc pe axul floarei Gramineelor imediat după 
Glumele; se mai numesc şi lodiculae. Ar repre- 
senta o a doua prefoaie dedublătă a axului floral.

[S. Şt. R.J
Glumiflorae, (botan.) Glumaceae, a 4-a serie 

de Monocotiiedonate în clasificaţia lui Engler. 
Cuprinde plante mai ales ierboase, rar lemnoase, 
cu frunze lineare, flori mici acoperite de bractee 
(Glumae) şi grupate în inflorescenţe variate: 
spice, panicule ş. a. Glumelele sunt bine des- 
voltate; florile sunt ermafrodite sau unisexuate 
monoice, rar dioice; florile rar au un perigon, 
mai des un înveliş trichomatic (format din peri), 
ândroceul e compus din 3 stamine, mai rar 6; 
gyneceul dintr’un cârpei (rar 2—3) cu un singru1 
ovul. Semenţa are un endosperm abundent. Cu
prinde familiile Cyperacee (v. ac.) şi Gra- 
ininee (v. ac.). " [S. Şt. R.]

Gluten, substanţa ce remâiie după îndepăr
tarea amidonului din făina cerealelor, în special 
a grâului. E o materie azotoasă, de o colora- 
ţiime galbină, când e de curând preparată, vâs
coasă. cleioasă şi ou un miros caracteristic. Us
cată devine uşor pulverulentă. Insolubil la rece 
în alcool, dar Ia cald se disolvă parţial dând o 
substanţă, căreia i-se dă numele de Glutină sau 
caseină vegetală pe lângă că mai depuno şi o 
alta analoagă cu fibrina vegetală. G. e partea 
cea mai hrănitoare a cerealelor şi se găsesce în

cea mai mare proporţie în grâu dela 20—45%, 
în orz 14%, în mălaiu 11%, în orez 7i5%

[S. M.]
Glutinos, (botan.) Glutinosus, viacosus, viscidus, 

se numesce organul a cărui suprafaţă e acope
rită de o substanţă lipicioasă, vîscoasă; s. e. tul
pinile de Lychnis viscaria, solzii multor muguii 
(Plop, Castan selbatec), suprafaţa stigmatului, ş. a. 
Secreţiunea substanţei lipicioase se datoresce 
celulelor epidermice, iar rolul ei o de protecţiuno 
pentru plantă contra animalelor stricătoare (s. e. 
contra Melcilor), sau îi servă să prindă insectele, 
şi probabil să se hrănească cu ele, sau pentru 
prinderea şi reţinerea polenului, etc. [S. Şt. R.] 

Glutol, un corp antiseptic preparat din 25 pi
cături aldehida formică în 500 gr. gelatină disol- 
vată în apă şi apoi uscarea massei întregi într’o 
atmosferă de vapori ai aceleia.şi aldohide. Se 
presintă ca o pulbere albă fără miros. [S. M.] 

Glyceria R. Br., (botan.) gen de plante din 
fam. Gramineelor, trib. Festuceae, foarte înnidit 
cu Festuca (v. ac.), de care se distinge prin 
glume obtuse, mutice. Cuprinde vre-o 30 do 
specii temperate (intertropicale foarte puţine), 
dintre cari cresc mai adese la noi: G. spectabilis 
M. K. »mama de ape«, G. fluitans R. Br. »firuţa* 
şi G. Aquatica Presl. [A. Pr.]

Glycine L., (botan.) gen din familia Legumi
noaselor, subfamilia Papilionaceae, tribul Pha- 
seoleae, cuprinde plante erbacee volubile sau 
întinse pe păment, uneori erecte; frunzele pe- 
naticompuse cu 3, mai rar cu 5—7 foliole; florile 
purpurii sau palide sunt dispuse în raceme axi- 
lare; bracteele sunt mici, setacee şi caduce. 
Fructul este un legumen bivalv, linear sau falcat. 
Acest gen are vr’o 12 specii, ce cresc între tropice 
în Africa, Asia şi în Australia. Unele specii sunt 
cultivate ca plante decorative. [Z. C. P.j 

Glycocol, sinonim cu acidul amidoacetic NIlj 
CH, CO. OH, numit şi glicina. Se prepaiii piiii 
acţiunea acidului sulfuric sau a potasei asupra 
cleiului sau gelatinei sau prin hidratarea aci
dului hipuric. In acest cas se tratează acest acid 
la cald prin cel clorhidric. Prin recire so separă 
acidul benfoic, iar în soluţiune remâne glicocohil, 
care prin neutralisarea cu amoniac şi evaporare 
se depune sub forma unei pulberi cristaline albe. 
El e puţin solubil în apă, e insolubil în alcool 
şi eter, cu un gust dulce. Fusionează la 232°.

[S. M.]
Glycogen, C6H10O6, zahărul ficatului. Se gă

sesce în ficat, în muşchi, în sânge, în carnea 
de cal, în stridii, moluşti şi crustacei atât, cât 
acestea sunt âucă în viaţă, căci după moarte 
el se descompune cu cea mai mare uşurinţă în 
glycosă, maltosă şi isomaltosă. Ordinar se obţine 
din extracţiunea cu apă a ficatului unui animal 
omorît în adins, şi apoi tratarea extractului ai)os 
cu alcool absolut, când glycogenul so depuno ca 
o pulbere albă fără miros şi gust. Prin fermen- 
taţiune se descompune ca mai sus. In organism 
se nasce din hidraţi de carbon şi din aIbuininoid(! 
sub acţiunea ficatului, când apoi e predat sân
gelui sub forma de glucosă. [S. M.J

Glycon, v. Glykon, şi art. Glicouic.
Glycosa, sinonim cu Dextrosa, zahărul de stru

guri ori de amidon. C.»Hia 0# + H.j O. Re găsesce 
rospândităîn regnul vegetal însoţit do fructuo.sa, 
cum s. e. în fructele dulci, mai departe în
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mustul de struguri, al prunelor, precum şi în 
mierea albinelor şi în mană. In mici cantităţi 
se întâlnesce în organismul animal în ficat, sânge 
în urină, în caşul patologic de Diabetus mellitus, 
G. se obţine prin acţiunea acizilor diluaţi sau a 
fermenţilor asupra hidraţilor de carbon de for
mula Cia Haa Oi! şi C0H1005, cât şi din descom
punerea unor corpi, ce aparţin regnului vegetal, 
aşa numiţi Glycosi4i, ca salicina, saligenina, amig- 
dalina, populina, etc. In stare pură se obţine din 
miere ori din zahărul de ti'estie. Zahărul e fiert 
ou acidul sulfuric ori clorhidric şi se separă în 
G. şi lerulosă. In industrie se prepară din amidon 
în urma tratării cu acid sulfuric. Sintetic s’a 
obţinut de E. Fischer trecend succesiv prin urmă
torii corpi: acroleina bromata, acrosă, acrosazoa, 
fructuosa, aceasta redusă în manită, apoi în 
manosa, în acid manonic, acid gluconic şi în 
sfirşit prin reducere în glucosă. Glucosa e o sub
stanţa solidă, incoloră, cristalisează cu o moleculă 
de apă, e mai puţin dulce ca zahărul, se topesce 
la 86°, pier(}end apa de cristalisaţiune la 110°. 
Deviază planul de polarisaţiune cu + 56°. Ea are 
în molecula sa un grup alcoolic primar, 4 secundari 
şi unul aldehidic. La 170° trece în glucosan. 
(îlucosa are mai mulţi isomeri, între cari: mal- 
tosa, levulosa, manitosa, galactosa, inosita, sorbită. 
Cei dintâi 4 se deosebesc între ei prin puterea 
rotatorie şi alte constante fisice şi foarte puţin prin 
proprietăţile chimice; prin oxidaţii dau acidul 
zaharic, pe când galactosa dă acidul mucic. Cele 
dintâi suferă fermentaţiunea alcoolică a drojdiei 
de bere, cele din urmă nu. Reduc licorea lui 
Feling afară de inosita. [S. M.]

Glycosuria, apariţiunea de zahăr în urină, însă 
în mod trecetor, căci când ea devine permanentă 
se numesce diabet zaharat. Căuşele G. sunt: 
alimentaţiune abundentă cu zahăr şi feculente, 
oongestiele cerebrale, contusiunile craniului, în- 
ţăparea podişului ventriculului al IV-lea, inge
rare în cantitate suficientă de chloroform, eter, 
esenţă de terebentină, etc., în fine toate căuşele, 
cari determină o congestie intensă a ficatului. 
In stare fisiologică ficatul prepară din alimente 
o materie numită glycogen, care sub acţiunea 
unui ferment se transfoarmă în zahăr, care 
trece în sânge, unde e ars; când ficatul e con
gestionat, cantitatea de zahăr preparată este 
mai mare, cum e în timpul digestiunii. Când 
cantitatea de zahăr, care trece din ficat în sânge, 
atinge proporţii mai mari, zahărul trece din sânge, 
în urină. După Claud Bernard G. se observă, 
când sângele conţine la 1000 părţi 2-50 grame 
de zahăr. [Imerwol.]

Glycyrrhiza L., (botan.) gen de plante perenale 
din fam. Leguminoaselor, trib. Galegeae, înrudit 
cu Astragalus (v. ac.), de care se distinge prin 
loculidele anterelor spre vîrf confluente. Cu
prinde vr’o 12 specii respândite mai ales în Asia 
subtropicală şi temperată până înMediterana. Cea 
mai cunoscută specie e G. glabra L., cunoscută 
sub numirea de »leinn dulce®, ce se folosesce şi 
în medicină »radia Liquiritiae®. [A. Pr.] 

Glykon, după inscripţiunile romane din Dacia 
un cjeu. Lucanus îl numesce un (jeu mincinos.

Glyphogene, un preparat format din o soluţie 
acidă de nitrat de argint şi din 2 păi’ţi iod, 
5 iodur de potasiu, 40 apă; intrebuinţat pentru 
gravarea mai uşoară pe metale. [S. M.]

Glyphografia, un procedeu stabilit pe metoda 
galvanoplastică de a se obţine mai uşor plăci 
gravate pentru imprimare. [S. M.]

Giypte şi Glipte, {grec.) lucrări cioplite în 
piatră, sculpturi de piatră.

Glyptica, arta de a sculpta în piatră; proce
dura prin care se taie în pietrile preţioase figuri 
fie concave, fie convexe.

Glyptotecă, colecţiune de piotri cioplite; în 
înţeles general: colecţiune de sculpturi de ori ce 
soiu. Renumita G. din Miinchen s. e. e colecţiune 
de opere sculpturale antice.

Giyptodont, un fosil din ord. edentatelor (dasyp), 
lung de vr’o 3 metri.

Gmiind, oraş, mai nainte oraş liber imperial, 
în Wuttemberga, cu 16,817 loc. (1890); liceu 
real, seminar de înveţători, institut de stirdo- 
muţi şi de orbi; industrie de bijuterii şi argintării.

Gmunden, oraş în Austria de sus lângă lacul 
Traun, cu 1750 loc. (1890); G. e locul principal 
în Salzkammergut şi loc de cură foarte cercetat. 
In lacul Traun sau G. se află castelul Ort.

Gnaphaiium L., (botan.) gen din familia Com- 
positelor, tribul Inuloideae, cuprinde plante er
bacee mai rar frutescente la basă, alb-tomen- 
toase sau lanate; frunzele alterne de tot întregi, 
sesile sau mai rar peţiolate; florile galbine sau 
alburii sunt dispuse în mici capitule, cari la 
rândul lor sunt şi ele dispuse în cime sau 
glomerule sau uneori sunt solitare, capitulele, 
cimele sau glomeiailele sunt aşezate la vîrful 
ramurilor, sau dispuse în panicule corimboase. 
Capitulele sunt multifiore; florile femele 2—oq 
seriate; florile hermafrodite ale discului sunt 
mai puţine şi toate fertile, involucrul variabil, 
bracteele adesea colorate, rar sunt radiante. 
Setele papusului sunt neplumoase, libere sau 
concrescute la basă într’un inel. Fructele sunt 
achene oblonge sau obovale. Acest mare gen 
cuprinde vr’o 100 de specii, respândite prin 
regiunile calde, temperate, reci şi alpine de pe 
mai toată suprafaţa globului. In părţile noastre 
cresc mai multe specii de Gnaphaiium, dintre 
cari menţionăm pe: G. silvaticum L., G. no- 
vegicum Gunner, G. supinum L., G. dioicum L. 
»Siminic«, ele. Unele specii din acest gen se 
cultivă ca plante decorative. [Z. C. P.]

Gnathalgia, prosopalgie, nevralgie facială, (v. 
Nevralgie.) [V.]

Gnathobdelide, Hirudinei monoice, cu pharin- 
gele armat de fălci, cuprinde genurile: Hiruda 
(lipitoarea) şi Aulastoma.

Gneisenau, August, conte, mareşal prus., n. 
27 Oct. 1760 în Saxonia; renumit pentru apă
rarea cetăţii Kollberg. G. a luat parte Însemnată 
la resboaiele de eliberare în contra lui Napoleon 
cel Mare, .şi a decis în anul 1815 bătălia dela 
Waterloo în favorul aliaţilor. In luptele contra 
insurecţiunii polone din 1831 a comandat cor
purile germane, -f- 24 Aug. 1831.

Gneiss, rocă .şistoasă de comi)osiţia granitului. 
După structura şi constituţia lor se disting: G. 
micace, G. amfîbolice, G. piroxenice, G. pojĂrice, 
G. granulitice, etc. Genesa lor variată; în mare 
parte sunt roce granitice dinamoinetamorfosate. 
In România, Banat şi Transilvania formează ma
sive importante.

Gneist, Rudolf Hdnrich Adam Friederich, 
n. 13 Aug. 1816 în Berlin. 1839 docent, 1841
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jude de tribunal, 1844 profesor extraordinar, 
IS.’lS prof. ord. la fac. de drept în Berlin. Dela 
1858 membru al dietei prusiane şi al celei im
periale, 1888 Ffiederich III l-a ridicat la rang 
de nobil. A scris »Das heutige englische Ver- 
fassungs- u. Verwaltungsrecht* (1857—(53), apă
rută în mai multe ediţiuni, »Budget u. Gesetz 
nach dem constitutionellen Staatsrecht Englands« 
(1867), *Yerwaltung, Justitz, Recbtsweg; Staats- 
verwaltuug u. Selbstverwaltung nach englischen 
u. deutschen Verbal tnissen* (1869), »Der Rechts- 
staat« (1872—79), »Englische Verwaltungsge- 
scliichte« (1882) şi »Das englische Parlament» 
(1886), aceste doue din urmă au apărat şi în tra
ducere engleză. A mai scris multe studii mă
runte, despre chestiuni politice dela ordinea (Jilei: 
despre căsătoria civilă (1869), despre şcoala con
fesională (1869), etc.

Gnomii, (la Francezi gnome), spirite de păment 
şi de dealuri; ele păzesc tesaui’ele din păment, 
sunt urîte şi au darul ca să se strămute în 
multe forme. G. fac bine oamenilor, dar dacă 
oamenii îi vatemă şi aţiţă, atunci sunt şi răi. 
Femeile lor se (Jic a fi frumoase. Numele pur
cede din celticul: cnob, ce înseamnă cap de deal.

[Atm.]
Gnomon, instrament întrebuinţat în vechea 

astronomie, destinat a arăta prin ajutorul umbrei 
direcţiunea meridianului locului şi înălţimea soa
relui. Ele erau formate din un stil oarecare, 
vergea, piramidă, zid, care arunca umbra pe o 
suprafaţă plană oarecare orizontală, pe care erau 
adesea trase cercuri concentrice avend stilul în 
centrul lor.

Gnosis, (grec.) cunoscinţă, sciinţă; în Sf. Scrip
tură şi istoria bisericească creştină: cunoascerea 
religiunii, aprofundarea credinţei, convingere pe 
basa dovezilor, nisuinţa întregului intelect ome
nesc spre a cunoasce cât mai pe larg, mai pro
fund şi mai perfect adevărurile reî. creştine. 
Această G. perfectă şi neîndoielnică e idealul 
culturei şi modului de vieţuire creştină, filosofia 
de viaţă a creştinismului. Sf. Clement de Ale
xandria numesce idealul creştinului perfect: 
gnostic. Contrastul gnosei creştine e G. falsă 
^vcoaug t))Eu6c6vo|j.og, care părăsind ba’sa credinţei 
se departă de învăţăturile religiunii şi îşi ex
trage tesele din filosofia păgână şi religiunile 
păgâne. Deja apostolul Pavel (Tim. 6, 20) com
bate această G. falsă.

Gnostici = theosofi, v. Gnosticism.
Gnosticism, complexul sistemelor filosofice ale 

interpretării rel. creştine. G. se numia îndeosebi 
falsa gnosis a primilor secoli ai creştinismului, 
cu tendinţa de a căuta şi da respuns la între
bările: cum se poate cugeta trecerea infinitului 
in finit şi cum începutul creaţiunii? Cum se 
poate, ca Dumnedeu, fiinţă curată spirituală, să 
fie creatorul materiei? Dacă Dumne(jeu e per
fect, de unde provine imperfecţiunea lumii? 
Care este isvorul răului? De unde variabilitatea 
filei omenesci? G. nu se mulţămia cu expli
cările date de rehgiunea creştină, ci căuta ex
plicarea în filosofia Orientului, în religiunile pă
gâne orientale şi în scrierile filosofilor mistici, 
compunendu-şi sistemul religios din combinarea 
acestora cu unele din învăţăturile creştine. G. 
se basa de altcum pe dualism şi einanaţiune, la 
cari în Egipt şi Asia mica s’au mai adăugat şi

învăţăturile despre rescumpărarea omenimii din 
robia păcatului strămoşesc. Conform interpretării 
gnosticismului, Dumneijeu este isvorul etern, 
nepriceput şi în sine închis, al tuturor per
fecţiunilor; transcendenţă între fiinţa duinne- 
(jeiască înapercipiabilă şi între finit nu so 
poate închipui; începutul manifestaţiunii do 
viaţă dumnedeiască e consciinţa de sine a 
lui Dumnedeu. De câte ori fiinţa eternă duin- 
nedeiască apercepe lumea din nou punct de ve
dere, acţiunile acestea gradat consciente ale ei 
se desvoaltă în personalităţi, aidni, cari laolaltă 
constitue pleroma: plenitudinea vieţii dumne- 
deesci, conţinutul complet al ei. Intru explicarea 
originei lumii materiale recurgeau la teoria dua
lismului. Principiul răului etern şi-l închipuiau 
în două feluri: Alexandrinenii, conform învoţă- 
tiirei neoplatonismului, drept un chaos diform, 
întunecos, iar Sirienii, conform teologiei persico, 
ca ţeară a întunerecului, care turbă de manie 
şi ură în contra ţerii luminei. In seci. II, Sfinţii 
Părinţi luptând cu argumente filosofice în contra 
dualismului, au ajuns şi ei la crearea lumii prin 
un nou aion emanat din oarecare aion subor
donat fiinţei dumnedeesci, demiurgul, care gu
vernează lumea, el este autorul Testamentului 
vechiu, detil Ovreilor. El este creatorul lumii 
şi la Sirieni, dar o fiinţă duşmănoasă, mărginită 
.şi mărginitoare, care tinde să ţină legaţi în ţeara 
întunerecului germenii dumnedeirii. Natura deci 
nu reoglindează dumnedeirea. Preceptul rescum- 
părării era comun: scopul desvoltării lumii e.ste 
despărţirea de nou a principiilor rele şi bune, 
eliberarea părţilor pleromei din temniţa lumei 
visibile; rescumpărarea e cea mai mare dorinţă 
a lui Dumnedeu. Acest aion Rescumperător e 
2o)T7]p,. uneori lisus, uneori Christos; confonn 
Alexandrinenilor fiinţă duplă: om creat din ma
terie şi aion, care în botez s’a unit cu omul, iar 
pe timpul patimilor l-a părăsit; conform Sirie
nilor Rescumpărătorul neputend lua corp material, 
numai la părere a avut corp (dokeţii) şi nici 
nu a putut pătimi. Mântuitorul nu a înviat, nici 
oamenii nu vor învia, pentru că materia nu 
poate ajunge în plenitudinea dumnedeirii, în 
pleroma. Scopul şi sfîrşitul lumii e, ca părţile 
emanate din pleroma să ajungă iarăşi în ea, 
când apoi materia recade în starea oi inertă, 
şi împărăţia întunerecului va fi lăsată în grija 
sorţii sale.

Amăsurat învăţăturilor teoretice e)'au şi pre
ceptele vieţii gnosticilor. Şcoala alexandrina avea 
direcţie mai moderată, respecta legile şi i)ăstra 
demnitatea căsătoriei; cea siriană profesa pesi
mism, sufletele mai nobile duceau viaţă strict 
ascetică, opriau căsătoria şi vinul, iar cei aplecaţi 
spre sensualism călcau în picioare toate legile 
morale şi duceau viaţă desfrânată (enci'atiţii, 
antitacţii sau antinomiştii). G. era în lloaro în 
seci. II, iar în seci. III ajunsese in totală de
cadenţă; a remas însă manicheismul (v. ac.) în 
diferite variante (priscilliani, pauliciani, bogo- 
mili, albigeusi) până în timpurile mai nouo.

Contra G.-lui a scris apostolul şi evangelistul 
loan, Ignatie de Antiochia, Irineu, episcopul do 
Lyon (contra haereses). Clemente de Alexandria 
(Stromata), Tertulian şi Origen.

Gnosticii mai însemnaţi au fost: Siinon Magul 
şi Menaudru, Cerinth şi nicolaiţii amintiţi în
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Apocalips., apoi simoniani, seliani, cainiţi şi ofiţi, 
severiani, archontici. (Cf. Kunze I.; De historiao 
gnosticismi fontibus. Lipsea, 1894.)

Gnu, (Gatkblepas gnu), un rumegător din or
dinul artiodactylelor, are coarnele scurte, înco
voiate înderept, urechile mici, picioarele înalte 
şi subţiri, per lung pe spate, piept, pe bot şi 
bărbie. Coada ca a calului. Coloarea brună-ce- 
nuşie. Lung. corpului 2 m., a co4ii 80 cm., înalt 
la umeri 1,(2 m. Este animalul cel mai iute de 
pe deşertările Africei sudice, unde trăiesce în 
cire4i mari.

Go, joc naţional japonez, seamănă în câtva cu 
jocul de şach. Inventat cu 2000 de ani a. Chr. 
în China, s’a încetăţenit la Japonezi în seci. VIII 
după Chr. Până la 1868 era în Japonia o aca- 
demie-Go, unde numeroşi profesori propuneau 
arta acestui joc.

Goa, teritoriu portughez laţermurul nord-vestic 
al Indiei anterioare; 3270 km.2 şi 445,449 loc. 
(1881); ultimul rest din viceregatul Indiei. Ca
pitala e Goa Nouă (Pangim), situată pe o in
sulă, 8440 loc.; spre est dela aceasta e Goa 
Veche, mai înainte piaţa principală a comerciului 
european în Estindia.

Goana, v. Vânătoare.
Goanga, v. Gândac.
Goarna, nume dat în general instrumentelor 

construite dintr’un corn de animal sau alt ma
terial, şi destinate pentra diferite semnale. In 
special însă se numesce G. un instr. de alamă 
servind pentru semnale în armată, mai cu samă 
în infanterii. E un tub conic, destul de larg 
pentru a pute da cu uşurinţă frmdamentala. De 
oi-dinar e în si b avend o lungime de 1*475 m. 
îndoită de mai multe ori. Fiind un instr. na
tural, fără nici un mecanism, extensiunea lui e 
mărginită la seria armonicelor, cuprinsă înti*e 
fundamentală şi armonica 8, evitând însă fun
damentala, ca îndepărtată pentru a întră într’o 
melodie cu celelalte, şi pe armonica 7, ca discor
dantă. Se notează în cheia de s o 1, notele sunând 
un ton mai jos de cum sunt scrise. Aplicarea me
canismelor de clape sau pistoni la instrumente 
de forma G.-ei, a dat instrumentele numite bugle 
(franc.), FlugeUiorn (germ.), Saxhorn, ş. a., 
elemente principale ale fanfarelor şi armoniilor 
moderne. [T. C.]

Gobelins, covoare ţesute, întrebuinţate pentru 
acoperirea păreţilor,representând tablouri. Această 
manufactură îşi are numirea după văpsitorul 
Gilles Gobelin din Paris, care inventă în seci. XV 
văpsirea unei colcri stacojii foarte frumoase. 
Urmaşii sei fundară o renumită fabrică de astfel 
de covoare. La 1667 întră în posesiunea lui 
Colbert, care o reorganisă din nou, sub condu
cerea pictorului Lebrun, producând cea jnai re
numită manufactură de felul acesta. Combina
ţiunile colorilor sunt atât de gingaşe şi atât de 
vii, încât s’au representat copiile celor mai re
numite tablouri din şcoala italiană, franceză şi 
flamandă, asemenându-se cu perfecţiune pietnrei. 
Munca acestei lucrări este foarte anevoioasă, 
astfel că o persoană lucrează la 1—1*20 m. nn 
an de 4ile- Preţul unui metru pătrat se urcă 
până la 4000 franci. [M. B.J

Gobi, (la Chinezi Şamo = >Marea de năsip<), 
regiune de stepe şi deşert în centrul Asiei, cu- 
prin4end Mongolia, Giungaria orientală şi Tataria,

2*3 milioane km2.; înălţimea mijlocie o de 600 
până 1000 m.; săracă în apă; în partea vestică 
e acoperită cu năsip volant, în partea estică 
câmpii petroase.

Gbbl, Francisc, tipograf, n. 1822 în Viena, 
t 3 Ian. 1886 în Bucuresoi. A fost adus în ţeară 
ca maşinist-tipograf de mitropolitul Nifon 1852; 
se‘ asociază apoi (1864) cu Walter şi Ispirescu 
şi deschide un stabiliment tipografic sub firma 
«Lucrătorii asociaţi»; mai târziu conduce singur 
stabilimentul. Dela 1883 se retrage şi lasă totul 
fiilor sei, cari au acuma trei firme deosebite. 
Cei mai mulţi maşinişti tipografi din ţeară sunt 
elevii lui G.

Goclen, Rudolf Goclenius, 1.547—1628, filosof 
din direcţia peripatetică din timpul de transi- 
ţiune dela scolasticism la filosofia nouă. Autor al 
mai multor scrieri de conţinut logic, psichologic 
şi etic, precum şi al unui Lexicon philosophicum. 
G. a fost acela, care în scrierea sa Isagoge in 
organon Aristotelis 1598, a dat soritului aristo- 
tefîc o formă inversă, care de atunci se numesce 
goclenic şi în dînsul predicatul premisei prime 
se împreună cu subiectul premisei ultime. (Cf. 
Uiberweg, Gesch. der Phil. III, 25; Maiorescu 
log. 101.) [PI.]

Godavari, (GodaveriJ, cel mai mare rîu în 
Decan (India anterioară), isvoresce în Ghaţii 
apuseni, traversează peninsula în direcţie sud- 
estică şi se varsă în Golful Bengalic; 1445 km. 
lung, având un basin de 290,600 km2.

Godean*Sarcuf grupă de munţi în Bănat, cott. 
Caraş-Severin, în parte se afiă pe teritorul Ro
mâniei. Culmea munţilor ia direc^unea dela nord 
spre sud, dar nu formează graniţă, astfel că 
apele, cari curg spre est, isvoresc âncă pe pă
mântul Ungariei. Cele mai înalte piscuri sunt: 
Sarcu (2190 m.), Gugu (2294 m.) şi Godean 
(2229 m.).

Gode-Meşterhaza, comună rurală în Trans., 
cott. Mureş-Turda, c*u 1578 loc. Români (11.58j 
şi Maghiari, cari se ocupă cu industria de piatră.

Godeni, 1) G., corn. rur. în Rom., j. Dolj, 
situată pe ambele maluri ale rînlui Amaradia; 
se compune din 4 căt. cu 1782 loc. (Dicţ. geogr. 
1896); are 3 biserici şi 1 şcoală. 2) G., corn. 
rur. în Rom., j. Muscel, situată în depărtare 
de 7 km. la sud-yest de Câmpulung; are 818 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893). 1 biserică şi 1 şcoală. Loc. 
se ocupă cu agricmtnra şi prăsirea vitelor. Aici 
se găsesce nn isvor cu apă minerală, care conţinu 
pucioasă, şi o mină de cărbuni, de unde se 
exploatează pe an ca. 120,(XX) kg.

Godinesci, 1) G., corn. mr. în Rom., j. Gorj, 
pe ţermnl stâng al rînlui Tismana, compusă din 
3 căt. cu 2455 loc. (Dicţ. geogr. 1892); are 4 bi
serici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu agricnltura 
şi cu mica industrie a lemnăriei. 2) G., corn. 
mr. în Rom., j. Tecncin, composă din 11 căt. 
cu 1529 loc. (Dic-ţ. geogr. 1897); are 5 biserici 
şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor.

Godinesci, corn. mr, în Trs., cott. Hunedoara, 
cu 740 loc. Români; în apropiere se află doue 
peşteri.

Godollo, comună mare în Ung., cott Pest- 
Pilis-Solt-Kisbnn, cn 4844 loc. Maghiari. G. e 
situat în o regiune pădnroasă şi încnngiarată 
de dealuri plantate cu viţă; vara e foarte cer-
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cetat de publicul din Budapesta. Aici se află un 
castel regal, în care regele în fiecare an petrece 
câtva timp; de castel se ţine şi un domeniu 
de 18,415 ba., partea cea mai mare păduri cu 
mult veuat.

Godunof, Boris, boier de origine tatară cu 
însemnat rol pe lângă Ivan Teribilul şi după 
moartea lui regent al lui Feodor I (1584—98). 
Voind să ajungă ţar, se folosi de faptul că mărită 
pe sora sa Ireua cu Feodor, luă cârma statului, 
atrase spre el biserica prin crearea patriarchiei 
de Moscva, atrase pe boierii Jiiici prin interzicerea 
făcută ţeranilor de a se muta de pe o moşie pe 
alta (1592—97 odată cu Mihai Viteazul la noi), 
înlătură pe Dimitrie, un frate al ţarului, astfel 
că se stinse familia lui Ruric la moartea lui 
Feodor 1598. Boierii ridicară pe tron pe Boris 
Godunof. El construi oraşe (Tobolsk), întinse 
puterea Rusiei în Siberia, încuragiâ cultura, însă 
o foamete şi o ciumă pustiiră ţeara, apoi un 
călugăr declară că este Dimitrie şi cu ajutor 
polonez întră în Rusia Armatele rusesci fugiră 
înaintea lui la început, Boris muri grabnic (1605), 
fiul seu fu ucis de boieri, iar călugărul Grigore 
Otrepief ajunse ţar.

Goeben, August, general prusian, n. 1816; în 
resboiul franco-german 1870—71 ia parte ca co
mandant al corpului de armată Nr. 8, iar mai 
târcjiu ca comandant al armatei de noiti, în care 
calitate câştiga bătălia dela St.-Quentin. G. e şi 
scriitor militar, f 1880.

Goeleta, un mic bastiment avend ca maximunr 
de touagiu 200—250 tone; G. are 2 catarguri 
înclinate spre înapoi şi purtând pânze de forma 
unui patrulater neregulat.

Goeta, {grec.) fermecător, vraciu, deochiător.
Goeţia, farmece, chiemarea spiritelor (spiri

tismul de adi), alungarea duhurilor necurate.
Goethe, Johann Wolfgang (1749—1832), ce

lebru poet german, n. în Francfuri lângă Main, 
fiul imui consilier imperial din o veche familie 
burgheză. G. moşteni dela tatăl seu carac
terul moral şi dela mama sa temperamentul li
niştit şi senin, şi talentul poetic. înscris la uni
versitatea din Francfurt la etatea de 16 ani, studia 
cu pasiune limbile clasice vechi şi moderne, şi 
1. ebiaică, ca să guste în original literaturile 
lor; căci vasta sa dorinţă era de a îmbrăţişa 
literaturile tuturor naţiunilor din toate timpurile, 
ca să întrevadă din ele o literatură umană, uni
versală. Trecu apoi la universitatea din Leipzig, 
unde domina âncă influenţa lui Gottsched, care 
deştepta în G. un spirit de reacţiune. După 3 ani 
se reîntoarse la Francfurt; aci se ocupă un an 
cu studiul gnosticilor creştini, al misticilor şi 
alchimiştilor seci. XVI. Mare influenţă avu asupra 
lui G. petrecerea la studiu în Strassburg şi re- 
laţiunea lui Herder, .pentru care păstră o adâncă 
stimă şi recunoscinţă toată viaţa. Aci susţinând 
cu mare succes tesa sa de doctor în drept, se 
întoarse acasă cu bogate suvenir! şi impresiuni, 
în 1771. In 4 ani publică la Francfurt primele 
scrieri, cari intemeiară reputaţiunea lui literară 
şi-l făcură unul din capii acelui curent literar, 
numit perioda de asalt şi năvală (Sturm-' und 
Drangperiode). Cele mai însemnate scjîeri din 
acest timp sunt Goetz de Berlichingen, dramă 
istorică-naţională, tablou al moravurilor cava
leresc! şi resboinice medievale, scrisă în prosă

după autobiografia eroului dramei; şi Suferinţele 
junelui Wurther (1774), motivată asemenea de 
o întâmplare reală şi în care autorul se zugră- 
vesce pe sine însuşi cu visurile şi .sentimenta
litatea unui tiner, pe cai’e îl contrariază nu 
numai datoriile impuse de legile sociale, ci şi 
restul condiţiunilor existenţei, şi-l împing la 
misantropie şi sinucidiu. Acost roman avu o 
profundă influenţă asupra generaţiunilor tinere 
de atunci, deşi G. mai târziu parodia însuşi el 
sentimentalitatea bolnăvicioasă a lui "Wortber 
prin comedia sa Triumful sensibilităţii (1777). In 
Francfurt lărgesce G. cercul studiilor şi relaţiu- 
nilor sale cu Klopstock, Jacobi, Basedow, Lavater, 
Stolberg; studiază pe Spinoza, măiestrul seu în 
filosofie, doctrina fraţilor Moravi, şi plănuesce 
şi schiţează însemnate opere literare. In 1775, 
învitat de principele C. August, se stabilesco la 
Weimar, centrul principal al sciinţei şi litera- 
turei germane. Viaţa socială şi politică, ca con
silier al principelui, ca ministru şi ca director 
de teati'u, absorbi mai toată activitatea lui G. 
până la 1786, când călători în Italia şi visită 
Roma, Florenţa, Veneţia, Neapole, Sicilia. Această 
epocă, de 2 ani, în care a scris dramele Tasso 
şi Egmont, a continuat pe WiLhelm Meister şi 
a schiţat alte opere, o consideră G. ca o re- 
nascere a sa. Cea mai interesantă epocă din viaţa 
lui G. e convieţuirea şi conlucrarea sa cu SchiUer 
(1794—1805) până la moartea acestuia, prietenie 
care a contribuit la desvoltarea cugetării şi per
fecţionarea operelor amândurora. Atunci a scris: 
Elegiile romane şi Epigramele veneţiene (1795), 
Memoriile lui Benvenuto CeUini, poema Hermann 
şi Dorothea (1796), idila Alexis şi Dora, Călă
toria în Elveţia, ihca naturală, mai multe tra
duceri, Faust, W. Meister, împreună cu SchiUer 
Xeniile, colecţiune de satire în contra falselor 
teorii critice şi literare. După moartea lui SchiUer, 
adânc mişcat, se ocupă cu studiul naturei, al cărui 
fruct e Teoria colorilor şi mai ales Metamorfosa 
plantelo)', în care descoperi una din marile legi 
ale vieţii organice, legea unităţii sau analogici 
formaţiunii; scrise romanul psichologic Afinităţile 
elective, autobiografia Poesie şi adever. Divanul 
oriental, care oglindesce înţelepciunea şi viaţa 
asiatică; întemeia revista Arta şi antichitatea, 
care o continuă 13 ani; termină pe Faust şi W. 
Meister, opere principale cari exprimă, prima 
spiritul sciinţific şi aspiraţiunile veacului, a doua 
moravurile, ideUe şi tendenţele societăţii, tabloid 
vieţii omenesc! din seci. XVIII. G., renumit şi 
ca naturalist, e şi adi primul scriitor al Ger
maniei şi unul din cei mai mari poeţi lirici. Intre 
operele mai mici semnalăm, ca fiind caracte
ristice, Diavolul pădurii divinisat, în contra 
sistemei de educaţiune a lui Rousseau; Exaltaţii, 
în cari ridiculisează ideile şi simţemintcle re
voluţionare ; Călătoriile, Corespondenţa sa, ş. a.

[M. Strajan.]
Goethit, mineral, oxid de fier hidrat în cristale 

rombice mici aciculare biome. Varietatea de as
pectul catefelic se găsesce la Przibram.

Gog şi Magog. Magog un popor, ce locuia sus 
la mează-noapte. Gog un rege al acestui popor, 
care conform profeţiei iui Esechiel (38—39) va 
năvăli cu oaste în ţeara lui Israil şi acolo se va 
pustii. In era bisericei a doua profeţie o dedu
ceau la Schiţi, şi năvălirea lui Gog se aştepta ea
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un presemn al venirei lui Messia. La Arabi Gog 
şi Magog erau nume de popoare mitice dela 
inează-uoapte.

Gogoaşat excrescenţă pe frunzele de stejar 
în formă de globuleţe de mărimea alunelor; se 
folosesc la argăsirea pieilor şi la fabricarea cer- 
nelei (v. Gallae). G. se mai numesce şi fructul car
tofilor. In sens figurat G. înseamnă, mai ales în 
România, minciună mare. G. învelişul din firele 
de mătasă, în care se închid coconii viermilor 
de mătasă. (v. Sericultura.)

Gogol, Nicolae Vasilievici, mare scriitor rus, n. 
19 Mart. 1809 laSorocinţi, (guv. Poltava), în tine- 
leţe funcţionar, profesor, ba chiar pro fesor'univer- 
sitar pentru scurtă vreme, în Petersburg. 1831 pu- 

■ blică nisce povestiri întitulate: Şecjetori într’un 
sat de lângă Dicanica; după aceea Taras Bulba, 
roman epic din viaţa Casacilor; şi deosebite po
vestiri, unele humoristice, altele fantastice; 1836 
represintă cu un enorm succes la Petersburg 
»Revisorul«, comedie din viaţa funcţionarilor ad
ministrativi rusesci, 1842 partea 1 a celei mai 
însemnate din scrierile sale, «Suflete moarte®, 
roman de moravuri, bogat în caractere. După 
această publicaţie G. se îmbolnăvesce de mania 
persecuţiei şi a religiosităţii, continuă cu scrierea 
romanului «Suflete moarte® dar arde tot ce scrie 
şi f 21 Februarie 1852. Cf. De Vogîie, Le 
roman russe.

Gogolina, comună rurală, şi parochie împreună 
cu comunele rurale: Novoseliţa (Stroieştii de sus 
şi de jos pe Prut) şi Luhucenii Lăutului, moşii 
boiereşti în Bucovina, căp. Cernăuţului şi j. Să- 
dăgurii, toate cu 2109 loc. (1638 ort. or. 268 rom.- 
cat. şi uniaţi, 203 mos.), cu câte o şcoală primară 
în G. şi N., staţiune de cale ferată în L. şi gară, 
telegraf şi postă în N. [Dr. I. G. Sbiera.]

Gogoşi, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, situată 
Ia Dunăre; formând corn. cu Ostrovul-Mare (in
sulă în Dunăre) şi avend 2110 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura, prăsirea vi
telor, pescuitul şi facerea rogojinelor. Pe teri
toriul corn. sunt mai multe bălţi. Aici sunt 2 bi
serici şi 2 şcoale. V. şi Ostrovul-Mare.

Gogoşi, (zool.) v. Cynipide.
Gogoşu, corn. rur. în Rom., j. Dolj, compusă 

din 3 căt. cu 2412 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 
2 biserici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu agricultura.

Gogra, afluent pe stânga al Gangelui în India 
anter., isvoresce în Himalaia; 1036 km. lung.

Gogu, Constantin, prof. universitar, membru 
coresp. al acad. rom., n. 1855 la Câmpulung, 
t 29 Ian. 1897. Studiile superioare le-a făcut 
la Paris, unde obţinu doctoratul în matematici; 
dela 24 Oct. 1881 profesor de geometria _ ana
litică la universitatea din Bucui'esci. Pubh'caţii; 
L’inegalite lunaire ă longue periode, 1888; Ob- 
servaţiuni asupra variaţiunii gradaţiunii în aceeaş 
localitate.

Gohor, corn. nir. în Rom., j. Tecuciu, com
pusă din 5 căt. cu 3061 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
are 4 biserici şi 2 şcoale. Corn. e străbătută la 
est de rîul Berlad, iar la vest de rîul Berheciu, 
care se unescc cu Zeletinul în faţa sat. G.

Golan, Leon, cavaler de, de origine dintr’o 
veche familie boierească, n. 1843 în Jadova pe 
Sîrete în Bucovina, studiile juridice le-a ab- 
solvat în Viena în 1865; în Martie 1866 a

întrat în serviciul statului la tribunalul din Cer- 
năuţ; în 1868 deveni adjunct la judecătoria di
strictuală din Suceava; în 1874 fu transferat 
la tribunalul ţerii din Cernăuţ; în 1880 fu numit 
acolo procuror substitut şi în 1885 consilier; în 
Sept. 1885 fu transferat ca procuror al statului 
la nouînfiiuţatul tribunal din Suceava, în care 
calitate funcţionează şi astăzi, decorat fiind în 
1898 cu ^ordinul Francisc losif I la gradul de 
cavaler. Ancă de tiner a aretat mare aplecare 
pentru musica instrumentală, s’a perfecţionat in 
cântul pe vioară; a întrat în 1874 ca membru 
în Societatea pentru cultura şi literatura română 
în Bucovina şi a funcţionat şi în dirigenţa ei 
dela 1875—1885. Infiinţându-se în Cernăuţ de 
cătră diletanţi o societate filai'monică generală 
(Gesaugverein), G. întră în ea, fu ales se
cretar şi mai pe urmă vicepreşedinte; concertă 
mai adeseori în public împreună cu artişti mu- 
sicali. In 1881 înfiinţa împreună cu alţii o so
cietate filarmonică românească. Armonia (v. ac.), 
al căreia preşedinte fu până în 1885. Intr’acest 
timp, prin stăixiinţa sa, s’au publicat, în cinci 
cărticele, o liturgie şi 18 coruri bărbătesci. In 
Suceava a funcţionat prin şese ani ca preşedinte 
al societăţii filarmonice de acolo şi în 1889—91 
a fost ales de curia maiilor proprietari ca de
putat în consiliul imperial din Viena.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Goicea-Mare, com. rur. în Rom., j. Dolj, cu 

1575 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu 
agricultura; are 1 biserică şi 1 şcoală. Com. e 
străbătută de apa Dăsnăţuiului.

Goicea-Mică, com. rur. în Rom., j. Dolj, si
tuată pe malul stâng al Dăsnăţuiului, cu 1336 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu agricultura; 
are 1 biserică şi 1 şcoală.

Goidesci, com. rur. în Rom., j. Buzeu, situată 
în partea cea mai muntoasă a j.-lui, cu 1370 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892); are 2 biserici, şcoală însă 
nu este. Teritorul cam de 25,046 ha. este bogat 
în substanţe minerale, şi mai cu samă în sare, 
cum şi în păduri seculare de brad.

Goim, (liehr.) pluralul dela goi = păgân spurcat. 
Ovreii priviau în toţi oamenii, cari nu erau de 
legea mosaică, fiinţe necurate, şi-i numiau G. 
Şi acum creştinii sunt numiţi G. din partea 
Ovreilor.

Goizesci, com. nir. în Banat, cott. Caraş-Severin, 
cu 161 loc. Români; băi de fier.

Golan, golaş, lipsit de îmbrăcămintea corespun- 
(jetoare; la paseri puii neacoperiţi cu pene; pui 
golaşi. Se mai (jice G. în chip de batjocură oa
menilor săraci.

Goldan, numirea vulgară a unei varietăţi de 
Prunus insititia L., (v. ac.)

Goldiş, losif, episcop al Aradului, n. 1837 îu 
Socodor, com. Aradului. A cercetat gimn. din 
Szarvas şi Arad, şi apoi a studiat teol. în Arad, 
dreptul în Debreţin şi filos. în Pesta. După ter
minarea studiilor mai ântâiu a servit ca funcţionai' 
comitatens, iar la 1869, făcendu-se călugăr (cu 
care ocasiune îşi schimbă numele din loan în 
losif), întră în serviciul bisericei gr.-or., func
ţionând ca profesor de teologie şi asesor la con- 
sistoriul din Arad. In 1873 fu numit profesor 
de limba română şi latină la gimnasiul de stat 
din Arad, în care calitate remase până la ale
gerea .sa de vicai'iu al eparchiei Orăcjii maia, 1892.
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Ca atare a fost ales 1896 deputat dietal al cerc. 
Ceica (Bilior) cu program liberal. In 14 Maiu 1899 
ales ca episcop al Aradului. losif Goldiş a cola
borat la foile »Speranţa« şi »Luinina«, şi în 1880 
a publicat lucrarea; »A roman nyelv latinsâga» 
(Latinitatea limbei române), ca respuns la afir- 
maţiunile scriitorului maghiar Rethy Lajos. Mai 
târziu a tradus în limba maghiară poema»Jehova« 
do Carmen Sylva. In 1880 a fost ales membru 
corespondent al Academiei române. Isvor: Foaia 
»Trib. Pop.« Nr. 89 din 1899.

Goldoni, ■ Garlo, (1707—1793), cel mai mare 
poet comic al Italiei. Născut în Veneţia, fiu al 
unui medic, studia dreptul; fii pe rând consul 
al Genuei în Veneţia, director de spectacole al 
guvernului austriac în Lombardia, advocat în 
Pisa; în urmă se stabili în Veneţia, ocupându-se 
numai cu teatrul. E reformatoml comediei ita
liano; regulă şi inobilă comedia populară, nu
mită c. dell’arte, păstrând unitatea de timp a 
clasiciştilor, însă nu şi cea de loc. In 1760, scârbit 
de gustul publicului, favorabil adeseori rivalilor 
sei, mult inferiori, C. Gozzi şi abatele Chiari, 
trecu cu familia în Paris, unde trăi până la 
moartea sa în 1793, ca scriitor iubit de Francezi 
şi ca profesor de italiană al ficelor regelui, dela 
care avea o frumoasă pensiune, recunoscută de 
convenţiune şi familiei sale după moartea sa. A 
scris ca la 150 comedii şi câteva drame de mai 
puţină valoare. In frc. Memoriile sale, foarte 
instructive şi plăcute prin stilul, ideile şi zugră- 
vii'ea moravurilor societăţii; şi Asprul binefă
cător (11 Bourru bienfaisant), una din cele mai 
renumite comedii ale sale. Voltaire îl numesce 
«pictor şi fiu al naturii» şi-i recunoasce rede- 
şteptai ea gustului francez pentru buna comedie.

fM. Strajan.]
Goidschmidt, 1) G. Levin, jurisconsult german, 

n. 30 Maiu 1829 în Berlin. 1860 prof. la univ. 
din Heidelberg. 1870 membru al supremei ju
decătorii comerciale în Lipsea; dela 1875 prof. 
de dreptul comercial în Berlin şi consilier intim ; 
delegat al oraşului Lipsea la dieta imperială; 
referent al comisiunei pentru elaborarea codicelui 
civil german. A fundat revista «Zeitschrift fiir 
das gesamte Handelsrecht» (1858); a scris »En- 
cyclopădie der Rechtwissenschaft in Grundriss* 
(1862) şi altele. Merite deosebite şi-a câştigat 
însă prin scrierea marelui op «Handbuch des 
Handelsiechts» (ed. II. 1874—83). f 16 Iulie 1897.

2) G. Otto, pianist şi compositor german, 
n. 21 Aug. 1829 în Hamburg, elev al lui Mendels- 
sohn la conservatoriul din Lipsea şi £il lui Chopin 
în Paris. Primul concert în Londra la 1849 cu 
Jenny Lind, pe care în 1852 a luat-o de soţie. 
1858 stabilit în Londra şi numit vice-director 
al academiei musicale regesci. 1875 a înfiinţat 
corul Bach. Opere; Oratoriul Ruth, cântece, piese 
de concert pentru piano.

3) G. Olivier, poet şi scriitor englez, n. 10 Nov. 
1728 în Pallas, f 4 Apr. 1774. A studiat teologia, 
dar din causa vieţii uşuratice n’a căpătat post. 
A cutrierat Ţerilo de jos, Fraucia, Germania, 
Elveţia şi Italia. Reîntors acasă a fost medic, 
farmacist, învăţător, dar neputend-o scoate la 
calo s’a pus să scrie pe seama editorilor opuri 
istorice, compilaţiuni, însă fără deosebită valoare. 
Renume şi-a câştigat prin poesiile, romanul de 
netrecătoare valoare «The vicar of "Wakefield»,

(tradus românesce de Dr. T. P. sub titlul yPreotul 
din Wakefield<J şi comediile sale. Dintre poesii 
sunt admirabile «The traveller» (1764) şi «The 
deserted village» (1770); dintre comedii: «The 
god-natured man« (1767) şi «She stoops to Conquer» 
(1772). A escelat şi ea essay-ist, lucrările de 
acest soiu au apărat sub titlul »Essay« în 1765. 
Ed. operelor sale sunt: «Poetical and dramatik 
words« (Lonidra, 1780, 2 ediţii), «Miscellaneous 
words« (Perth, 1782, 7 tomuri), cele mai bune 
însă: «Prior* (Londra, 1836, 1 volum) şi «Cun- 
ningham* (Londra, 1854, 4 voi.).

Golesci, 1) G., corn. rur. în Rom., j. Muscel, 
pl. Podgoria, situată pe malul stâng al Argeşului; 
e compusă din 3 căt. cu 800 loc. (Dicţ. geogr. 
1893), în cea mai mare parte Ţigani, cari se 
ocupă cu agricultura, pomăritul şi cu diferite1 
meserii, femeile lucrează cu multă măostrie 
costume naţionale femeiesci, cu cari fac comerciu. 
Aici este casa fraţilor Golesci, încungiurată tle 
jur împrejur cu ziduri groase şi înalte, în curte 
este mormentul lui Alexandru Golescu. Dinicu 
Golescu, tatăl, întemeia cu cheltuiala şi în lo
cuinţa sa prima şcoală română. Lazar fu ântâiiil 
dascăl al acestei şcoale şi după el Eliade. In 
biserica de aci sunt mormintele fraţilor Nicolae, 
Ştefan şi Radu Golescu. Pe la sudul corn. trece 
calea ferată Bucuresci-Pitesci, care se bifurcă, 
o parte apucă spre Pitesci, iar a doua merge la 
Câmpulung; pe la nordul corn. trece calea na
ţională Bucuresci-Pitesci. In corn. se atlă 1 bi
serică şi 1 şcoală instalată în casa Golescilor. 
2) G., corn. rar. în acelaşi judeţ, pl. Rîurile, 
situată pe ambele maluri ale rîului Bratia, se 
compune din 4 căt. cu 1102 loc., cari afară do 
agricultură se mai ocupă şi cu olăria şi rotăria; 
are 2 biserici, 1 şcoală, 1 ferestrău cu aburi. 
Corn. aceasta se mai numesce şi Vulpari. 3) 0., 
corn. rar. în Rom., j. R.-Sărat cu lOK) loc. (Dicţ, 
geogr. 1896), cari se ocupă cu agricultura .şi 
prăsirea vitelor; are 1 biserică şi 1 şcoală. Corn. 
e străbătută de calea naţională şi de calea fo
rată R.-Sărat-Focşani.

Golesci-Schitu, com. rar. în Rom., j. Muscel, 
în depărtare de 10 km. la sud de Câmpulung 
şi situată pe ambele maluri ale rîului Tîrgu; 
com. se compune din 4 căt. cu 1425 loc. (Dicţ. 
geogr. 1893), cari se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor, fabricarea varului şi a ţuicei; are 
2 biserici, una veche, fostul schit G., zidit de 
fam. Golescilor pe la 1680, şi alta nouă, ase
menea este şi 1 şcoală. Pe proprietatea statului 
«Grădiştea* se găsesc ruinele vechei cetăţi Ji- 
dava (v. ac ), numită de popor Jidova. Corn. o 
străbătută de calea ferată şi de şoseaua naţională.

Golescu, veche şi mare familie din Valachia. 
Marele vistier, apoi Clucer Radu, trăia pe la 
1546, împreună cu soţia sa Caplea din Golesci. 
Acesta e tatăl lui Ivaşco marele Vornic, fost 
mare Logofăt şi Ban (1580). Însurat cu Elena. 
El muri la 1584, după ce se distinse în lu])tc 
şi în conducerea ţerii, la care jucă un mare rol. 
Fu îngropat la măn. Bistriţa din Moldova. Fra
tele seu Albu Clucerul pieri la 1573 în lupta 
dela Focşani între Petre Şchiopul şi loan Yoda. 
Fata lui Ivaşco, anume Vişa, se căsători ou fai
mosul boier Stroe Leordeanu, avend uu fiu Radu, 
care se numi Golescu, deşi în realitate eja Loor- 
deanr Acest Radur mare spătar al Valachiei, jucă
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un rol foarte însemnat între 1690—1716, pentru, 
cari cronicele vorbesc adesea. El fu şi Caimacam 
la domnia ţerii. (Cf. Şincai, Magaz. istoric, etc.) 
Aniţa Golească, ficalui Eadu, se mărită cu Stirbey, 
avend un fiu care de asemenea lua numele de 
Golescu al mamei sale. Acest Radu G. la 1808 
şi 1814 mare vornic, fu mare Ban şi era printre 
boierii cei mai cu vază la începutul acestui secol. 
Cei trei fii ai sei fură: Nae G. 4>s BeU-aga, 
voinic mare, Dinicu sau Constantin G. mare 
logofăt, etc. şi lordache G., mare vornic la 1827 
şi care e tatăl acelor fraţi Golesci, cari jucară 
un mare rol în mişcarea dela 1848, Alexandru 
((Jis Arăpilă), Dumitru şi Radu. Verii acestora, 
fiii lui Constantin, au fost: Ştefan şi Alexandm. 
Tot din aceştia sunt Golescii actuali. [L.]

1) Golescu Radu, boier muntean, care îm
preună cu mitropolitul Antim şi cu alţii câşti
gaţi de Nemţi, sparie pe domuul Niculae Ma- 
vrocordat (1716—30), că armatele nemţesci, pe 
atunci în luptă cu Turcii, vin asupra Bucure- 
scilor. şi fac astfel pe Vodă să fugă la Giui’giu, 
de unde reîntors îndoiesce persecuţiile contra 
acestui fel de boieri.

2) Golescu lordache, fiul Banului Radu Go
lescu, gramatic muntean din l-a jumătate a seci. 
nostru. A scris «Băgări de samă asupra canoa
nelor gramatices(!i«, tip. 1840. Bun cunoscător al 
1. elene, l-a înfluenţat întru câtva formaUsmul 
dascălilor eleni. E continuatorul vederilor gra
maticale ale lui Enăchiţă Văcărescu, dela care 
împrumută şi terminologia italiană gramaticală. 
Abstracţie făcend de formalismul grec, G. a 
supus părţile cuvântului unei minuţioase cer
cetări, unica parte de consultat şi a(Ji. Ca şi 
Văcărescu acordă mare atenţie regulelor ortoe
pice. In privinţa foneticei e slab, ca şi în aceea 
a varietăţilor dialectale, mai mult empiric. E 
fecund în observaţiuui diverse asupra limbei, mai 
ales cu privire la diminutive. El plănuia publi
carea şi a unui Dicţionar românesc, remas inedit 
şi pierdut. A adunat şi pilde, povăţuiri, cuvinte 
adevărate şi poveşti, ras. G. era un profund cu
noscător al limbei şi geniului popular. Gramatica 
lui a servit ca o baricadă contra năvălirii iper- 
latinisnmlui ardelean şi a contribuit ca în unire 
cu caracterul sciinţific ardelean să îndrumeze 
1. şi gramatica română pe calea cea adevărată. 
Cf. Şăineanu, Ist. Fii. Rom., 1892.

3) Golescu, Constantin Radovici (Dinică G.J, 
boier muntean din Golesci, care, voind să-şi 
aşeze copiii la învăţături în Geneva, întreprinde 
o lungă şi faimoasă călătorie în Europa (1824). 
După întoarcerea lui în ţeară publică (1826) în- 
tipăririle ce-i lăsase călătoria în «însemnare a 
călătoriei mele Constantin Radovici din Golesci 
făcută în anul 1824, 1825 şi 1826« la Buda. 
Această publicaţie e foarte însemnată, căci e o 
fidelă oglindă a gândirilor ce inspira Românilor 
vederea civilisaţiei apusene şi compararea ace
steia cu starea înapoiată în care ei trăiau. Go
lescu vede scăparea ţerei sale în dobândirea 
luminilor, prin o cultură naţională isvorîtă din 
o lucrare comună spre binele obştesc. El caută 
să pună în aplicare dorinţele sale. Făcend cu- 
noscinţă cu loan Heliade Rădulescu, alcătuiesc 
un program secret de regenerare, pentru rea- 
lisarea căruia pe cale legală formează o societate 
pe faţă «Societatea literară», la oare iau parte
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mai toţi boierii din capitală, chiar fraţii Dom
nitorului Grigore Ghica (1822—1828), şi din sinul 
căreia Vodă numi un comitet, ca să alcătuiască 
nouele regulamente, după convenţia de Akerman. 
Această societate fu o pepinieră naţională, din 
care s’au ramificat pionerii redeşteptării noastre.

fAguletti.]
4) Golescu Ştefan, fratele mai mare al lui 

Nicolae G. (v. mai jos), n. 1809 în Câmpulung, 
t 1874, a făcut aceleaşi studii în Sviţera, a în
ceput aceeaşi carieră militară şi a avut în po
litică aceeaşi soarte cu fratele seu. Reîntors 1857 
împreună cu el din exilul dela Paris, Ştefan G. 
e ministru-president al guvernului liberal dela 
5 Aug. 1867 până 1 Maiu 1868, când trebue să 
se retragă în urma unei imprudenţe diplomatice 
(Cf. Maioresou, Disc. pariam., voi. 1), după ce 
fusese 2 Maitie până 4 Aug. 1867 ministru de 
externe în cabinetul Const. Krezzulescu.

5) Golescu Nic., general şi om politic român, 
din veche familie boierească, n. 1810 în Câm
pulung, f 1878; crescut la Geneva în pensionatul 
lui Rud. Topffer (autorul renumitelor Nouvelles 
Genevoises), se întoarce 1829 în patrie, întră 
în miliţie şi e numit adjutant al princip. Alex. 
Ghica, iar 1839 prefect de poliţie în Bucuresci 
şi sub princip. G. Bibescu ministru de interne. 
Luând parte la mişcarea revoluţionară dela 1848, 
devine împreună cu Teii şi Ehade locotenent 
domnesc, însă în Sept. 1848, după ocuparea 
Bucurescilor de Fuad Paşa, părăsesce ţeara şi 
trăiesce în exil la Paris până în Iulie 1857. 
Reîntors la Bucuresci este de acum înainte ală
turi de C. A. Rossetti şi de fraţii Brătieni în 
capul partidului liberal înaintat. Ministru de in
terne şi de resboiu sub Cuza, N. G. participă 
mai pe urmă la conspiraţia în contra acestuia, 
formează la 11 Febr. 1866 cu Lascar Catargiu 
şi colon. Haralambie locotenenţa domnească, din 
raânile căreia primesce Carol I la 10 Maiu 1866 
domnia. Dela 1 Maiu până 16 Nov. 1868 e mi
nistru-president al guvernului liberal. N. G. cu 
fratele seu Ştefan (v. mai sus) şi cu Alexandru, 
supranumit Aime-Martin, prin curatul lor patrio
tism, prin onestitatea şi bunătatea inimei lor, au 
fost figurile cele mai simpatice ale partidului 
liberal din România.

6) Golescu, Alex. G. (Arăpilă), om de stat 
român, n. 1819, f 1881; după terminarea stu
diilor gimnasiale la Sf. Sava în Bucuresci ur
mează la şcoala centrală din Paris, se întoarce 
în ţeară ca inginer, ia parte la mişcarea revo
luţionară dela 1848 şi e trimis de guvernul pro- 
visor agent diplomatic la Paris. Din acest timp 
datează corespondenţa cu loan Maioresou, agent 
diplom. la Franefurt (Cf. Convorb. Liter. 1898). 
Exilat, remâne la Paris până la 1857, când se 
reîntoarce în ţeară, devine sub domnia lui Cuza 
ministm de culte (1860), sub Carol I ministru 
de finanţe Nov. 1868 până Febr. 1870 şi apoi 
ministru-president până Ia 20 Apr. 1870. In 
deosebire de verii sei Nic. şi Stef. G. (v. mai sus). 
Alexandru G. era dintre liberalii mai moderaţi, 
amic politic cu loan Ghica.

Golf, (gi’ec. xdXTtoc), o parte din mare înaintată 
în uscat. Acest nume se dă uneori şi unor mari 
întinderi de apă, ca G. de Oman, în loc de marea 
de Oman, G. Veneţiei în loc de Marea Adriatică.

Golgota, v. Calvaria.
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578 Golgota — Goltz.

Golgota, mănăstire secularisată în Hom.^ j. 
Dâmboviţa, situată pe un pisc înalt spre nord-est 
de Tîrgovişte, nu departe de mănăstirea Deaiu, 
fundată de Mihnea cel lieu; ruinându-se, în locul 
ei ridică alta pe la 1626 Radu Mihail, fiul lui 
Mih. Găleatei, împreună cu soţia sa Arghira, 
dotându-o cu averi mari; pe la 1772 mănăstirea 
fu restaurată de un fanariot, anume Vistierul 
Nicolae dela lanina; la 1836 egumenul Eufrem 
Golgoteanul a reparat-o cum se vede a(Ji; pe 
de altă parte din un hrisov al lui Mihaiu Bravul 
se vede, că aceasta mănăstire a fost fundată de 
tatăl seu Petraşcu cel Bun. Mănăstirea G. a fost 
închinată la mănăstirea grecească Meteora din 
Tessalia. Cf. D. P. Condurăţeanu, Dicţ. geogr. al 
j.-lui Dâmboviţa. Bucuresci, 1890.

Golla, Ieremia Cernăuţanul, boier moldovean, 
care împreună cu alţîi, nemulţămiţi de Bogdan 
Lăpuşneanu Vodă cel prins de Poloni, ajută lui 
loan Armanul, cunoscut în domnia Moldovei sub 
numele de loan Vodă cel Cumplit, să ia tronul 
(1572). Ieremia G. devine pârcălab al cetăţii 
Hotinului şi e dăruit de noul domnitor cu o 
mulţime de moşii şi averi. In 1574 când, aţiţaţi 
de doamna Kiajna, Turcii şi Tătarii vin asupra 
lui loan Vodă, Ieremia G. hatman e însărcinat 
a ţine piept Turcilor la Dunăre, pe când Vodă 
va goni pe Tătari. Dar fostul partisan al lui loan 
cel Cumplit îl trădează pentru bani, lăsând a 
trece Turcii Dunărea şi pretextând că a ajuns 
prea târziu, ca să-i oprească. In luptă luă co
manda cavaleriei, cu gând că va pute da pe 
Vodă duşmanilor. Acesta remânend însă între 
miliţieni, G. cu toată boierimea trecu la Turci, 
ceea ce făcu, ca loan Vodă cu tot eroismul des
făşurat să fie învins şi ucis în luptă.

Golia, mănăstire în Iaşi (v. ac.).
Goliat, uriaşul din sf. Scriptură, din neamul 

uriaşilor din Gath. Conform căi’ţii luiSamuil 1.17, 
1- a ucis mititelul David cu o piatră aruncată din 
praştie. Conf. Sam. 2. 21, însă a fost ucis în 
resboiu de Elisauru din Vithleem sub domnia 
lui David. Conf. Coranului ciobănelul israiltean 
Davud Ebn Jese nu pe G. l-a ucis, ci pe ar- 
maşul acestuia, un anume Talut.

Golnicbănya, germ. Gollnitz, slov. Hnilec, oraş 
cu magistrat în Ung., cott. Scepuş, cu 3912 loc. 
Germani şi Slovaci. G. a fost ceutiai însemnat 
de minerit, în timpul din urmă însă a decăzut, 
aşa că poporaţiunea a emigrat cu grămada. Din 
mine se scoate fier şi aramă. Di apropiere se 
află Thurzo-Fured, loc de cură climatică.

Gologan, ban mic, bănuţ.
Gologan, corn. rur. în Rom., j. R.-Sărat, compusă 

din căt. G. şi Vlădulesci cu 1570 loc. (Dicţ. 
geogr. 1896), caiî se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor; corn. are 1 biserică şi 1 şcoală.

Golomăţ, numele popular al plantei Dactylis 
glomerata L. (v. ac.).

G. e o iarbă bună atât pentru fenaţe, cât şi 
pentru păşune. Cresce pe terenurile argiloase 
şi lutoase, resistă bine la secetă şi irigaţiune. 
Este o plantă timpurie, înfloresce prin Aprilie 
şi Maiu, de unde o găsim atât în fen cât şi în 
otavă. Durează câte 4—6 ani. Semenţa ei este 
relativ destul de ieftină, şi ea se potrivesce 
foarte bine pentru păşunile şi fenaţele artificiale, 
unde se poate pune până la 30% din compo- 
siţia ierbei. O putem semena şi pe fenaţele na

turale la împrăştiatul muşuroaelor de cârtiţă, 
primăvara sau toamna.

Goloviţa, lac marin însemnat în j. Tulcea (Do- 
brogea), unul din cele 4 mari lacuri marine ale 
Dobrogei (Razelm, G., Zmeica şi Sinoe); G. are 
formă prelungă şi e situat între lac. Razelm şi 
Zmeica; cu cel dintâiu comunică prin o limbă 
de apă, cuprinsă între cap Dolojman şi ruinele 
Bisericuţa, cu cel de al doilea prin alte 2 mici 
limbi, iar cu Marea Neagră prin gura Portiţa, 
care e de altfel scurgerea tuturgr lacurilor. în
tinderea acestui lac este de 130 km*. Produce 
pesce mult şi bun. Venitul aparţine statului.

Goltz, 1) (?., August Friedrich Ferdinand, 
conte de, om de stat prusian, n. 20 Iul. 1765 
la Dresda, f 17 Ian. 1832. Consul la Varşovia, 
Copenhaga, Mainz, Petersburg, apoi ministru de 
externe. Împreună cu contele Kalckreuth a avut 
parte la închierea păcii dela TUsit. 1808 repro- 
sentant al Prusiei la congresul din Erfurt. Mai 
târziu president al regenţei în Berlin, apoi ma
reşal de curte. 1816 delegat la adunarea fede- 
raţiunii. 1817 iarăşi mareşal până la moarte.

2) G., Bogumil, scriitor german, n. 20 Martie 
1801 în Varşovia, t 12 Nov. 1870 în Thorn.

3) G., Colmar (G. paşa), baron de, scriitor 
german mihtar, n. 1843 înBielkenfeld. Camembiu 
în statul major al armatei prusiane a luat parte 
la resboaiele din 1864, 1866 şi 1870—71. A scris: 
Operationen der 11. Armee (3 voi.); Gambetta u. 
seine Armeen, Scharnhorst, Rossbach u. Jena; 
Das Volk in Waffen, ş. a. Cu rang cţe vicecolonel 
a ieşit din armată (1884) şi cu invoij'ea împo- 
ratului a întrat în armata turcească, ca să o 
reorganiseze după modelul prusian. Efectul ro- 
organisării s’a ve(}ut în resboiul greco-tuicesc 
din 1897. A scris mai multe cărţi militare în 
limba turcească.

4) G., Friedrich Leopold, fisiolog german, n. 
14 Aug. 1834. Asistent de chirurgie şi anatomie 
în Konigsberg; 1869 prof. de fisiologie în Hallo, 
îar dela 1872 în Strassburg. S’a ocupat îndeosebi 
cu fisiologia creerului.

5) G., Hermann, teolog protestant german, 
n. 17 Maiu 1835. Prof. de teologie în Basel, 
1873 la univ. din Bonn. Dela 1876 în Berlin 
ca prof. onorar ord., asesor cons., membru al 
sen. sup. evangelic şi preposit al bis. Sf. Petru. 
Operele mai însemnate: Die reformirte Kirclie 
Genfs im 19. Jahrhundert (1862), Gottes Oll'en- 
barung durch d. heilige Geschichte (1860), Die 
christlichen Grundwahrheiten (1873), Die G reuzeii 
der Lehrfreiheit (1873).

6) G., Friedrich Car ol, conte de, liul lui 
Heinrich, n. 12 Apr. 1815 în Stuttgart. A luat 
parte la resboaiele din 1864, 1866 şi 1870—71. 
Mai'e favorit al împăratului "W’ilhelm 1. In 1888 
a trecut la pensie cu rang de general. Decorat 
cu ordul ungar Crucea Sf. Ştefan.

7) G., Maximilian, baron, admirai în marina 
germană, n. 19 Apr. 1838 în Konigsberg. 1870 
căpitan de coiTetă; mulţi ani în miuisteriiil da 
marină; director al arsenalului din Kiel; 1882 
până 1883 ca Cominodore comandant al escadroi 
din Marea Mediterană; 1883 contre-admiral, a 
comandat escadra est-asiatică, de unde fii cliiemat 
în oficiul admirahtăţii; după cinci ani viceadmirr! 
şi şef al staţiunii dela Marea Nordică. Dela 1889 
şef admirai al marinei germane.



Golu — Gondola. 579
Golu, insula în Dunăre, Rom., j. Mehedinţi, 

com. rur. Schela Cladovei, uumită şi Insula Ba
nului, avend o sirprafaţă de aproape 3 km2.; e 
acoperită de o mulţime de ruine şi fel de fel de 
şanţuri, ce comunică între ele servind de redute.

Golubaci, v. Columbaci.
Goluchowski, 1) G., Aqetior, conte, om de stat 

austr., n. 8 Rebr. 1812, îmbrăţişa cariera admi
nistrativă şi deveni 1849 guvernor al Galiţiei. 
După căderea ministrului Bach, numit în Aug. 
1859 ministru de interne, el luă parte la orga- 
nisarea monarchiei în sens federalistic, nu reuşi 
însă şi făcu loc 1860 ministrului Schmerling. 
Deşi în oposiţie continuă faţă de noua consti
tuţie centralistică, el deveni ancă în doue rânduri 
guvemor al Galiţiei şi muri în funcţia aceasta 
în 3 Aug. 1875. Fiul seu; 2) G., Agenor jun., 
conte^ om de stat austriac; n. 25 Martie 1849. A 
servit mult timp la legaţiunea austro-ung. din Paris 
ca consilier. Ministru plen. la Bucuresci până în 
Oct. 1894, când rechiemat, s’a retras la moşia sa 
din Galiţia. Dela 15 Maiu 1896 ministru comun 
de externe în locul contelui Gustav Kâluo1£y.

Golul-Drâncei, podgorie în Rom., j. Mehedinţi, 
actualmente cu totul nimicită de Phylloxeră, 
înainte însă de acest desastiu, renumită pentru 
vinuiile sale roşii de o calitate cu totul supe
rioară şi bouquet foarte fin. [L]

Gomera, 1) una din insulele Canare, 374 km*, 
cu 14,140 loc. (1887). 2) Insulă pe coastele Ma
rocului, fortificată de Spanioli.

Gomor, comitat în Ungaria, cu un teritoriu de 
4275,4 km2., în preponderanţă muntos. In nordul 
cottului se află munţii cunoscuţi sub numele Tatra 
scundă, ale căror piscuri mai însemnate sunt: 
Ilomolka (1661 m.), Vapenica (1692 m.), Orlava 
(1841 m.) şi Kralova hola (1943 m.) ; în sud se 
atlă o grupă de munţi metaliferi cu piscuri puţin 
înalte, ca Tersztye (1117 m.), Kohut (1411 m.) 
şi Babina (1278 m.). Rîurile mai im portante sunt 
Garam şi Sajo. Ape minerale se atlă foarte nu
meroase in G. Clima în nord e aspră, în sud 
mai domoală, unde cresce şi viţa, pepenul şi 
tabacul. Producte: cobalt, mangan, fier, aramă, 
argint, idrargir; orz, oves, cartofi, porumb, grâu, 
cânepă, in, napi, vin, tabac, poame. însemnată 
este şi economia de vite; în 1884 au fost în G. 
54,674 vite cornute de rassă indigenă şi 4148 de 
rassă străină, 15,992 cai, 62,315 rîmători şi 
190,191 oi. Populaţiunea: numărul locuitorilor 
a fost în 1891 de 174,810, dintre cari 93,695 Ma
ghiari, 4770 Germani şi 74,731 Slovaci; în pre- 
valenţă se ocupă cu economia. Instrucţia pu
blică mai lasă mult de dorit; dintre 281 comune 
numai în 242 se află şcoaJe. Din punct de vedere 
administrativ se împarte în 5 cercuri cu 5 oraşe, 
cari îşi au magistratul lor. Capitala cottului e 
Rimassombat.

Gomora, oraş în Palestina, nimicit de foc, pe 
timpul lui Avraam, dimpreună cu Sodoma (v. ac.).

Gomphrena L., (botan.) gen de plante din fam. 
Amarantaceelor, trib. Gomphreneae, cu flori de 
comun spicate sau capitate şi 2 stigmate. Cu
prinde vro 40 specii respândite în păi’ţile calde 
ale Americei şi în Australia (una şi în Asia şi 
Africa tropicală). Remarcabile ca inmortele sunt: 
G. globosa L., cu flori albe, carnee, albăstrii sau 
violete, şi G. aurantiaca Dcne, cu flori orange.

[A. Pr.]

Gon, (Kwo) măsură de lungime în Anam = 
300 Thuok â 52—64 cm.

Gonaci, oameni cari cuprind şi închid un 
teren oarecare, se înşiră »pânză«, apoi pornesc în 
direcţiunea unde venătorii stau la pândă, gonind 
venatul spre vânători. (Cf. Gaz. Tr. Nr. 276—278 
a. 1893.) [I. St. Ş.]

Gonagra, (med.), locabsarea ai-thritei în ge
nunche. (V. art. Arthritis.)

Gonalgie, (med.), durere în genunche.
Goncourt, Edmond, scriitor francez, n. la 

Nancy 1822. A debutat în roman cu fratele său 
Jules. Apoi a publicat în colahoraţiuue o serie de 
scrieri asupra moravurilor şi ideilor seci. XVIII; 
astfel: »Histoire de la societe franşaise pendant 
la Revolution et sous le Directoire»; »Portraits 
intimes du XVIII. siecle«; »Histoire de Marie- 
Antoinette*; »Les Maitresses de Louis XV.« Vom 
cita scrierile literare şi artistice, precum: *Le 
salon de 1852«; »La peinture â l’Exposition uni- 
verselle de 1855»; »Les Actrices.« Representarea 
dramei »Henriette Marechol« (în 3 acte) dădu 
ocasie la scene tnmultuoase din causa tendin
ţelor ei pohtice. Se scie că Edni. G. a instituit 
după moartea sa o academie, unde vor fi primiţi 
un număr oarecare de scriitori şi artişti.

Giinczy, Paul, pedagog magh., secretar de stat, 
n. 26 Dec. 1817. 18M studiază în Şviţera me
todul lui Fellenberg şi Webrli de a educa copiii 
orfani şi reîntorcendu-se la 1845 conduce însuşi 
un astfel de orfanotrofiu. 1850 merge la Pesta; 
1852 deschide un internat de băieţi. In (Jiari.stica 
magh. (Peşti Hirlap, P. Naplo, Piot. Lapok) trac
tează adeseori che.stii şcolare; 1859—1867 di
rector al gimnasiului infer. ref. din Pesta. Ia 
parte însemnată la reorganisarea învăţământului 
în biserica ref.; scrie Organisareaşcoalei poporale 
(Nepiskolai szervezet), 1859; Planul unui gim- 
nasiu protestant (Egy i)rot. gimnasium terve), 
1860—63; Abce despre causa educaţi unii noastre 
(Ăhce neveiesiink ugyerol), apoi despre instrucţia 
din Prusia şi Şviţera ş. a. 1867 ministrul Eotvos 
îl chiamă de consilier în ministeriul de culte, 
şi ca atare a lucrat foarte mult pentru organi- 
sarea învăţământului poporal. S’a îngrijit de 
editarea manualelor de şcoală; a elaborat planul 
de instrucţiune pentru mai toate studiile. 1889 
s’a retras la pensie, f 10 Ian. 1892.

Gond, popor în India anterioară, numerând ca. 
1 milion capete; aparţine popoarelor dravide; 
e puţin civilisat; ţara lui, între Orissa şi Nagpur, 
se numesce Gondvana.

Gondar, capitala provinciei Ambara în Abis- 
sinia, la distanţă cam de 40 m. dela lacul Dembea 
sau Cana, cu ca. 4000 locuitori, la poalele ca- 
tenei de munţi Uogera, clădit pe o colină şi 
înconjurat de văile Angeieb şi Caha. Cele mai 
frumoase edificii sunt bisericele creştine, unele 
chiar de pe timpul Portughezilor. In afară de 
oraş spre est sunt ruinele palatului împărătesc, 
puternic pe vremuri, apoi ruinele abaţiei de 
Cuiscuam. Odinioară era capitala Abissiniei în
tregi, dar Theodoros l-a părăsit şi i-a dat foc, 
strămutându-şi residenţa în Debra-Tabur. Ca 
centru bisericesc şi-a menţinut însă importanţa 
până în timpurile de acum.

Gondola, o barcă lungă, ângustă şi foarte 
uşoară, întrebuinţată în Veneţia^ unde face sei- 
viciul trăsurilor de piaţă pe canalele Veneţiei.
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580 Gonfalone — Gopeşi.

Partea dinainte a G. este ridicată în forma de 
gât de lebădă. La mijlocul ei se află o cabină 
mică, aceasta este mai mult sau mai puţin lu
xoasă şi ornamentată. G. este totdeauna văpsită 
în negru.

Gonfalone, (ital., franc. Gonfanon), stindard 
de resboiu. »Compagnia de G.« o societate în
fiinţată în 1264 în Roma, care în postul mare 
representa în chip dramatic patimile lui Christos. 
Drept scenă servia Colosseul. Papa Paul III a 
interzis aceste representaţiuni.

Gongoray Argote, Lud., poet spân. din seci. XVI, 
capul şcoalei numite gongorism sau cultorism, 
pentru stilul seu măiestrit, bombastic şi întu
necos, numit de ei stil cult, în oposiţiune cu 
cel naţional al literaturii poporane, ca şi al ma- 
riniştilor din acelaşi timp în Italia.

Gonidii, (botan.) sau Gonimii se numesc ce
lulele de coloare verde ori albastră din thalul 
Lichenilor (v. ac.), unde sunt dispuse fără nici 
o ordine (la Lichenii homeomeri) sau formează 
un strat bine limitat şi distinct, stratul Go- 
nidial (stratum gonimon [la Lichenii hetero- 
meriJJ. Wallroth le considera ca elemente re
producătoare asexuate. Lucrările lui Famintzin 
şi Baranetzky, ale lui Schwendener, Bornet şi 
alţii, au arătat însă, că G. nu sunt altceva decât 
Alge asociate cu o Ciupercă, constituind corpul 
simbiotic al unui Lichen. Algele ce se asociază 
cu Ciupercile sunt mai ales din grupele Nostoca- 
celor, Pleurococcaceelor, Confervaceelor, Palme- 
laceelor, ş. a. G. represintă în corpul Lichenilor 
celulele vercji asimilatoare şi nutritoare. (Cf. Fa
mintzin şi Baranetzky, Botanische Zeitung 1867, 
1868; Memoir. Acad. St.-Petersbourg ser. VII, 
t. XI; Baranetzky, Jahrbuch fiir Wiss. Bo- 
tanik 1869, Bd. VII; Schwendener, Die Algen- 
typender Flechten-Gonidien, Basel 1869; Boimet, 
Ann. d. Sc. Natur. T. XVII 1873, etc. etc.).

[S. Şt. R.]
Gonimoblast, (botan.) termin cu care se de

signează toate ramurile sporifere, simple ori ra
mificate, ce ies direct din oul dela Floridee (v. ac.), 
sau din celulele auxiliare ce servă a nutri oul 
şi cu cari acesta se unesce prin ajutorul oobla- 
stemelor. Ramurile sporifere ale G. constitue 
un mănunchiu strîns (glomerul) fără învăliş, sau 
cu învăliş, în care cas e numit cystoearp (v. ac.). 
(Cf. A. Engler, Syllabus der Pflanzenfamilien, 
2. Ausgabe, p. 19; Engler-Prantl, Natiirliche 
Pflanzenfamilien, Bd. I. 2; Fr. Oltmanus, Zur 
Entwickelungsgeschichte der Florideen, Bota
nische Zeitung, 56. Jahrg., August, 1898).

[S. Şt. R.j
Goniometria, (grec.) teoria cifrelor trigono

metrice.
Goniometru, instrument auxiliar în cristalo

grafie, cu care se măsură unghiul format de 
două plăci ale cristalului.

Goniţa, (Gyrinus'natator L), un cărăbuş din 
familia Gyrinidelor, de formă ovală, albastru- 
negru, lucitor, picioarele galbine-ruginii, lung. 
6—7 mm. Trăiesce în toată Europa prin apele 
stătătoare şi înoată învertindu-se foarte repede 
pe suprafaţa apei.

Gonitis, (med.) infiamaţia genunchelui.
Gonochorism, exprimă în zoologie şi botanică, 

că organele sexuale sunt desvoltate la indivitji 
separaţi; în contrast cu hermafroditismul (v. ac.j.

Gonolobus, Condurango, plantă din fam. As- 
clepiadeeior, cresce în Ecuador (America) şi dă 
scoarţa numită Condurango, folosită în medicină.

Gonorrhoea, (med.), altă numire pentru Ble- 
norrhoea (v. ac.).

Gonothec, receptacolul chitinos, în care se 
produc gonophorii unor Hydrozoari.

Gonzaga, ilustră familie italiană. Ca trunchiu 
al ei era dat împăratul Lothar. După anul 1000 
au remas în istorie luptele acestei familii princiare 
cu Buonacosi din Mantua. Ludovic I de G. de
veni la 1328 căpitan general al Mantuei, titlu 
remas ereditar în familie până la 1708, când se 
stinse linia lor principală. Carol Quintul la 1530 
făcu Mantua ducat ereditar pentru Frederic 11, 
care la 1536 primi şi marchisatul de Montferi'at. 
Linia ducilor de Mantua se stinse la 1627 cu 
Vincent II, a cărui moştenire trecu rudei sale 
Charles I, ducele de Ne vers, care se stinse la 
rândul ei în 1708. Au mai fost câteva raiuure 
ale principilor G. stinse: a seniorilor de Boesolo 
în 1703; a ducilor de Sabionetta în 1591; a 
principilor de Castiglione în 1819; a ducilor 
de Guastalla în 1746; în fine ramura ducilor 
de Nevers, de mai sus. O mulţime de inembii 
ai acestei familii s’au distins în istorie: mari 
demnitari, cardinali, principi italieni, etc. Astfel: 
Jean Francisc II, marchis de Mantua, comandă 
trupele reunite în potriva lui Carol VIII al Fran- 
ciei la expediţia acestuia în Italia, n. în 1519. 
Ferdinand, duce de Molfeta, vicerege al Si- 
ciHei şi general al lui Carol Quintul (1506—1.557). 
Hercule, n. 1563, cardinal-legat. Sf. Ludovic 
de G., jesuit, (n. 1568, f de ciumă 1591). Isa- 
bela d’Este de G., soţia lui Francisc II, celebiă 
pentiTi gustul ei pentru arte, f 1539. Şi alte 
două femei ilustre din această familie: Maria- 
Lucia de G., regină a Poloniei, soţia Iu Ladislas, 
apoi a lui Ion Cazimir, (1612—1667). Ana de G., 
femeie renumită prin frumseţa şi spijitnl ei. 
Cunoscută sub numele de *Princesa Palatină^, 
se află în Frauda la curtea Anei de Austria în 
timpul Frondei. Oraţiunea ei funebră a fost pro
nunţată de Bossuet. A ti’âit între 1616—1684.

[O. L.]
Goole, oraş cu port în Torkshire (Anglia), cu 

15,413 loc. (1891); comerciu însemnat.
Gopcevicî, Spiridion, scriitor şerb, n. 1855 în 

Triest, de origine serbească, scrie mai mult nem- 
ţesce mai cu samădespi’ePeninsulaBalcanică, s. o. 
Montenegro und die Montenegriuer 1877, Bul- 
garien und Ostrumelien 1886, Serbien und die 
Serben 1888, novele, romane şi alto cii conţinut 
politic. Pentru Români e mai important opul lui: 
Makedonien und Altserbien. "Wien, 188!), cu o 
mapă etnografică 1:300,000. Cu toate defectele 
acestui op trebue să spunem, că G. e cel dintrnu 
călător european, care notează aproa])c cu exac
titate toate locurile în Macedonia, locuite de 
Arămâni, chiar şi statistica lui nu difere mult 
de adevăr în privinţa Arămânilor. In ce pri- 
vesce pe Serbii opul lui e tendenţios. [0. W.]

Gopeşi, corn. rar. arămânească cu 2700 loc,, 
într’o distanţă de vr’o 24 km. dela Monastir spre 
nord-vest, are o posiţie foarte frumoasă la poa
lele unui munte, încungiurat de pădure. Bisei ica 
e mai‘0 şi frumoasă, cu inscripţii în limba ro
mână, şcoalele rom. şi de băieţi şi de fete sunt 
bine cercetate, cele grecesci mai puţin.
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GSppert, Henric, Eobert, botanist şi paleon

tolog, n. 25 Iulie 1800 în Sprottau, a făcut studii 
de medicină în Breslau şi Berlin, 1831 profesor în 
Breslau şi director al grădinei botanice, f 18 Maiu 
1884; binemeritat pe terenul biologiei şi paleon
tologiei plantelor; crea cea mai mare colecţiune 
paleontologică. Ser. »Monographie der fossilen 
Koniferen» (1850), »Fossile Flora der silur., devon. 
u. untern Kohlenformation« (1860), »Fossile Flora 
der pernuschen Formation* (1864—65), »Flora 
des Bernsteins« (1883, 2 voi.), »Index palaeontolo- 
gicus* (laolaltă cu Bronn, (1848—50, 2 voi.), ş. a.

Gorazd, unul din cei 6 ucenici însemnaţi ai apo
stolilor slavi Metodie şi Ciril în Moravia. După 
moartea acestora, ritul slav începând a fi per
secutat de Germani, G. şi ceialalţi vin în Bul
garia, imde ţaiTil Mihail îi primesce bine, şi unde 
ajung episcopi. De acum, în locul creştinismului 
grecesc, adoptat de Boris-Mihail, înfloresce şi 
se întemeiază în Bulgaria creştinismul slavon, 
a cărui desvoltare a născut tradiţia, că Bulgarii 
s’au creştinat de fraţii Metodie şi Ciril.

Gorbănesci, corn. rur. în Rom., j. Botoşani, 
formată din 10 căt. cu 3000 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; are 6 biserici şi 3 şcoale: 2 de băieţi 
şi 1 de fete.

GSrbed, v. Gurbediu.
Gorciacov, familie rusă, ale cărei origini se 

pierd în al XIII sau XV secol. Din seci. XVI 
începe a juca un rol în istorie: Petre G., aperă 
Smolenskul contra Polonezilor în 1611. Alexandru 
G., (1764—1825), luă parte în campaniile lui 
Alex. I. Bătu pe mareşalul francez Lannes la 
Heilsberg şi fu apoi cancelar al Rusiei. Fratele 
seu Andreiu se distinse de asemenea ca ge
neral în resboaie. Petru, fiul lui Dumitru G., 
a trăit între 1790—1868, a fost militar, apoi 
comandant de corp în resboiul Criraeei (1854), 
după care întrând în viaţa particulară fu numit 
consilier al imperiului. In 1839 ora guvernor 
general al Siberiei orientale. Fratele seu: Mihail 
G., (1795—1861), luă parte la campania turcă 
din 1828; general de artilerie în 1843, fu numit 
guvernor al Varşoviei. In 1853 ocupă princi
patele române în fruntea armatelor rusesci. In 
18.55 e trimis (Februarie) ca comandant en şef 
al trupelor rusesci din Crirnea, aperând în mod 
gloi'ios Sebastopolul, care fu cuprins în urma 
luării Malakofului, însă armata rusă fu scăpată 
graţie lui G. (Sept. 1855.) In urmă el fu trimis 
locoteuent-general al Poloniei, pe care se sili 
s’o vindece de nenorocirile în cari se afla. El 
muri însă la Varşovia în 1861. Venii .seu, prin
cipele : Alexandru G., celebru om de stat şi di
plomat (1798—1883). După ce fusese trimis ca 
ministru şi ambasador al Rusiei la curţile euro
pene, în multe misiuni delicate dela 1830—55, 
1856 fu numit ministrul afacerilor străine al Ru
siei; iar în 1863 cancelar al imperiului. Toată 
politica rusească până în 1882, când fu înlo
cuit cu Giers, a fost condusă în acest timp de 
principele G. Iu timpul resboiului Austro-Prusian 
şi a celui Franco-Prusian (din 1870), politica lui 
G. se manifestă în dese ocasiuni. El e unul din 
pregătitorii terenului pentru o alianţă Franco- 
Rusă. Tractatul dela San-Stephano, impus Turciei 
la 1878 după campania din 1877—78, era un 
act de mină a imperiului Otoman. Austria şi

Anglia protestară şi congresul dela Berlin fîi 
convocat, iar tractatul ce ieşi de acolo diferă 
mult de cel dela San-Stephano în privinţa avan- 
tagiilor Rusiei: Bismarck îl condusese; G. su
feri un eşec. Până la moarte pr. Alex. de G. 
(1883) păstră titlul de cancelar al imperiului; 
şi fără îndoială că el e unul din marii diplomaţi 
ai secolului. [O. L.]

Gordianus, 1) G.,MarcusAntoniusAfricanus, 
dintr’o familie nobilă şi bogată din Roma, trecuse 
prin magistraturi, era guvernator în Africa, cu
noscut prin pmdenţa lui, când mai fără voie fu 
proclamat împerat în vîrstă de 80 de ani (238). 
îşi asociă pe fiul seu 2) G. Marcus Antonius 
şi amândoi fură recunoscuţi de senat. O parte 
din armata africană nu-i recunoscu şi în lupta 
cu ea muri fiul, iar tatăl se ucise după 36 de 
fiile de imperiu. 3) G. Marcus Antonius Pius 
Felix, nepotul primului, fu proclamat în vîrsta 
de 13 ani ca împerat. Condus de socrul seu 
Misitheus învinse pe Goţi, pe Sarmaţi şi pe 
Perşi (242), dar după moartea aceluia, soldaţii 
îl constrînseră să-şi ia de coleg pe Filip Arabul, 
care-1 ucise (244).

Gordin sau Gordană, varietate de viţă de vie 
cu stragurii albi, cultivată în Muntenia. Stru
gurele este mare, rămuros, iar bobiţele rotunde, 
galbene şi transparente. Aceşti stmguri dau un 
vin bun şi abondent. Din causă că până acuma 
nu există un studiu asupra Ampelografiei române, 
nu putem da cu precisiune caracterele botanice 
ale acestei varietăţi de viţă, şi nici ale celorlalte 
varietăţi românesci. (v. Viticultura.) [I.]

Gordios, rege legendar al Frigiei, care a ajuns 
rege în modul următor: peii recomandaseră 
Frigienilor, să aleagă ca rege pe acela, pe care-1 
vor întâlni mergând pe un car spre templul lui 
Zeus. Ei întâlniră pe un ţeran mergând într’un 
car tras de boi şi-l salutară de rege. G. construi 
oraşul Gordion, iar carul îl consacră lui Zeus 
şi legă jugul de proţap printr’un nod (n. gordian) 
făcut din coaje de corn aşa de artistic, încât 
nimeni nu-1 putea desnoda. Prorocii spuneau, 
că domnia Asiei va fi a celui care va deslega 
nodul. Alexandru cel mare în expediţia contra 
Perşilor se opri în Gordion şi tăia nodul cu sabia.

Gordius, gen de vierme Nematoid cu corpul 
filiform.

Gordon, 1) G.,Patrick, general rusesc, n.31 Mart. 
1635 în Scoţia, 1661 întră în serviciul Rusiei, 
dând mână de ajutor lui Petru cel Mare. f 29 Nov. 
1699. 2) G., Charles George, oficier englez, 
n. 28 Ian. 1833. 1852 locotenent în corpul in
ginerilor, se lupta în resboiul Crimeei, 1861—65 
în serviciu chinez, suprimă rescoala Taiping; 
1875—79 în serviciul Egiptului, 1877 paşă şi 
guvernator în Sudan, 1884 fu trimis de Anglia 
la Chartum să potolească rescoala din Sudan; 
fu ucis 26 Ian. 1885.

Gorganu, com. rur. în Rom., j. Muscel, com
pusă din 3 căt. cu 2113 loc. (Dicţ. geogr. 1893), 
cari afară de agricultură se mai ocupă cu dul- 
gheria, zidăria, rotăria, iar femeile şi cu cultura 
gândacilor de mătasă; are 4 biserici şi 1 şcoală. 
Calea ferată Golesci-Câmpulung şi şoseaua na
ţională Bucuresci-Pitesci trec pe la sud. comunei.

Gorgeny, v. Gurghiu.
Gorgey, familie nobilă maghiară. Iordan ca

pătă la 1240 teritoriul Toporc, iar Ilie, fiul lui



582 Gorgias — Gorj.

Iordan capeta la 1278 dominiul feudal Gorgo, 
de aici predicatele de Toporc şi Gorgo. Unii 
membri au jucat rol însemnat în istoria co
mitatului Szepes şi au ajuns la demnitatea de 
comite al Saşilor din Scepuş. Carol Robert 1312 
le întăresce toate drepturile asupra posesiunilor 
de mai nainte.

G., Armin, n. 1816 în Gorgo. In revoluţiunea 
din 1848 s’a luptat sub conducerea lui Meszâros 
şi Klapka, ajunse apoi ca subcolonel în corpul 
oficierilor de stat major, în urmă şef de stat 
major. După depunerea armelor la Vilâgos fu 
condamnat la moarte; Haynau i-a schimbat pe
deapsa în carcer, Bach l-a eliberat, f 1875.

G-., Arthur, general magh. în revoluţiunea 
din 1848/9, n. 30 Ian. 1818 în Toporc (c. Szepes). 
1832 îşi alege cariera militară; 1837 servesce 
în garda na^onală; 1848 întră în şirul i’evolu- 
ţionarilor maghiari cu rangul de căpitan, şi în 
scurtă vreme ajunge comandant al gloatelor dela 
Dunărea de jos. La Ozora prinde oastea lui Roth 
şi Philipovici, vr’o 8 mii de oameni; avansa apoi 
de colonel, iar în 31 Oct. de comandant al oştirei 
dela Dunărea de sus. Ca atare şi-a format o oaste 
bine disciplinată, cu care a făcut în iarna din 
1848 în Ungaria nordică o expediţie succeasă, 
a învins la Isaszeg, Vaţ, Nagy-Saiîo şi a eli
berat cetatea Komârom. In 29 Aprilie 1849 dă 
o proclamaţie împotriva dinastiei Habsburg, ocupă 
apoi Buda. Kossuth îl numesce pe G. ministru 
de resboiu. Prin Iunie 1849 se nasc disensiuni 
între G. şi Kossuth, în urma cărora Kossuth îl 
reohiamă pe G. la conducerea ministeriului de 
resboiu, dar el nu se supune. După câteva ope
raţiuni militare nesuccese, o ia în marş forţat 
spre Arad, unde avea să se întâlnească cu oştirea 
lui Dombinszky şi să isbească pe Austriaci, dar 
Dembinszky merge la Timişoara şi unindu-se cu 
Bem dau lupta decisivă fatală pentru ei în 9 Aug. 
Ruşii se apropiau. Kossuth abdice de dictatură, 
predă lui G. toată puterea civilă şi militară şi-l 
imputernicesce a pacta cu Ruşii. G. ve(Jend că 
nu e altă scăpare, depune armele înaintea Ru
şilor la Vilâgos 13 Aug. 1849. El fu graţiat şi 
închis în Klagenfurth. 1867 se reîntoarce în 
patrie şi trăiesce retras la Visegrad. G. a scris; 
Mein Leben und mein Wirken in Uugarn. 2 tom. 
Lipsea, 1852. [fr.]

Gorgias, n. în Leontini, în Sicilia, a trăit în 
seci. V a. Chr. ca filosof sofist, ocupându-se şi cu 
magia, cu medicina şi cu sciinţele naturale. Sta- 
bilindu-se în Atena, se ocupă cu retorica şi des
chise prima şcoală de elocinţă, aveud printre 
discipuli şi pe Isocrate. Compuse mai multe 
scrieri în prosă şi versuri. In scrierea sa «Despre 
natură sau despre neexistenţă« învaţă un fel de 
nihilism filosofic. El adecă susţinea, că nu există 
nimic real; dar chiar dacă ar exista, nu se poate 
nici cuprinde (cu mintea), nici cunoasce; dar 
chiar de ar exista şi s’ar pute şi cunoasce, nu 
s’ar pute împărtăşi altora, deoarece ceea ce se 
poate împărtăşi, sunt cuvinte şi numiri, iar nu 
lucruri reale. (Cf. Uberweg, Gesch. d. Phil. I; 
Teodorescu, Ist. filos., 136). fPl.j

Gorgoane, fGorgoneJ după mitol. greacă erau 
fetele lui Phorkys cu Cheto şi surorile Graeelor, 
cu cari locuiau împreună. G. sunt trei surori, 
al căror exterior se descrie ca foarte grozav şi 
înspăimântător, anume, ele aveau urechi de ani

male, un nas apăsat, o gură rînjitoare, din care 
ieşiau dinţi mari ca de mascure, şerpi în per, 
aripi, cu cari puteau sbura şi prinde pe cel ce 
le-ar fi vătemat, puterea, ca cu privirea să poată 
împietri, şi degete de aramă. Numele lor e; 
Stheno, Euryale, nemuritoare, şi Medusa, muri
toare. Perseus, după ce a sosit dela Graee, întră 
în peştera G.-lor, le află dormind şi taie capul 
Medusei, când deodată din sângele ei sar Chrysaor 
şi Pegasus, iar capul îl bagă într’o straiţă. Cele 
doue surori se trezesc, se văietă, şi pornesc după 
Perseus, iar şerpii din perul lor încep să fluiere, 
dar Perseus cu păpucii a sburat ca o pasere, şi 
coiful făcendu-1 nevecjut, a putut scăpa de ele. 
Numele Gorgo se explică cu înţeles de: groază, 
spaimă, şi astfel G.-le înseamnă grozavele. G. 
sunt numai personificaţiuni, ele represintă luna 
cu faţa de năluca nopţii, că represintă trei fase 
ale lunei, pe când după unii, ele, privind natura 
părinţilor şi surorilor lor, sunt personificaţiunile 
valurilor mării. In baladele poporale române 
despre Novac şi Gruia, se află »Fata de Latin», 
care e întocmai ca o G. [Atm.j

Gorgon, semn din notaţiunea psaltichiei şi 
anume dintre temporale, avend efectul ca nota 
sau notele, la care se rapoartă, să se cânte pe 
partea slabă a timpului notei precedente. 0. 
simplu se rapoartă la o singură notă. Digorgon 
se rapoartă la doue, şi trigorgon la trei note, 
ce trebuesc cântate pe partea slabă în urma 
notei principale. [T. C.J

Gorgoneion, după mit. greacă e o pavăză. 
Perseus omorînd pe gorgoana Medusa, capul l-a 
dus în traistă şi apoi l-a pus pe Aegis (v. ac.), 
adecă pe pavăza (Jinei Pallas Athene, ce a purtat-o 
şi Zeus, uneori şi Persephone. Această pavăză 
cu capul Medusei se chiamă G. (v. Gorgoane).

Gorgonzola, sat lângă Milano (Italia) cu 3398 loc. 
Piaţa principală pentru brânza de G. (Straehino).

Gorgota, corn. rur. în Rom., j. Prahova. Se 
compune din doue cătune, cu 200 familii, toţi 
agricultori. Are o şcoală şi o biserică.

Gorila, (Troglodytes gorilla) maimuţă din ord. 
Pithecilor, fam. Catarrhinilor. Are faţa oenu.şie, 
nasul lat, turtit, buzele groase, urechile potiîvite, 
braţele lungi, până sub genunchi, manile groase, 
scurte, late: perul lung, cenuşiu-bruu. Înalt de 
P7—1‘8 m. Trăiesce în Africa vestică dela 2°- 5“ 
latitudine sudică. Este foarte reu şi putei'nie, şi 
din această causă foarte temut. Atacă ]>e om. 
Locuiesce prin păduri şi se hrănesce cu fructe, 
îşi face locul de durmit pe copaci din crăci rupte.

Gorj,(Gorjiu, slav., în.semneazăJiul de .su.s), judeţ 
în Rom. In vechime se chiema judeţul de .laleş, 
după rîul Jaleş. Dan-Vodă în chri.sovul seu din 
3 Oct. 1385, dat mănăstire! Ti.smana, (Jico: >şi 
mai ântâiu am adăugat acestei su.s (jise mănă
stiri grâul din jud. Jaleş.« Mircea cel Maro în 
alt chrisov din 27 Iunie 1387 (Jice : «Dintâiu în
tărim cele date de cătră sf. reposatul iiărinto 
al Domniei mele Ion Radul Vodă (sus <)isei mă
năstiri).... cu grâul din judeţul Jaleş« (A rchiva 
Istorică de B. P. Haşdeu, tom. III, pag. 191 — 19:1 
şi Ist. Critică (B. P. Haşdeu), pag. 127.)

Este situat între 20° 30'—21° 30' longitudine 
.şi între 44° 30; şi 46° 30' latitudine după me
ridianul Parisului şi se mărginesce la resarit cu 
judeţul Vâlcea şi parte din Dolj, la apus cu 
judeţul Mehedinţi, la mează-^i cu judeţul Dolj,
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iar la mează-noapte cu Carpatii, cari îl despart 
de Transilvania. Limita de resărit a judeţului dela 
nord spre sud trece pe la rîul Lotru, munţii; 
Negovanu, Beleoaia, Cujba, Pleşca; dealurile: 
Runcu, Ograda, Porcu, Tărîia, ce se întind alături 
cu corn. Racoviţa până la Milostea, Budienii, 
Roşia de sus, culmea dealului Muierii, în fine 
Vălenii de Vâlcea. Limita de apus a judeţului 
dela nord la sud trece prin curmătura Scări
şoara, piciorul muntelui Serbu, muntele Fetele- 
Mănesci, muntele Frumos, Vîrfu-roşu, printre 
corn. Cloşani şi Costini, dealul Babii, Oarba, 
Racoţi, cătunul Chilia, dealul Chiciora, Cărărui, 
Culmea Şasăi, Bisoarcei, dealul Bujorescu, dealul 
Jiului, prin corn. Boiboşi, Ohaba, Borăscu, Ca- 
lapăru de sus, de jos, Stolojanii, Turcenii de sus. 
Culmea dealului din dreapta Jiului, lonescii, în 
fine Şuşiţa. Limita de sud e formată de Gilort 
până la Valea lui Câne, apoi trece prin corn. 
Pegenii, Băcescii, Rădinesci, în fine Vădenii. 
Limita de nord a judeţului trece pe la conflu
enţa isvorului Balului cu Lotrul, pe la piciorul, 
vîrful şi prin şeaua dealului Larg şi Praja, la 
îmbucătura păreului Praja din Transilvania şi 
a păreului Praja din România, pe rîul Frumos 
până la immtele Slimoi, vîrful muntelui Slimoi, 
muntele Smida, confluenţa păreului Sălanele cu 
Smida mare. Apoi cătră nord la gura Petecii, 
creasta muntelei Sălanele, Poiana Muierii, Cotul- 
Ursului, Pravăţul, vîrful Buba, dealul Capra, 
Fometescu, şeaua Groapa-Seacă, muntele Cioban, 
coasta lui Rus, munţii laşul, Peliţa, Piatra tăiată, 
Gruiu, Satia mică, vîrful Mândrei (Paringu), 
Surpatele, Grivele, vîrful Prislopului, Poiana- 
Ascunsă, Cracu-Jaru, confluenţa păreurilor Gro- 
panu cu Palotiştea, şeaua Gropu cu Sapa, vîrful 
Petricia, păreul Stoloja, Cracu Ciudeţu, creasta 
Murgele, vîrful Drăgoi, Dumitru, şeaua Obîrşia, 
Meiişor, şesul Dumitru, Obîrşia Diului, şesul 
Diului, Vulcanul, dealul Cărtianului. Straja, Mutu, 
Piscu-Rusesc, dealul Negru, Conul Zănoagei, 
dealul Cornilor, confluenţa păreului Zănoaga cu 
Balomiru, vîrful Şiglăului mic, Şiglăul mare, 
Cracu Maurului, Valea de Peşte, Coama Arca
nului, dealul Galben, muntele Negru, Răstovan, 
Smida betrână. Jiul, păreul Valea Seacă, muntele 
Petrei-Albe, Soarbele, Paltinul, Sturu, şeaua 
Gârdoman, muntele Galbenul, vîrful Scărişoara- 
Galbenă, Stâna mare, Micuşa, Obîrşia-Vlăsia, 
şeaua Scurtele, dealul Scurtele, Bulzu, în fine 
curmătura Scărişoara. (Dicţionarul Geogr. al 
G Olj ului.)

întinderea judeţului este de 349,700 ha. cu 
o populaţiune de 166,181 locuitori şi 162 co
mune, 1 urbană. Clima judeţului este temperată, 
iarna nu este aspră, aerul curat şi sănătos, ceea 
ce face ca faţa să fie brună şi uscată; vara nu 
sunt călduri excesive. Locuitorii sunt mai toţi 
Români curaţi, de un temperament violent, în 
genere voinici. Portul ungurenilor (vechii Daci) 
se deosebesce de al celorlalţi Români ţeraui şi 
se compune dintr’o căciulă lăţoasă, mult mai 
largă la fund decât la gură, cojoc lăţos neargăsit, 
chimir, cu 2, 3 cuţite într’o singură teacă, cre
mene, iască, amnar, iţari cu cusătura în afară, 
cămaşă, vărgată în lat cu roşu, croiala şi cu
sătura diferită de a Românilor, ejisă cu clini şi 
cruce în piept şi spate şi la gât, foarte puţin 
crepată, opinci, perul capului lăţos. Femeile lor

poartă în per nisce adause de cânepă văpsite 
în coloarea perului, din cari fac nisce bucle 
mari şi preste cari poartă o reţea subţire nu
mită conciu, cialma, siliuţă (pahiol, ciurel). Un
gurenii păstrează şi acum un băţ-lance, numită 
rîmf (fopepaCa la Traci). Capitala judeţului este 
Tîrgu-Jiu, (v. ac.). Localităţi istorice în G. sunt: 
Bumbescii cu castrul roman de piatră, Porcenii 
cu alt castru de pănient, Bengescii (1729—30), 
Stânescii (1732), Strîmba (1519), Crasna (1636), 
Bălcescii-Cârligei (1732), Tismana (1372) şi altele 
multe âncă nestudiate, ca grădinele, peşterile şi 
locuinţele vechi dacice. Şoseaua Vulcan la fron
tieră este o lucrare de artă şi plină de măreţie. 
Riul cel mai însemnat este Jiul. Vine apoi Gi- 
lortul, Amaradia, Tismana, Bistriţa, Jaleşul, So- 
hodolul, Olteţul, Blahniţa, etc. Trecători preste 
munţi sunt: Vulcanul şi Lainicii.

Gorjan, August, general de brigadă în armata 
română, n. 1837, 1873—75 prefectul poliţiei 
oraşului Bucuresci, 1878 colonel, 1891 director 
general al poştelor, 1896 general de brigadă. 
Ser.: Mitologia elementară (1874), Frederic cel 
Mare, regele Pnisiei (1875), Elemente de geo
grafie (1876), Noul metod de geografie elemen
tară (1885), Geografia mai multor judeţe (1885 
până 1892), Atlas geografic (1891).

Gbriitz, oraş în prov. prusiană Liegnitz şi capi
tala Lausiţiei super., 62,135 loc. (1890); catedrală 
în stil gotic; filiala băncii imperiale, cameră de 
comerciu; societatea de sciinţe din Lausiţia super., 
gimnasiu, seminar; fabrici de postav şi de maşini, 
topitorii de fier. In apropierea oraşului e conul 
de bazalt numit Landeskrone (429 m.).

Gornetu-Cricov, corn. rur. în Rom., jud. Pra
hova. Se compune din 5 cătune cu 70O familii, 
agricultori, viticultori, ecou. de vite, fabr. de 
var alb şi de cărămidă. Are 4 biserici şi 3 şcoale, 
din cari una de meserii.

Gornetu-Cuibu, com. rur. în Rom., j. Prahova. 
Se compune din 4 cătune cu 600 familii, agri
cultori şi viticultori. Aci se destilează multă 
ţuică în cele 60 velniţe ale locuitorilor. Comuna 
are 3 biserici şi 2 şcoale.

Gornic, insect, v. Croitor.
Gornist, (cornist), soldatul care sună din goarnă 

(corn). La trupele de infanterie se cunoasce sub 
numele de cornist, iar la cele de artilerie şi ca
valerie sub numele de trompet.

Goropeştniţa, v. Conopisceriţa.
Goroslău, Goroszlo, v. Guruslău.
Gorove, Ştefan, de Gattâja, ministru magh., 

n. 1819, f 31 Maiu 1881. 1848 e ales deputat 
al Timişului; 1861 aparţine partidului Deakist; 
1867 ministru de comerciu şi agricultură; 1870 
ministru de comunicaţie în cabinetul Andrâssy. 
A scris: Nemzetiseg 1842, şiNyugat (Pest 1844).

Gortşakow, v. Gorciacov.
Gortyn, (GortynaJ, în vechime oraş pe Creta; 

1884 s’a aflat o inscripţie din seci. VII a. Chr., 
cuprindend disposiţiuni de drept.

Gorun, numele vulgar al arborelui Quercus 
pedunculata Ehrh., (v. ac.).

Gorunesci, com. rur. în Rom., j. Vâlcea, com
pusă din 4 căt. cu 1121 loc. (Dicţ. geogr. 1893), 
cari se ocupă cu agricultura şi.prăsirea vitelor; 
com. are 4 biserici; pe teritoriul ei se găsesc 
oase de animale aniediluviane.
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6brz şl Gradisca, (Goriţa fi Gradisca), o 
parte a litoralului austriac, purtând titlul de «co
mitat principat»; 2918 km2, cu 220,308 loc. Mai 
de mult făcea parte din Illiricura, aparţinând 
Austriei dela 1500. In privinţă administrativă e 
împărţit în oraşul Gorz şi 4 districte. Capitala 
Gors, situată lângă Isonzo şi calea ferată Triest- 
Veneţia, are 17,956 loc., cari se ocupă cu vie- 
ritul şi comerciul. Oraşul G. e totodată loc de 
cură climaterică.

Gosch, în mitol. persică materia animală pri
mitivă, ce a curs din şoldul stâng al lui Abudad 
(v. ac.), taurul primitiv.

GSschenen, sat în cantonul elv. Uri; la 1100 m. 
înălţime, 737 loc. Aici se termină tunelul Gotthard.

Goseti, provincie foarte fructiferă în Egipt. 
Pe timpul robiei egiptene aici erau aşezaţi Ovreii.

Goslar, odinioară oraş puternic în districtul 
prusian Hlldesbeim. Are 14,866 loc. (1895), cari 
se ocupă cu mineritul şi industria. Dintre edi
ficiile remase din evul mediu, mai de însemnă
tate e palatul împerătesc, cel mai vechiu edificiu 
lumean al Germaniei, întemeiat de Heinrich III, 
cu sala împ. de 51 m. lung. şi 16 m. lăţime, 
grandios^ tron împ. din seci. XII şi capela Sf. 
Ulricb, în care se păstrează inima împeratulm 
Heinrich UI; «MarktMrche» cu archiv şi biblio
tecă bogată; casa comunală în stil gotic, mă
năstirea Neuwerk în stil roman. Eegii saxoni 
şi franconi petreceau cu predilecţie în G., deo
sebi Heinrich III şi IV. S’au ţinut în G. şi stră
lucite adunări imper. (1009 şi 1015). Aderând 
la Hohenstaufi, Otto I l-a demolat, dar s’a re
cules iară. In resboiul de 30 ani a fost asediat 
de oştirile svedeze (1632), 1807 aparţinea rega
tului de Vestfalia, 1816 la Hanovera, iar dela 
1866 la Prusia.

Gospodar, Gospodin, (slav.) în sens propriu 
stăpânul casei, dar şi domn, suveran, în titu
latura domnitorilor Munteniei şi Moldovei. G. 
s’a adaus la titlul »Voevod« după trecerea voi
vozilor români din Transilvania în Moldova şi 
Muntenia şi se află în toate chrisoavele, înce
pând dela cele mai vechi. (Cf. Xen., Ist. Rom. 
t. II. p. 180.)

Gospodăria, (slav) însemnează economie, eco
nomia casei, menagiul casei, zestrea moşiei. Se 
întrebuinţează cu deosebire în Moldova, iar în 
Transilvania este mai puţin usitat.

Gospodina, econoamă, menajeră, găzdoaie, con- 
ducetoarea afacerilor casnice; soţia sau femeia, 
care îngrijesce şi administrează economia, cură
ţenia, rufăria şi bucătăria unei căsnicii.

Gbss, (Gruz), măsură de lungime; în Cal- 
outta=l Yard = 0,914 m.; în Bombay = 0,686m.; 
în Ostindia franceză = 1*039 m.

Gossec, Fr. Jos., compositor frc., n. 17 Ian. 
1734 în Vergnies, f 16 Febr. 1829 în Passy, 
studia musica ca copil în corul catedralei diu 
Anvers şi apoi cu Rameau în Paris, unde a 
scris un mare număr de opere, opere comice şi 
oratorii, apoi mai multe imne patriotice şi di
ferite piese de ocasie (pe timpul periodei revo
luţionare) ; dar numele său aparţine istoriei mu- 
sicei, mai cu samă ca fundator al concertelor de 
amatori şi ca reorganisator al concertelor spiri
tuale, anteraergătorii faimoaselor concerte sinfo- 
nice, cari fac una din cele mai mari glorii ale 
Franciei musicale de acji, şi apoi ca autor al unei

serii de quartete de coarde şi alte bucăţi de 
musică instrumentală, între cari sinfoniile sale, 
prima scrisă în 1754, cu cinci ani mai înainte de 
a fi scris Haydn prima sa sinfonie, ceea ce face din 
G. tatăl musicei instrumentale franceze. [T. C.]

Gossyplum L.,(botan.) numirea sciinţifică pentru 
genul de plante, cari ne dau bumbac (v. ac.)

Gostavăţu, 1) G., corn. rur. în Rom., j. Olt, 
situată pe lunca Oltului; e formată din 3 căt. 
cu 2045 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; corn. are 3 bi
serici. 2) G., corn. rur. în Rom.,J. Rom an aţi, 
formată din căt. G. şi Brezuica, situate lângă 
Olt, cu 1100 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; corn. 
are 2 bisei*ici şi 1 şcoală. Pe teritorul corn. se 
găsesc urmele unei vechi cetăţi.

Goştina, dare veche, (dela slavonescul Go)*ă, 
care însemnează munte bun pentru păşunat). 
Scriitorii noştri vechi nu sunt de acord nici în 
privinţa astei dări. Prin G. cronicarii, în genere, 
înţeleg darea pe oi. Episcopul Melchisedec d'ce, 
că »G. era darea pe oi şi pe mascuri.® In Mun
tenia, G. sau .vieritul durează âncă dela în- 
temeiarea principatului. La început însă se plătea 
în natură ca şi alte dări, iar mai târcjiu s’a 
aşezat darea în bani. La început era câte 3 
parale pe oaie. Fraţii Tunuslii spun, că darea 
era de 10 bani pe oaie şi s’a menţinut şi în 
1769. De pe aceeaşi vreme nu se găsesce scris 
mai nimic asupra G.-ei în Moldova. (Cf. I. Bre- 
zoianu, «Vechile Instituţ. ale Rom.®, Hi'isov publ. 
în Uricarul lui Th. Codrescu şi M. Carra, «Istoria 
Moldovei şi a României®.)

Gota, Canalul, cel mai important canal al Sve- 
diei; 87*6 km. lung., 2*97 m. adâncime; are 
58 jilipuri, S’a făcut la iniţiativa contelui Platen 
în 1810—32 şi a costat cam 14 mii. coroane, 
împreună lacurile Weiter, Asplângen, Roxen, 
Boren, Bottensjon şi 'W’iken.

Gdta-Elf, rîu în Svedia, 90 km. lungime. Curgo 
din lacul Venei* la Wenersborg şi nu departe 
de acest loc formează cataractul Trollhăttan do 
33 metri înălţime, pentru a cărui îucunjurare 
servesce un braţ al canalului G. La Kongelf se 
bifurchează şi formează insula Hisingen.

Gotcan, (de pădure), v. Găina de pădure şi 
şi Cocoşul sălbatic.

Gbteborg, (Gotenburg), capitala prov. G. şi 
Bohus în Svedia, aproape de delta rîului Gota, 
cu 117,350 loc. (1896). Comerciu şi industrio 
înfloritoare; G. este unul dintre cele mai fru
moase oraşe ale Svediei; prin fiecare stradă 
mai însemnată conduce canal navigabil; centrul 
e piaţa Gustav Adolf cu monumentul acestuia. 
Edificii mai însemnate: catedrala, bis. Ilaga, bis. 
Cristina (cea mai veche) şi palatul guveinorului, 
în care a murit Carol X (1660). A]*e şcoale medii 
şi poporale, acad. de technică, de conienău şi 
şcoală de cl. corăbii, museu, bibi. bogată, (“olecţii 
numismatice, zoologice şi archeologico, otc. Da
tează dela începutul seci. XVII.

Gotha, oraş al Germaniei, împreună cu Coburg 
residenţa ducelui de Saxa-Coburg-Gotha, jie l iiii 
Leine şi pe linia ferată Berlin-Cassel şi Frankfurt 
pe Main, 31,670 loc. (1895). Gimnasiu, şcoală poli- 
technică, şc. comercială. Porţelănărie, |)ânzărie, 
aţă, lânărie, pielărie, colori, pumpe, papetorie, co
merciu activ. Posedă castelul Friedeustein, cu
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architectură interesantă şi colecţiuni de pictură. 
Aci se află şi cunoscutul institut geografic al lui 
Justus Perthes şi un observatoriu astronomic. De 
vr'un secol se publică celebrul almanach statistic, 
numit de Gotha, relativ la genealogia suveranilor. 
Oraşul datează din timpul lui Carol cel Mare. 
Landgravii Turingiei zidiră un castel în seci. XII. 
La 1640 Ernest Piosul obţinu ducatul Gothei. 
La împărţirea dela 1826 ducatul trecu liniei de 
Saxa-Coburg.

Ducatul Gotha, parte din ducatul Saxa-Coburg- 
Gotha (v. ac.), 1394 km2., 147,226 loc. (1890).

[A. S.]
Convenţiunea dela Gotha, înţelegere făcută 

între diferitele state germane la 15 Iulie 1851, 
care fixează dreptul de expulsare dintr’un stat 
german în altul.

Gothe, V. Goethe.
Goţi, popor german şi cel mai însemnat în 

grupul Germanilor resăriteni. In seci. I d. Chr., 
G.-ii se găsesc locuind lângă Vistula inferioară 
şi Marea Baltică, de unde emigrând se întind, 
în a doua jumetate a seci. II, spre mează-(Ji. 
Pe la 200 ei ajung la nordul Mării Negre şi 
ocupă, în prima jumetate a seci. III, şi teri- 
torul roman dintre Prut şi gura Niprului fad 
MoesiamJ cu cetăţile Olbia (la gura Niprului) 
şi Tyras (la gura Nistrului). In 238 G.-ii nă
vălesc preste Dunăre şi jăfuesc provinciile ro
mane Moesia şi Thracia. In deceniile următoare, 
mai ales Dacia, dar şi provinciile din dreapta 
Dunării până în Grecia, cum şi ţermul nordic 
al Asiei minore îndură desele lor invasiuni. In 
domnia împăratului Gallienus (260—268), când 
imperiul roman era slăbit prin turburările din 
lăuntru, provocate de mai mulţi pretendenţi la 
domnie, cea mai mare parte a Daciei cade în 
manile năvălitorilor (G. şi alţi barbari). împă
ratul Aurelian (270—275), întreprincjend re
staurarea imperiului, face o expediţiune în contra 
G.-lor în Dacia; dar cu toată învingerea repur
tată asupra lor, în urma căreia ia titlul de 
*Gothicus maximus* şi *Dacicus maximus*, 
ol nu mai poate restabili ordinea de mai înainte 
în Dacia. Deci Aurelian încheie pace cu G.-ii, 
cedându-le Dacia ca unor federaţi ai imperiului 
roman, cu îndatorirea de a păzi limita dună
reană (271).

Locuinţele G.-lor în Dacia cuprindeau numai 
câmpia resăriteană (Moldova cu partea resări- 
teană a Ţerii Românesci); în partea centrală şi 
muntoasă a provinciei, care mai ales fusese co- 
louisată şi rornanisată în timpul dominaţiunii 
romane, continuă să locuiască populaţiunea daco
română, remasă în mare parte, după scoaterea 
legiunilor şi a provincialilor strămutaţi preste 
Dunăre (în Dacia Aureliană), sub stăpânire gotică. 
După locuinţele lor, G.-ii se împărţeau în Visigoţi 
(G. apuseni), cari locuiau în câmpia resăriteană 
a Daciei şi pe Nistru, şi în Ostrogoţi (G. resă
riteni), cari locuiau la resărit de Nistru. Prin 
contactul cu ijnperiul roman se propagă între 
G., mai ales la Visigoţii din Dacia, creştinismul. 
Primul lor episcop Wulfila (Ulfilas), care în 
348 este silit a se retrage de persecuţiunea pă
gânilor cu o ceată de credincioşi preste Dunăre 
în imperiul roman, traduce biblia în limba gotică. 
Alţi propagatori ai creştinismului la G., între 
cari sunt mai cunoscuţi Sf. Nicita şi Sf. Sava,

sufer martiriul în Dacia. Dar cu toată perse
cuţiunea, creştinismul (mai ales învăţătura ariană) 
se respândesce în mod însemnat, aşa că în 
curând cea mai mare parte a Yisigoţilor devin 
creştini, deosebindu-se astfel şi mai mult de 
Ostrogoţii păgâni. In această divisiune, mărită 
şi prin ostilitate politică, găsesce pe G. inva- 
siunea Hunilor în 375.

Ostrogoţii sub regele lor J£rmanric, care su
pusese pe Slavii şi Finnii vecini, formau pe atunci 
un imperiu puternic, cuprinzând aproape toată 
Rusia meridională. Ei cad sub lovitura Hunilor 
şi devin supuşi acestora. Visigoţii se retrag 
preste Dunăre, unde primesc locuinţe în Moesia 
şi Thracia, pe când Dacia părăsită de ei cade 
în manile noilor năvălitori. Din peninsula bal
canică, Visigoţii sub regele lor Alarich trecură 
apoi în Italia şi de acolo (după moartea lui 
Alarich 410) în Gallia, unde înfiinţară un regat 
cu capitala Tolosa (415—507); în urmă, ei 
ocupară Ispania, înfiinţând acolo un regat cu 
capitala Toledo, care în 711 este supus de Arabi. 
Ostrogoţii remaseră sub stăpânirea Hunilor 
până la moartea lui Attila (453). După aceasta, 
ei se ridică în unire cu înrudiţii Gepizi, şi ri
sipesc pe Huni; ei ocupă apoi Panonia, pe când 
Gepizii iau în stăpânire Dacia, ambii ca federaţi 
ai imperiului roman. Sub regele lor Theodorich 
cel Mare, Ostrogoţii trecură apoi în Italia, unde 
înfiinţară regatul ostrogot cu capitala Ravenna 
(493—555), supus în urmă de împbratul lusti- 
nian I. (Cf. Dahn, Die Kdnige der Germanen. 
Miinchen-'VVurzburg, 1861—71; "Wietersheim, 
Geschichte der Volkei'wanderung. Leipzig, 1881; 
Dahn, Urgeschichte der germanischen und ro- 
manischen Volker; Oncken, AUgem. Gesch. in 
Einzeldarstellungen. Berlin, 1881). [D. On.l

lÂmha gotică face parte din familia limbilor 
germane şi este de o deosebită importanţă pentru 
studiul acestora, presentând forme foarte archaice 
şi apropiate ale limbei sanscrite. Dintre puţinele 
documente de 1. got., cari au ajuns până la noi, 
cea mai întinsă şi preţioasă remaşiţă sunt frag
mentele din versiunea bibliei scrisă de episcopul 
Ulfilas (311—381) cu un alfabet inventat de el 
(Codex argenteus). Gramatică de Gabelentz şi 
Lobe, dicţionare de E. Schnlze şi L. Diefenbach.

[Tl.-] ..Scriere gotică, varietate medievală a scrierii 
latine, usitată ancă astăZi la Gei’inani; se deo- 
sebesce prin forma colţurată a caracterelor.

[Ti.]
Gotic, stil architectonic, caracterisat prin pre

dominarea lineamentelor verticale, prin puterni
cele proptele externe ale zidurilor (germ. Strebe- 
pfeiler), prin concentrarea materialului constructiv 
la unele locuri anumite (sistemul costaturei, germ. 
Rippensystem), şi prin folosirea aproape exclu
sivă a arcului ascuţit (ital. arco acuto, 
lat. arcuş acutus, germ. Spitzbogen), care / \
formă de arc a fost însă cunoscută în Orient 
cu mult mai nainte de introducerea stilului gotic. 
St. got. se ivesce mai întâi în seci. XII în 
Prancia; în seci. XIII în Germania, înflorind 
până prin seci. XV—XVI deosebit în apro
pierea Rinului. Numirea de G. n’are nimic comun 
direct cu poporul Goţilor, ci i-s’a dat în Italia, 
(unde acest stil a devenit mai lăţit de abia prin 
seci. XVI) mai mult din dispreţ, ca unui stil
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străin, barbar, de caracter serios-moros, folosit 
cu predilectiune de popoarele din nord de Alpi. 
Cu încetul stilul G. s’a lăţit şi preste Anglia, 
Spania nord-estică şi preste ţerile scandinave. 
Culminaţiunea şi-a ajuns-o stilul G. la edificarea 
de turnuri de biserici, pentru care scop se pare 
a şi fi cel mai potrivit, atât din punct de vedere 
estetic cât şi deosebit din punct de vedere con
structiv. La popoarele de pe peninsula balcanică, 
şi preste tot din partea resăriteană a Europei, 
acest stil n’a prins rădăcini nici când. Stilul G. 
s’a desvoltat intru câtva diferit, după regiunile 
în cari a fost cultivat. Aşa cunoascem un stil 
G. francee, german, englez, italian ^ G. mo
dern. Toate aceste variaţiuni de stil posed însă 
caracter!sticele generale ale goticei, cu deose
birea, că în Francia şi Italia stilul G. stă ceva 
mai aproape de cel romanic, posedând şi dese 
împăi'ţiri orisontale, pe când în ţerile germane 
prevalează verticalismul radical. Zidiri mai în
semnate în stilul G. sunt: In Francia (ca lea
gănul goticei) catedralele dela: Amiens, înce
pută la 1220, Notre dame din Paris, începută 
la 1163, cu multe elemente âncă din stilul ro
manic, Chartres, cu 9 turnuri, începută la 1260; 
în Italia: catedrala dela Florenza, cu renumitul 
«campanile*, Domul de la Milano, de marmoră 
albă, cu o mulţime de turnuri, Certosa din Pavia, 
apoi catedralele dela Siena, Orvieto, Luca, Bo- 
logna ş. a.; în Spania: catedralele dela Toledo, 
Burgos, Leon, Valencia, Barcelona; în Ger
mania: renumita catedrală dela Strassburg, care 
poate servi de model tuturor bisericilor edificate 
în stilul G., s’a început la a. 1015, terminându-se 
corabia la 1275, catedralele dela Freiburg,Regens- 
burg şi Ulm, apoi ca cea mai grandioasă (cu 
privire la dimensiuni). Domul de la Colonia 
(Koln a. R.), edificat în forma crucii, cu 2 tur
nuri foarte înalte şi cu 4 rânduri de columne 
în interiorul corăbiei. Rotun4imea sanctuarului 
(Cbor) s’a construit intre anii 1248—1322, iar 
păi’ţile celelalte în secolii următori, finindu-se 
zidirea de abia în veacul present; în Austro- 
Ungaria: biserica Sf. Ştefan din Viena, cate
drala dela Caşovia (din Ungaria nordică), cate
drala săsească din Sibiiu, şi ca zidiri gotice mo
derne: biserica votivă din Viena, bis. rom.-cat. 
din Vei’şeţ (Banat) cu 2 turnuri de o eleganţă 
şi armonie admirabilă. Primăria din Viena âncă 
represintă un stil G. modemisat; în Anglia: 
catedralalele dela Salisbury (1220—1258), York 
(1242), Canterbury, Lincoln şi Westminster. Toate 
posed un exterior cam moros; în Belgia: ca
tedrala dela Anvers (Antwerpen), representând 
un gust cu mult mai perfecţionat decât zidirile 
din Anglia. (Cf. D. Ramee, Histoiro generale de 
l’architecture. Paris, 1860; A. Hauser, Styl- 
Lehre der architektonischen Forinen des Mittel- 
alters. Wien, 1884. [A. Diaconu.]

Gotland, Gottland, Gothland, Gutaland, sved. 
Gotaland, insulă a Svediei, în Marea Baltică, 
la vr’o 100 km. de coastă (Gothia). Suprafaţa 
2981 km*, şi 3152 cu insulele vecine. E for
mată din calcar siluric şi ajunge la 77 m. în cel 
mai înalt punct. Sol fertil, agricultură, cai şi oi 
renumite. Miliţie proprie. Singuml oraş e Visby, 
capitala. Construcţiuui navale, fabricaţiuni de 
po.stav. Numele seu vine dela Goţi, cari au lo- 
euit-o. Prin seci. VIII era independentă, dar

atacurile Norvegienilor şi Germanilor o făcură 
să se pună sub protecţiunea Svediei. La 1284 
întră în hansă. Valdemar UI al Danemarcei o 
cuceri, şi după oarccari vicisitudini trecu iar 
sub Svedia. [A. S.]

Gottfried de Bouillon, ducele Lorenei de jos, 
capul primei cruciade. Plecă în 1096 pe Dunăre 
în jos spre Constantinopole, după o luptă neno
rocoasă cu Grecii jură supunere împăratului 
Alexios, trecu în Asia şi se distinse la cuprin
derea Ierusalimului (1099) prin vitejia, bună
tatea şi pietatea sa. Ales rege, .refusa coroana, 
(jicend că el nu este demn să poarte coroană de 
aur acolo, unde Mântuitorul a purtat coroană de 
spini, şi se mulţămî numai cu titlul de «protector 
al sfântului morment*. In 12 Aug. 1099 bătu pe 
Egipteni la Ascalon şi muri 11 Iul. 1100. El 
este unul din cei mai rari representanţi ai ca
valerismului, cavaler fără frică şi fără pată.

Gottfried de Strassburg, unul dintre cei mai 
renumiţi poeţi germani din evul mediu; n. în 
Alsaţia în jum. a doua a seci. XII. Scrierea lui 
principală e poesia epică «Tristan şi lsolda«, 
scrisă cam pe la 1210; din causa morţii prea 
timpurie însă nu a terminat-o. Sfîrşitul l-au scris 
Ulrich din Tiirtieim şi Heinrich din Freiberg.

Gotthard, (Sanct-GotthardJ, grupa principală 
a Alpilor lepontini. Din G. isvoresc, aproape 
unul de altul, principalele rîuri ale Europei cen
trale: Rhone şi Rin, cari curg în direcţiuni 
opuse, apele celui dintâi scurgendu-se prin lacul 
de Geneva, ale celui de al doilea prin lacul de 
Constanţa. Spre sud cătră Padu curge Ticino. 
Multe drumuri însemnate trec aici preste Alpi: 
pasul Splugen, prin care duce drumul dela 
Rin la Ticino, pasul St.-Gotthard, pe sub care 
este construită calea ferată, ce duce din Elveţia 
spre Italia, prin cel mai lung tunel din lume 
(15 km.).

Gotthard, (Godehard), Sfânt, episcop de llil- 
desheim (1()22—38), a binemeritat prin înteine- 
iarea unei şcoale, care a dat învăţători pentru alto 
institute şi a avut influenţă asupra activităţii 
literare. Hildesbeim are de a-i mulţămi gian- 
dioasa catedrală. După el s’au numit munţii 
Sanct-Gotthard.

Gdttingen, cetate în Germania, cercul Ilildes- 
heim, 1286—1463 capitala principatului vellic O.; 
23,689 loc. (1890); universitate dela 1737, cu o 
mare bibliotecă (550,000 tom.). Soc. de sciinţo; 
tribunal, cameră de comerciu, gimnasiu.

Gottschall, Rudolfde, poet şi scriitor, n. 30 Sept. 
1823 în Breslau, 1877 nobilitat. Multilateial şi 
foarte productiv. A scris opere lirice, epice, tra
gedii, comedii şi numeroase critice; a redacbit 
timp de 24 ani foi literare, etc. Afară de aceste 
a scris Jiiulte cărţi: Literatura naţională ger
mană în I jum. a seci. XIX (4 tom.), poetica 
(5 ed. 1882), etc.

Gottsched, J. Christoph, poet şi estetician, u. 
în Konigsberg, fiul unui preot protestant, 17(56 
în Leipzig, unde era profesor univer.-utar. Re
numit prin lupta literară între şcoala saxonă, 
al cărei cap era, şi între şcoala elveţiană, caro 
recomanda ca model poesia engleză, rartisan al 
imitaţiunii clasicilor francezi, fu învins de cu
rentul introdus prin Lessing, contrar ori cărei 
imitări străine, preferind însă modelele engleze 
ca mai corespunefătoare geniului naţional german.
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Gottschee, ducat în Carniolia, aparţinetor prin

cipelui Auersperg, 919 km*, cu 25,000 loc. de viţă 
franco-turingică, mai mult mămulari. Capitala: 
Gottschee, 1169 loc. (1890).

Gouda, (pron. hauda), oraş în sudul Olandei, 
pe ambe malurile rîului Gouve, la 18 km. dela 
Rotterdam, 20,037 loc. (1891). E îucungiurat de 
grădini frumoase, are canaluri aproape în fie
care stradă. De însemnătate e biserica ref. a 
Sf. loan (Groote Kerk), zidită în 1485, şi casa 
orăşenenscă în stil gotic.

Goudimel, Glande, compositor frc., (n. 1505 în 
Besanşon, f 1572 în Lyon); 1535 la Roma pune 
basele celebrei şcoale romane, avend între elevi 
po neîntrecutul Palestrina, pe Animuccia, pe 
Nanini ş. a. Reîntors în Paris (cătră 1555) se 
făcîi celebru prin imnele sale scrise pentm 
psalmii traduşi de CI. Marot şi T. de Beze. A 
scris ancă diferite motete, mai multe mise, şi 
alte imue religioase, ceea ce nu împiedecă de 
a fi, în noaptea de 28 Aug. aruncat ca hugenot 
în Ron, unde-şi găsi moartea. [T. C.]

Gounod, Charles Fr., unul din principalii re- 
presentanţi ai şcoalei moderne musicale franc., 
(n. 17 Iunie 181.8 în Paris, f 1893);
elev al lui Halevy, Paer şi Lesueur, obţinu cu 
cantata Fernand in 1839 premiul Romei, unde 
se pasiona pentru studiul musicei lui Palestrina, 
a cărui influenţă se simte în misele şi cele
lalte composiţiuni ale sale religioase. In 1851 
debuta el pe scena operei cu Sappho, care însă 
nu obţinu decât un succes mediocru. Dar, după 
câteva alte încercări (între cari trebue a cita 
le Medecin malgre lui, la opera comică în 1858), 
în 1859, prin Faust se ridică de odată şi luă 
rang în fruntea şcoalei franceze. Faust a remas 
capo d’opera lui Gounod. Alăturea cu aceasta 
trebue a'cita între altele: Philemon et Baucis 
(1860), la Reine de Saba (1862), Mireille (1864), 
şi mai cu samă Romeo et Juliette (1867). Apoi 
Ciiiq-Mars (1877), Polyeucte (1878), le Tribut 
de Zamora (1881), ş. a. In afară de teatru a 
scris el multă musică bisericească, mise şi alte 
iînne, oratoriile Tobias, Redemption, Mors et vita, 
cantata Galia, ş. a., musică instrumentală şi co
rală şi un mare niimer de melodii pentru o voce 
şi piano. G. a fost membru al academiei fran
ceze şi comandor al legiunii de onoare. jT. C.]

Gouter, (ojină), gustare, mâncare compusă din 
lucruri uşoare, servită după ameazi, între prânz 
şi cină.

Gouvy, L. Teodor, compositor frc., n. 21 Iulie 
1822 în Saarbriicken, -f 1896 în Paris. In 1840 
se duse în Paris pentru a studia dreptul şi în
cepu în acelaşi timp studiile sale de composi- 
ţiune cu Elvart şi de piano cu Herz, studii pe 
cari le continuă apoi în Beilin, ceea ce explică 
influenţa şcoalei germane şi în special a lui Men- 
delssohn, ce se vede în stilul seu. A scris mai cu 
samă musică de cameiă şi sinfonică, apoi musică 
bisericească, diferite cantate şi scene dramatice 
pentru soli, cor şi orchestră, şi chiar o operă: Cid 
(1863) remasă însă nerepresentată. [T. C.J

Govodarva, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, 
compusă diu 2 căt. cu 735 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor. In această com., în vîrful piscului lui 
lacob, se găsesc resturi de zidărie, probabil ur
mele unei vechi cetăţi romane.

Govone, Giuseppe, general şi ministru de res- 
boiu ital., n. 1825 în Isola lângă Asti; 1866 a 
mijlocit alianţa ofensivă şi defensivă cu Ger
mania în contra Austriei. G. s’a sinucis în 1872.

Govora, 1) G., rin în Rom., j. Vâlcea, isvo- 
resce din muntele Piciorul Motrului şi se varsă 
în Olt. Acest rîu dela sorgintea sa până la com. 
Stoenesci poartă numele Cacova şi dela com. 
Bârsesci în jos primesce numele Bârsescu.

2) Govora, com. rur. în acelaşi judeţ, situată 
lângă rîul G. şi formată din 3 căt. cu 1760 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893), cari se ocupă cu agricultura. 
In com. e 1 biserică şi mănăstirea G. şi 1 şcoală.

3) Govora, mănăstire vestită în com. cu
acelaşi nume, situată pe valea rîului G., în de
părtare de vr’o 3 oare de R.-Vâlcea. Această 
mănăstire a fost întemeiată de Radu Vodă cel 
Mare la 1496', în urmă a stat pustie şi a fost 
restaurată de Mateiu Vodă Basarab; restaurarea 
a fost terminată de Constantin Vodă Brânco- 
veanu, care a zugrăvit-o. Cele din urmă repa- 
raţiuni s’au făcut pe timpul mitropolitului Filaret. 
La mănăstirea G. a fost o tipografie fundată pe 
la începutul seci. al XVII; aci împrimâ la 1640 
egumenul Meletie Macedoneanul »Pravila mioă«; 
la 1641 se tipări »Căzania« sub mitropolitul lorist; 
tipărirea ei fusese începută sub mitropolitul Ghe- 
nadie (1638) prin popa Dobrea; Ia 1642 se ti
păriră aici »Inveţăturile preste toate (Jilele«, după 
limba grecească, propuse de Melchisedek, egu
menul dela lavra Dlagompli. Apoi tipografia fu 
strămutată lângă mitropolia din Tîrgovişte. Toate 
camerele, ce serveau pentru tipografie, s’au ruinat, 
remânend numai locuinţa superiorului. Mănă
stirea se întreţine de stat şi se administrează de 
un îngrijitor. [—]

Govora, staţiune balneară din cele mai vi- 
sitate în România, care prin composiţia apelor 
minerale promite a deveni o localitate de cură 
de renume european. înainte cu douecjeci ani 
G. nu era cunoscută de loc. Atunci făcendu-se 
sondage cu scop de a se găsi păcură, s’a dat de 
o apă minerală sărată sulfuroasă, care, analisată 
de profesorul de chimie al universităţii din Bu- 
curesci Dr. Bernath, s’a constatat de o valoare 
extraordinară prin însemnata cantitate de iod 
ce conţine. Analisa făcută mai târ(jiu de Dr. 
Saligny, deşi diferă de cea dintâiu, cu toate 
astea confirmă caracterul eminament terapeutic 
al isvoarelor din G. Intr’un timp, când ţeara era 
alarmată de dorul patriotic de a cultiva şi spri
jini isvoarele ţerii, G. deveni în câţiva ani locul 
de predilecţiune al bolnavilor, cari mai înainte 
vreme alergau la băile din străinătate Hali, 
Lippik. Bărbaţii guvernului de pe atunci, în 
frunte cu I. Bratianu, mergeau înainte cu exemplu. 
Astăzi G. presintă o staţiune balneară modernă, 
care prin mica sa înălţime, prin o posiţie fru
moasă, umbrită de păduri, prin apele sale sul
furoase, alăturea cu apele iodate, atrage multă 
lume suferinda. Dispune de băi de cadă siste
matice şi douG pişcine cu duşuri. Aceste ape 
sunt proprii tratamentului reumatismului, scro- 
fulelor de ori ce natură şi în special boalelor 
sifilitice cu toate urmările lor. Apa din puţul 
nou iodurat este pusă în consumaţie de câţiva 
ani. Pe lângă multe vile particulaie posede trei 
hoteluri ale statului, ui; salon restaurant, cafenea, 
grădină cu locuri de distracţie, in tot timpul
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sesonului câte o musică militară cântă de trei 
ori pe (Ji. Un medic angajat de stat stă în per
manenţă în stabiliment pe timpul sesonului. Lit.: 
Dr. Popescu Zorilean, »Govora«. fDr. Vuia.]

Gowers, (pron. gauers), William Richard, 
medic englez, n. 1845 în Londra, unde e prof. 
la University College dela 1870. A scris: Manual 
and atlas of medical ophthalmoscopy; Manual 
of the diseases of the nervous system.

Goyaz, 1) stat în Brasilia cu teritor de 
747,311 kina., 211,721 loc. (1888). Rîu principal 
e Tocantins şi Araguaya, navigabile, unicele 
mijloace de comunicaţiune. Acomodat mai ales 
pentru prăsirea vitelor.

2) G. sau vuia Boa de G., capitala statului 
G., cu 7000 loc., residenţă episcopească. Se con
sideră ca cel mai frumos oraş din Brasilia.

Goz ^SMZoană se numesce de obiceiu la bucate 
partea din urmă a productelor. El se compune 
din boabe sfărîinate, boabe incomplecte, seminţe 
de alte bucate şi de buruieni ca neghină, mă- 
zeriche, osigă, etc. In genere sunt producte de 
puţină valoare şi cari nu se pot întrebuinţa decât 
ca hrană pentru porci şi paserile de curte, ca 
să aleaga părţile bune din ele, căci altfel nu se 
pot alege ori alegerea lor costă mai mult decât 
este valoarea lor intrinsecă.

Gozo (şi Gozzo), insulă mică în Marea Me- 
diterană, în posesiune engleză, la nord-vest 
dela Malta, 51'6 km2., 18,921 loc. (1891). De 
aceeaşi soarte cuMalta, dela Fenicieni a trecut îm
preună cu aceasta la Carthagineni, Romani, etc. 
Capitala Rabato. Din clădirile de pe timpul Fe
nicienilor mai sustau ruinele Turnuliri uriaşilor, 
şi ale bisericei Astartei.

Gozsdu, (pron. Gojdu), Manuil, politic, juris
consult şi âanh'op român, n. în Grade (Ung., 
coti Bihării) la 9/21 Febr. 1802, din părinţii 
Atanasie Popovici, comerciant, şi Ana născ. 
Poynar de Kirâlydarocz. Atât în matricirla bo
tezaţilor, unde este înti'odus fiul Manuil, cât şi în 
a reposaţilor, unde e.ste introdusă moartea mamei 
sale, numele de familie al tatălui lui G. este 
» Popovici*, şi numai unde este introdusă moartea 
acestuia se fjice »Robul lui Dumnezeu Popovici 
sau Gozsdu Atanasie.® Numele original de familie al 
tatălui lui Gozsdu a fost deci »Popovici«. Fostul ad
vocat din Arad, loan Popovici, fiul unui comerciant 
din Beiuş, descendent al unui preot Popovici din 
corn. rur. Didişeni (cott. Bihării), afirma că el este 
rudă cu G. In toate afacerile mai momentoase îl 
consulta, de câte ori mergea la Pesta era tot la G., 
de asemenea G. când mergea la Arad era oaspele 
lui Popovici şi-l agrăia cu «nepoate®. Din acestea, 
apoi din împrejurarea, că comercianţii macedo
români toţi erau avuţi, iar tatăl lui G. a fost un 
negustor sărac, de care n’a reinas nici o avere, 
că macedo-românii se căsătoriau numai cu fete 
macedo-române sau grece, iar mama lui G. a fost 
din familia Poyuărescilor, care n’a fost macedo
română, şi că îşi cualificau băieţii numai peutm 
comerciu, până când acela dela care derivă nu
mele de familie «Popovici® de sigur a fost preot, 
iar Manuil, fiul lui Atanasie Popovici sau G. era 
deja jurist când a murit tatăl seu, se poate de
duce cu positivitate, că Manuil G. n’a fost de 
origine uiacedo-român, precum susţin unii, ci 
a fost român ungiu'ean din cott. Bihării, precum 
şi însuşi susţinea. Limba macedo-română şi-a în

suşit-o în familia Pometa din Pesta, din care s’a 
căsătorit. Studiile gimnasiale şi le-a făcut cu emi
nenţă în gimnasiul rom.-cat. al călugărilor pre- 
monstrei în Grade, iar cele juridice la academiile 
din Grade şi din Pojon, unde a fost primul eminent. 
Mamă-sa a reposat în 22 Iulie (3 Aug.) 1816, 
iar tatăl seu în 25 Iulie (6 Aug.) 1821, când el 
âncă nu-şi terminase studiile. După absolvarea 
drepturilor s’a dus la Pesta, unde, fiind avisat 
numai la puterile sale, ca jurat (practicant) la 
tabla reg., se susţinea şi ou instrucţiunea. Ca in
structor a ajuns şi în familia - macedo-română 
Pometa, din care s’a şi căsătorit la 30 Iunie 
(12 Iulie) 1832 cu tinera veduvă Anastasia Vulpe 
n. Pometa, o frumseţă rară, ortodoxă şi română 
zeloasă, care a avut mare înriurinţă asupra for
mării caracterului naţional al bărbatului sou. 
Ceusura de advocat a depus-o la tabla reg. din 
Pesta în 27 Sept. n. 1824 cu calcul «preclar®, 
mai târziu a făcut şi examenul special de «notar 
cambial® (notarii cambiali aveau o parte din 
agendele notarilor publici de astăzi) şi s’a in
stalat ca advocat şi notar cambial în Pesta. In 
această calitate a funcţionat până în 1861, când 
a fost numit comite suprem în comitatul Cara- 
şului. Gm simpatic şi afabil, orator mare, caracter 
firm, jurist renumit, deşi totdeuna român şi or
todox pronunţat, în scurt timp a devenit unul 
din cei mai căutaţi advocaţi în capitala Un
gariei, ba ca apărător în procesele criminalo 
era cel dintâiu. Era autoritate juridică recuno
scută în întreagă ţeara. In Almanachul academiei 
reg. de drepturi din Grade din 1888, din inci
dentul jubileului de 100 ani dela înfiinţare, în 
care se publică numele foştilor elevi şi posiţia 
la care au ajuns, nota referitoare la Manuil G, 
(pag. 191), fost jurist de anul I în 1820/21, este 
următoarea: «Născut în Grade din părinţi săraci, 
Ca advocat s’a instalat în Pesta, unde cu dili- 
ginţa-i fără păreche şi cu cunoscinţele-i fenome
nale juridice, în scurt timp s’a aventat la mare 
renume. Mai multe comitate l-au ales asesor 
onorar (tâblabiro)® etc. etc. G. trăia simplu şi 
higienic. El bea numai apă. Era mândru do ori
ginea sa de român ortodox, din popor (nenobil), 
şi asta o manifesta ori unde i-se da ocasiune 
atât cu cuventul cât şi cu fapta. La mese, undo 
erau şi străini, nainte şi după mâncare osten
tativ îşi făcea cmce. In serbătoille Pascilor tot
deuna când se punea la masă cânta un «Christos 
a înviat®. In casa Iui numai cu străinii se vorbia 
în limba lor, în familie însă şi cu Românii mimai 
românesce, parte în dialectul macedo-român, parte 
în hmba noastră, care el o scia din casa părin
tească, iar soţia sa o învăţase dela el şi din deselo 
conversăil cu tinerii Români, pe cari îi agi'ăia cu 
«sufletul meu®. Ceea ce nu era lucru mic atunci 
şi nu este lucru mic nici astăcji în Pesta, casa 
lui atât nainte cât şi după 1848 era recunoscută 
de casă românească, unde toţi Românii erau bine- 
primiţi şi sprijiniţi. In cancelaria lui advocaţială 
aplica numai tineri Români. Trăiesc âncă mulţi 
din acei tineri universitari de odinioară, cari 
Duminecile şi serbătoille după ainiaiji vara le 
petreceau în vila lui G., imde fără nici o In
vitare erau bineprimiţi şi ospetaţi. G. îşi [letrocea 
cu ei, glumea şi cânta cu ei cântece naţionale, 
însufleţindu-i pentru idealuri naţionale. Eni unul 
din acei rari bătrâni din Ungaria, cari aveau lirmă
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speranţă în viitorul naţiunii române, în frăţietate 
cu Maghiai’ii, despre cari nu se îndoia, că în in
teresul lor propriu vor crea legi mulţămitoare 
pentru «naţiunea» română. Dovadă că până la 
sfîi’şitul vieţii sale nu l-a părăsit această speranţă, 
este însuşi testamentul seu, în care ia punctul 7 
lit. q, prevede pentru «naţiunea» română o 
«corporaţiune organică, autonomă, naţională, adu
nare sau congres naţional», «câştigată pe cale con
stituţională». Contimporan şi amic bun cu Şaguna, 
atât cu sfatul cât şi cu fapta intervenind pe la 
guverne, îi sta într’ajutor în luptele acestuia 
pentni recâştigarea autonomiei bisericei române 
ortodoxe. Ţinea mult la drepturile constituţionale 
ale Ungariei şi la cavalerismul rassei magluare şi 
numai dela acestea aştepta prosperarea poporului 
românesc, din contră Vienei nu-i da nici un cre- 
(Jement, nici când la vedere făcea câte ceva în 
favorul naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria, 
afirmând că tot ce face camarila (aşa (Jicea el) 
din Viena pentru naţionalităţile din Ungaria, nu 
de dragul lor, nu pentm ca să le întărească, 
nici din simţ de dreptate face, ci numai ca să 
intimideze cu ele pe Maghiari, iar după ce şi-a 
ajuns scopul, să le abandoneze, cum le-a aban
donat după 1848, când cu aceleaşi mesuri a re
munerat pe cei fideli, cu cari a pedepsit pe cei 
rebeli. Se provoca des şi la Bucovina, unde des- 
naţionalisarea sistematică a Eomânilor autoch- 
toni a progresat sub Nemţi mai mult într’un 
secol decât a celor din Ungaria în o mie do ani, 
şi unde statul a pus mâna şi pe averea biseri
cească a Românilor. Şi de aceea aproape unicul 
punct în care nu consimţea cu conducetorii Ro
mânilor din Transilvania era: alergarea pe la 
Viena după drepturi naţionale, chiar şi după cele 
păţite în şi după 1848.

A fost membni fundator al «Asociaţiunii tran
silvane pentru literatura română şi cultura po
porului român» dela început chiar (diploma ddto 
4 Nov. 1861). Devenind comite suprem în cel mai 
românesc comitat din patrie, în Căraş, înainte de 
toate şi-a făcut planul despre compunerea repre- 
sentanţei comitatului şi a corpului funcţionarilor, 
caro apoi l-a şi executat astfel, ca preponderanţa 
majorităţii române a locuitorilor din comitat să 
fie asigurată, şi anume: comitetul comitatens l-a 
compus din 3/4 Români şi ili neromâni, iar corpul 
funcţionarilor din Ya Români şi Ys neromâui; 
astfel însă, că toăte posturile cardinale au fost 
ocupate de Români. Nefiind în comitat aţâţi tineri 
Români cualificaţi, câte posturi reservase pentru 
Români, nainte de restauraţiune a însărcinat pe 
P. Cosma şi pe Dr. Aureliu Maniu să scrie la 
unii tineri din alte comitate, pe cari îi cunoscea 
de când erau studenţi universitari în Pesta, ca 
să reflecteze şi ei la postulă de funcţionari în 
Căraş, şi la congregaţia respectivă să se afle în 
Lugoş. Astfel au întrat în posturi sub G. mulţi 
tineri Români din alte comitate. Sub presidiul lui 
s’a decretat şi limba română de limbă oficială 
a comitatului, atunci când ancă nu exista legea 
pentru naţionalităţi.

Memorabilă va reraâne pentru totdeuna clasica 
lui cuvântare ţinută în casa magnaţilor în 1861, 
în care scuză absenţa transilvănenilor dela dieta 
din Pesta, cu greşeala ce s’a comis în dieta tran
silvană din 1848, când s’a decretat uniunea Tran
silvaniei cuUngaria fără concui’sul Românilor, cari

erau deja popor liber. El susţinea, că îndată ce s’a 
decretat desfiinţarea iobăgiei şi egalitatea de drept 
a foştilor iobagi cu foştii privilegiaţi, nu mai avea 
drept dieta compusă numai din foştii privilegiaţi 
să decidă asupra sorţii Transilvaniei, ci dieta 
trebuia disolvată, convocată alta, la a cărei ale
gere să pairicipe şi poporul român şi aceea să 
decidă asupra chestiunii uniunii cu Ungaria. 
Astfel s’ar fi putut evita nenorocitul resboiu civil 
din 1848/9 în Transilvania.

Sub presidiul lui şi în locuinţa lui ţineau atunci 
deputaţii Români conferenţele, în cari s’a per- 
tractat un proiect de lege pentiu egala îndrep
tăţire a naţionalităţilor. Proiectul stabilit în con- 
ferenţă l-au presentat la comisiune, ca vot al 
minorităţii, membrii Români aicomisiunii dietale 
exmiso anume pentru elaborarea unui proiect 
de lege în chestiunea naţionalităţilor, care însă 
n’a ajuns să se pertracteze în plenul dietei nainte 
de disolvarea ei. După disolvarea dietei din 1861, 
cancelarul aulic al Ungariei, contele Forgach, a 
provocat prin o circulară pe toţi comiţii supremi 
să se declare: dacă sunt aplecaţi să execute fără 
nici o observare disposiţiunile lui sau ba? La 
aceasta provocare a dat G. un respuns care merită 
să fie etemisat aci. «Excelenţia Voastră», (jice G., 
«ca legislator născut veţi fi sciind mai bine decât 
mine, că un comite suprem constituţional, atunci 
când execută disposiţiunile absolutistice ale unui 
guvern neconstituţional, nu se mai poate consi
dera de comite suprem constituţional. Eu deci 
nu me pot resolvisă executez disposiţiunile unui 
guvern neconstituţional, cu atât mai vîrtos nu, 
pentru că eu sunt unicul, pe carele graţia Ma
iestăţii Sale l-a ridicat din popor, şi âncă din 
poporul român, la demnitatea de comite suprem 
şi nu voiu să dau ansă istoriei a constata, că un 
Român din popoi', ridicat la demnitatea de comite 
suprem, nu şi-a priceput posiţia şi a compromis 
constituţia uugară.» După acest respuns a urmat 
dimiterea lui G. din post «la cererea proprie», până 
când alţii, s. e. Gavr. Man din Marmaţia, cari au 
dat astfel de declaraţi uni, au fost suspendaţi numai 
dela activitate, denumindu-li-se administratori, 
până când schimbându-se situaţia, au fost resti
tuiţi în postul avut.

După încetarea provisoriului, în anul 1866 
G. a fost ales cu mare însufleţire deputat dietal 
în cercul Ţinea, cott. Bihării, contra nepotului 
episcopului romano-catolic din Grade, în al 
cărui dominiu era cercul electoral şi care a 
cheltuit sute de mii ca să paraliseze populari
tatea lui G. La alegere G. a încheiat respunsul 
seu cătră alegători cu memorabilele cuvinte: 
«Voi strigaţi: Să trăiască G.! Eu respund: că 
G. numai până atunci să trăiască, până când va 
trăi pentru voi, pentru poporul român.» Şi G. 
şi-a împlinit cuvântul, ba mai mult, el şi după 
moarte trăiesce în fundaţiunea sa pentru poporul 
român.

G. nu simpatisa cu Eossuth, pe Francisc Deak 
însă, despre care el afirma că se trage din o 
familie macedo-română, «Pescar» cu numele, îl 
stima mult, şi Deak âncă ţinea mult la el. Această 
încredere i-a atras o persecuţiune fără cumpet 
din partea jurnalisticei române pentru definiţiunea, 
ce a dat-o el terminului «naţiune politică» cu 
ocasiunea pertractării proiectului de lege pentru 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor. El adecă faţă
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de propunerile celorlalţi deputaţi români a sus
ţinut textul original al proiectului cu următoarea 
motivare: »Dacă aş sci că numai unul din co
legii mei deputaţi maghiari interpretează terminul 
»naţiune politică unitară ungară« astfel, ca sub 
aceea să se înţeleagă numai naţiunea genetică 
maghiară, aş sprijini şi eu amendamentele co
legilor mei Români, eu însă nu admit aceasta, 
ci pe «naţiunea politică ungară« o consider de 
»compIexul« tuturor naţionalităţilor din patrie, 
între cari şi elementul maghiar formează numai 
«naţionalitate.® După G., Fr. Deak a constatat co- 
rectitatea definiţiunii lui G., ceea ce însă astăcji 
nu mai vor să recunoască Maghiarii, nici chiar 
foştii deakişti. Pentru aceasta cuvântare l-a luat 
la goană jurnalistica română, şi cuvântul «Com
plex», folosit în batjocură, era identic cu G. până 
după moartea lui, când cu testamentul seu a do
vedit aceea, ce adeseori accentua în viaţă, când 
amicii îl reflectau la expectorările d'ai,el°r ex
clamând: «După moartea lui vor vede ei cine a 
fost G.!«

In 1867 a fost decorat cu ordul Leopoldin 
cl. IU, iar în 1869 nmnit jude la Curtea su
premă a Ungariei, în care funcţiune a stat până 
la moartea sa urmată la 22 Ian. (3 Febr.) 1870.

Soţia primă a reposat în 2 Ian. 1863 şi la 
8 Ian. 1864 s’a căsătorit cu Melania Dumtsa, 
de asemenea macedo-română, carea, dovadă în- 
suş testamentul lui G., l-a îngrijit cu iubire la 
bătrân eţele sale şi de care din recunoscinţă şi 
dînsnl s’a îngrijit în mod generos, dându-i în- 
riurinţă chiar şi la alegerea membrilor represen- 
tanţei fundaţiunii sale. Fundaţiunea sa, despre 
care tractează articolul următor, i-a asigurat 
pentru toţi vecii un nume nemuritor între me- 
cenaţii poporului român. [Parteniu Cosma.]

Gozsdu, Fundaţiunea. Manuil G. prin testa
mentul seu ddto Pesta 4 Nov. n. 1869 (publicat 
în Analele Fundaţiunii lui G., tomul I) întreagă 
averea sa, ce va remâne după achitarea speselor 
de înmormântare, a datoriilor şi legatelor sale. 
o testează «acelei părţi a naţiunii române din 
Ungaria şi Transilvania, care aparţine la con
fesiunea orientală ortodoxă» în scopul: ca din 
aceea să se constitue o fundaţiilne sub numele 
«Fundaţiunea lui G.«, din care în primul period 
de 50 ani să se dea stipendii (burse) tinerilor 
români de religia orient, ortodoxă talentaţi şi cu 
purtare bună, ai căror părinţi nu sunt în stare 
a procura educaţiunea şi instrucţiunea fiilor lor 
pe spesele proprii; în al doilea period de 50 ani 
se pot da stipendii şi tinerilor, cari se vor pre
găti pentru cariera de artişti, de preoţi şi de 
învăţători; în al treilea period de 50 ani, afară 
de tinerii designaţi în punctele precedente, se 
vor pute da ajutoare preoţilor şi învăţătorilor 
cu însuşiri eminente şi cu familii numeroase, 
precum şi preoţilor şi învăţătorilor bătrâni să
raci ; în fine după expirarea periodului al treilea 
de 50 ani, afară de acestea, representanţa, după 
vederile majorităţii membrilor ei, va pute da 
stipendii şi ajutoare pentru ori ce alte scopuri 
religionare orient, ortodoxe române, «ţinând cont 
de binele şi prosperarea patriei comune ungare, 
a bisericei orientale-ortodoxe şi a naţiunii ro
mâno.» La conferirea stipendiilor au să fie pre
feriţi, «pe lângă cualificaţiune egală şi fiind de 
confesiunea orientală, fiii Poynarescilor din cott.

Bihării, descendenţi ai rudelor lui Demetriu 
Poynar, moşul de mamă al fundatorului.»

Drept stipendii şi ajutoare se poate distribui 
numai o parte a venitului net al averei funda
ţiunii, şi anume: în periodul prim Va» în al 
doilea a/6, în al treilea '/» pâi’ţi, având celelalte 
părţi a se capitalisa, iar de acî încolo capita- 
lisarea va înceta şi se va forma numai un fond 
de reservă din 10o/o ale venitului net, iar restul 
întreg se va distribui ca stipendii şi ajutoare; 
când însă fondul de reservă va ajunge la cifra 
egala cu a cincia parte a capitaMui fuudaţional, 
se va adauge şi acela la capital şi se va forma 
alt fond de reservă tot sub aceleaşi condiţiuni. 
Stipendiile nu pot fi mai mari de 500 fi.

Cu administrarea fundaţiunii încredinţează 6. 
o representanţă, care are să se compună din 
mitropolitul şr din toţi episcopii orient, ortodoxi 
români din Ungaria şi Transilvania, ca membri 
naturali ai aceleia, şi din două ori atâţia bărbaţi 
laici, cari trebue să fie «bărbaţi cu autoritate şi 
cunoscuţi ca oneşti, deştepţi şi români orient, 
ortodoxi zeloşi», la a căror alegere să aibă vot 
decisiv fosta lui soţie Melania Dumtsa, execu
torii testamentului până când vor fi în viaţă, şi 
rudele testatorului din cott. Bihorului, cari vor 
purta numele Poynar de Kirâlydarocz. Dacă îu 
această familie «se vor afla iudividi capabili», să 
se aleagă şi din ei cel puţin un membru în re
presentanţă. Dispune în fine, ca averea funda
ţiunii să se administreze la mitropolie, iar so
cotelile, până când «naţiunea română, pe cale 
constituţională va căpăta o corporaţiune naţională, 
adunare naţională, congres sau alt mecanism 
autonom», să se dea publicităţii numai prin diare, 
iar după ce naţiunna «va câştiga o coi poraţiune 
organică autonomă, la aceea se vor înainta so
cotelile spre aprobare», apoi la guvern, care în 
puterea dreptului seu de suprainspecţiune »va 
ave drept să rectifice greşelile, ce s’ar comite în 
manipulare, sau faptele contrare disposiţiuniloj' 
testamentare.» «De altmintrelea— (}ice — eu în
ţeleg o astfel de suprainspecţiune a guvernului, 
care va fi normată şi definită prin lege.»

Pe aceste base s’a constituit fundaţiunea în
dată după moartea fundatorului 22 Ian. (3 Febr.) 
1870. Testamentul a fost atacat cu mai multe 
procese, dar representanţa toate le-a aplanat cu 
împăciuire judecătorească şi a făcut tot posibilul 
ca fundaţiunea să scape de toate sarcinile şi le
gatele testamentare, ceea ce, mulţămită neobo
sitului zel al membrului loan cav. de Puşcariii, 
în timp relativ scurt i-a şi succes. Astă(ji fiind 
în Ungaria şi Transilvania un mitropolit şi numai 
doi episcopi orient, ortod. români, representanţa 
stă din 9 membri. Mitropolitul şi episcopii devin 
membri îndată ce s’au întrodus în scaunul opis- 
copesc resp. mitropolitan, iar membrii civili prin 
alegere. Usul este, ca din fiecare diecesă sa fie 
câte doi membri civili în representanţă. In Aug. 
1898, când ne-am procurat aceste date, membrii 
representanţei erau: din archidiecesă: mitro])o- 
litul Miron Romanul, loan cav. de Puşcariu, 
jude de curie în pens. şi Parteniu Cosma, di
rectorul executiv al instit. «Albina» din Sibiiu; 
din diecesa Aradului: episcopul loan Mcţianu, 
Dionisiu Poynar de Kirâlydarocz, jude la tabla 
reg. din Grade, şi George Şerb, deputat dietal; 
din diecesa Caransebeşului: episcopul Nicolau
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Popea, losif Gali, membru al casei magnaţilor 
şi Avram Berlogia, jude de curie.

Eepresentanţa se întrunesce în fiecare an la 
doue sesiuni ordinare, în Martie şi în August. 
In Maidie obiectele principale sunt: censurarea 
mţiociniilor şi inventariiloi- pe anul precedent şi 
stabilirea budgetului pe anul viitor, iar în Au
gust votarea stipendiilor pentru proximul an 
şcolar. Averea fundaţiunii se păstrează şi ma
nipulează în cassa mitropolitană sub re.spunderea 
mitropoliei. Eaţiociniile censurate de represen- 
tanţă se înaintează la congresul naţional bise- 
licesc spre aprobare şi numai după primirea 
absolutoriului dela congres, se transpune un 
extras al lor la guvern spre scire.

La început (în 1870) averea licuidă a funda
ţiunii a fost 200,000 fi., iar cu finea anului 1897, 
după inventariul publicat în tomul IV, fasci
culul IV al «Analelor fundaţiunii lui Gozsdu« era 
1.702,093 fi. 50 cr., deşi cu începere dela 1871 
s’au distribuit stipendii în sume considerabile. 
Această prosperare extraordinară nu este numai 
resultatul înţeleptei disposiţiuni a fundatorului 
de a se capitalisa */, părţi a venitului net, ci mai 
vîrtos al bonităţii efectelor principale ale lăsă- 
mentului, despi’e cari prevedetorul G. astfel dis
pune în punctul 7, litera c, a testamentului seu: 
«Deoarece eu profeţesc cel mai strălucit viitor 
acţiilor institutului »Els6 Hazai Takarekpenztâr« 
(Prima cassă de păstrare din patrie), din cari 
astăzi posed 54, acestea până când referinţele 
patriei nu se vor schimba spre reu — de ce să 
o ferească Dcjeu — să nu se vendă, ba fiind-că 
se rentează preste 6% nici representanţa fun
daţiunii să nu le vendă, ci să le ţină ca pe \in 
isvor sigur de venit.« Profeţia testatorului s’a 
împlinit, pentm că acţiile din chestiune nu numai 
s’au sporit prin trei emisiuni noue cu preţ fa
vorabil pentru acţionarii vechi, ci în puterea 
colosalei averi, de care dispune acel institut, a 
crescut şi valoarea lor. In inventariul lăsămen- 
tului între active figurează 54 acţii de acestea 
â 2650 fi. cu preţul total de 143,100 fi., iar în 
inventariul fundaţiunii pe 1897 vedem deja în
registrate 177 acţii ă 8350 fi. cu preţul total de 
1.477,950 fi. Acţii noue a procurat representanţa 
în puterea dreptului de proprietar al celor vechi 
123 cu 235,160 fi., cari cu finea anului 1897 
representau o valoare de 1.027,050 fi. Va să 4ică 
numai la acelea a câştigat 791,890 fi. Iar preste 
tot, urmând representanţa sfatului profetic al lui 
G., cu păstrarea şi cu ajutorul celor 54 acţii, a 
sporit averea fundaţiunii dela 1870 până la finea 
anului 1897 cu 1.099,690 fi.

Astfel a ajuns fundaţiunea lui G., doară îna
inte de ce îşi inchipuise fericitul fundator, să 
devină cea mai mare fundaţiune românească în 
statul nostru. Fundaţiunea s’a pus în lucrare în 
1871 in mod modest, după resursele de atunci, 
şi de atunci stipendiile s’au tot sporit precum 
a cre.sout suma disponibilă. Spre orientare re
producem după Anale un mic tablou:

In 1871 s’au distr. 4 stip. în suma de 600 fi.
„ 1872 „ „ 12 ,, ,, ,, „ 1550,,
„ 1873 „ „ 33 „ ,, „ „ 4347,,
,, 1874 ,, ,, 38 ,, ,, ,, ,, 5530 „

Şi tot astfel a crescut progresând, până când în 
sesiunea din Aug. 1898 s’au votat pentru anul 
şcolar 1898/9, ca taxe de diplome şi stipendii

pentru 122 stipendişti, considerabila sumă de 
29,283 fl. 78 cr.

In sensul regulamentului pentru afacerile in
terne ale fundaţiunii § 37, suma maximală a 
stipendiilor este următoarea: a) pentru şcoalele 
elementare cu începere dela a treia clasă 60 11.;
b) pentru gimuasiile inferioare şi şcoalele reale 
şi comerciale de asemenea categorie 120 fl.;
c) pentru gimnasiile superioare şi şcoalele reale 
şi comerciale de asemenea categorie 180 fl.;
d) pentru academii din provincie 30011.; e) pentru 
universităţi preste tot, apoi pentru alte institute 
superioare de înveţăment in Budapesta şi străi
nătate 500 fl.; iar în sensul unui conclus luat 
în sesiunea din Martie 1899 pentru cădeţi 200 fl. 
In sensul §-lui 34 al aceluiaş regulament «sti
pendiile şi ajutoarele se dau pentra ori ce spe
cialitate de studii cu oxcepţiunea celor pentru 
cariera artistică, înveţătorească şi preoţească, 
putendu-se acestea conferi numai dela anul 
1920 încolo.*

De mare însemnătate este următorul conclus 
luat în şedinţa din 25 Martie 1898 a represen- 
tanţei: «Se decide înfiinţarea unui internat pentru 
adăpostirea a 50 universitari stipendişti în Buda
pesta, care se susţine din 50 stipendii â 500 fl., 
din cari stipendiştii numai o parte vor căpeta 
în numerar, iar din rest li-se va da toată pro- 
visiunea afară de vestminte. Chestiunea edifi
ciului se va decide în nex cu ridicarea unui 
edificiu nou pe întreg teritoriul, ce-1 ocupă astă(Ji 
casele din Budapesta ale fundaţiunii.* Eealisat 
acest conclus va vindeca în mare parte nea
junsul, ce-1 produce disposiţiunea nealterabilă a 
fundatorului: ca stipendiul să nu fie mai mare 
de 500 fl., o sumă aceasta, care poate era su
ficientă în 1869,. când s’a făcut testamentul, 
pentru .susţinerea la universitate a unui tiner 
sărac, nu este suficientă însă astă4i şi nu va 
fi în viitor. Cel puţin 50 de universitaid vor ave 
cuartir şi vipt sănătos, vor pute cerceta prelege
rile regulat şi vor fi educaţi în spiritul disposi- 
ţiunilor marelui mecenate G. [Parteniu Cosma.]

Gozzi, 1) G. Gaspero, (1713—1786), renumit 
poet satiric şi moralist din seci. XVIII, n. în 
Veneţia din o familie nobilă. Trăi din scrierile 
sale şi la bătrâneţe din o pensiune dată de o 
patroană a literaturei. A scris: Sermonii, satire, 
după modelul lui Horaţiu, Osservatore, La gazzeta 
veneta şi II mondo morale, roman fabulos, re
lativ la moravurile timpului. Adoratorul lui Dante, 
apără tradiţiunea lui literară în contra lui Cesa- 
rotti, ş. a. şi fu reformatorul răului gust literar.

2) Goeei Garlo, (1718—1806) poet comic ital., 
fratele lui G. G. şi rivalul lui Goldoni. Culti
vator al comediei dell’arte cu tipurile ei tradi
ţionale şi renumit prin punerea în scenă a bas
melor (Fiabe): Amorul celor trei portocale, 
Fenieea şeipe, Cerbul rege, ş. a. astăzi uitate.

Graal, în mitol. celtică şi în limba wălică 
(galică) a însemnat un vas, lat ca un blid, ce 
pe la margini era înzesti'at cu mărgele şi dia
mante. Cuvântul a trecut în latină în forma:' 
garalis şi a remas în franceză graille şi greal. 
Barzii (v. ac.), sau preoţii din ordinul barcjilor 
(jinei Ceridven (v. ac.) 12 inşi, dela vasul G. 
s’au numit şi barzii sau preoţii de G., ce era 
identic cu vasul sau căldarea di^ei Ceridven, 
şi păzitorul G.-lui trebuia să fie june nentinat.
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Artlms (v. ac.) a instituit o masă (ospetare) co
mună, numită mai târziu şi tabula rotundă, şi 
preoţii, fiecare representa o stea din o zodie, 
respective o zodie din zodiac, ce se numia »brâul 
lui Uthyr Pen Dragon* (v. ac.), pe când Arthur 
era în locul soarelui. Acest cult s’a susţinut la 
Celţi până şi sub regii lor istorici, cari au sub
stituit pe Arthur, dar creştinismul a reformat 
acest cult, care era lăţit în Britania, Francia 
sudică şi în Spania. De acest G. se ţine prima 
tradiţiune despre începerea creştinismului la 
Celţii din Britania. In cărţile insuflate de cre
ştinism se spune, că Uthyr Pen Dragon, după 
porunca lui Merlin (v. ac.), un fel de profet 
celtic, în (Jiua de Rusalii a ales 12 cavaleri şi 
a instituit masa G.; mai departe că U. P. D. a 
(|is lui Merlin, că: Christos a cerut, ca să se facă 
o masă asemenea aceleia, la care Christos cu 
apostolii a mâncat cina cea de taină şi să se 
pună un potir. Cavalerii îndată au întrodus masa, 
numită tabula rotunda şi au mâncat la masă. 
A.stfel în loc de Arthur s’a întrodus Christos, 
în loc de 12 preoţi, 12 cavaleri (ce corespundean 
şi numdrului celor 12 apostoli), în loc de vasul 
Ceridvenei, potirul şi apoi sub numele G. s’a în
trodus sf. G., care a .susţinut vasul G., dar l-a 
numit «vasul de sacrificiu*. Cavalerii, cari au fost 
aleşi deosebi din familiile de frunte, au întrodus 
jocuri şi petreceri în legătură cu masa comună.

[Atm.]
Graba, iuţeală, pripire, etc. (v. şi Acceleraţiune.)
Grabow, 1) G. an der Oder, oraş în districtul 

prusian Stettin, 15,703 loc. (1890), usine de fier, 
şantier, şcoală de mateloţi. 2) G. în Mecldenburg, 
capitală de cerc în Mare-ducatul MecMenburg- 
Schwerin, lângă Elde şi calea ferată. 4521 loc. 
(1891), fabr. de producte chimice şi lăstare, 
berărie. 1609—1720 residenţa unei ramure mai 
tinere a ducilor de Mecklenburg-Schwerin.

Gracchus, familie celebră romană, din care 
fraţii Tiberius şi Gaius încercară reformarea 
republicei romane şi sunt cunoscuţi sub numele 
de GraccMi.

1) Tiberius Sempronius, tatăl Gracchilor, după 
tribunat (187) şi pretură (181) se distinse în 
Spania, pentru care repurta un triumf strălucit 
şi fu ales consul (177). Repurta un alt triumf, 
se alese censor, în care demnitate se arată sever 
şi câştigă iubirea poporului, se alese a doua oară 
consul (163). Era căsătorit cu fica lui Scipio 
Africanus, vestita Mama Gracchilor.

2) Tiberius Sempronius G., cel mai mare 
frate fusese bine crescut de mama sa Cornelia. 
In 133 fiind ales tribun, îşi propuse reformarea 
republicei prin împărţirea pămentului statului 
între cetăţenii săraci. Nobilii se opuseră, dar 
legea trecu şi o comisiune de trei, între cari era 
şi Tiberius, începu să cerceteze, cari pămentui’i 
sunt ale statului şi cari particulare. Cu această 
cercetare trecu anul de tribunat şi Tiberius se 
propuse ca tribun şi pentru anul următor. Ad
versarii cprabăteau realegerea ca tribun a ace- 
leiaş persoane şi Tiberius, încungiurat de amici 
şi inimici în adunare, puse mâna la cap, ca să 
ai’ete partisanilor că viaţa lui este în pericol, 
adversarii (Jicea11 că cere coroana de rege. Se
natul discuta asupra mesurilor de luat contra 
lui, când pontificele maxim P. Scipio Nasica se 
scula de pe scaun (Jicend «cine vrea mântuirea

statului să vie după mine.* O mulţime de se
natori ou clienţi înarmaţi cu bâte îl urmară la 
locul alegerii. Poporal luă fuga, Tiberius fu prins 
şi ucis cu 300 de partisani. Corpurile lor fură 
aruncate în Tibru.

3) Gaius, cel mai mic alegendu-se tribun în 
123 voi nu numai să dea păment poporului, dar 
să şi micşoreze puterea senatului şi a magistra
ţilor. Printr’o lege (1. frumentaria) se împărţia 
grâu săracilor pe uu preţ mic, prin alta înfiinţa 
mai multe colonii, împu^na aniţ de serviciu mi
litar şi hotăra ca îmbrăcămintea soldaţilor să se 
procure de stat. O a treia lege (1. judiciaria) lua 
dela senat procesele de juraţi şi le da cavale
rilor, cari astfel trecură în partea poporului. 
O a patra lege (de civitate sociis danda) acorda 
Italicilor cetăţenia şi-i atrăgea în partea popo
rului. In 122 nobilii îl combătură cu multă is
cusinţă câştigând pe un alt tribun (M. Livius 
Drusus), ca să facă poporului promisiuni mai 
mari ca G. Acesta lipsind 7 septemâni din Roma 
spre a înfiinţa o colonie la Cartagina, găsi po
pularitatea sa micşorată şi că(Ju la noile alegeri. 
Adversarii voiră să desfiinţeze legile lui, el chiemă 
o adunare de popor, în care se întâmplă ceartă 
şi lictorul consulului fu ucis. Consulul luă pu
terea discreţionară şi atăcă pe G., care se re
trăsese pe Aventin. G. şi ai sei fură puşi pe 
fugă, apoi ca să nu fie prins, puse pe un sclav 
să-l ucidă. Poporal ridică mai târcjiu statui fra
ţilor G., iar pe locul unde fuseseră ucişi con- 
strai capele.

Gracian, Balthasar, călugăr jesuit şi scriitor 
spaniol (1582—1658), renumit prin stilul seu ar
tificial, obscur şi afectat. Intre numeroasele sale 
scrieri de teologie, morală şi filosofie, cea mai 
respândită e Manualul şi arta prudenţei, tradus 
în deosebite limbi. In limba germ. e tradus do 
Schopenhauer după original, sub titlul Ilaiid- 
Orakel und Kunst der Weltklugheit.

Gracioso, fital.J graţios, cu graţie, cuveut 
întrebuinţat în musică ca termin de expresiune.

Grad, una dintre părţile, în cari e divisat un 
întreg; s. e. în geometrie cercul e divisat în 
360 G.-e. Un G. (°) se împărţesce în 60 mi
nute ('), fiecare minută în 60 secunde (") şi 
fiecare secundă în 60 terţii Toate instru
mentele matematice şi astronomice, ce se folosesc 
pentru determinarea unghiurilor, sunt di visate 
în G.-e; asemenea .sunt împărţite în G.-e toate 
cercurile trase în jurul pămentului şi altor coj’- 
puri ceresci. In G.-e e împărţit termometrul 
(v. ac.) şi a. m. d. Conţinutul soluţiunilor âncă 
se exprimă în G.-e.

Iu gramatică Gradul arată mesura, încarc 
se află însuşirea cutare la felurite obiecte. T.a 
comparaţiunea adjectivelor (şi a unor adv.) deo
sebim 3 grade: positivul (bun), comparatiml 
(A. e mai bun, decât B) şi superlativul (A. e 
cel mai bun). însuşirea se poate areta în grad 
înalt şi fără comparaţiune (superlativul absolut): 
foarte bun, prea bun, etc.

Grade ierarcMce, v. Ierarchia.
Gradaţiune, figură de stil, care înalţă sau co

boară treptat o idee. G. poate fi de doub feluri: 
ascendentă, când se mai numesce şi climax 
(grec.) şi descendentă, anticlimax. [*]

Grădina, o bucată de teren, împrejmuită de 
zid sau gard de scânduri, laţuri, nuele, paineut.
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piatră, fier, etc., care servesce la tot soiul de 
plantaţiuni de utilitate şi de plăcere. Grădinile 
se împart după scopul lor in: pur sciinţifice 
sau grădini botanice (v. ac.), în grădini de or
nament (parcuri), în grădini de pomi (pometuri) 
şi grădini de legume (zarzavat).

Grădinile, alăturate stabilimentelor de in
strucţiune poporală (şcoalelor primare), cu 
scopul de a produce in.aterialul intuitiv necesar 
instrucţiei, se numesc grădini şcolare. Ele ser
vesc în acelaşi timp ca loc de aplicaţiune prac
tică a cunoscinţelor dobândite de şcolari în 
ramurile sciinţelor naturale (horticultură, po- 
mologie). Plantele cultivate în ele nu au să 
cuprindă decât pe cele usitate în localitate, ori 
de interes de ase întroduce, cei’ealelc principale, 
plantele furagere şi plantele rădăcinoase indu
striale, pomii roditori, cum şi să urmeze o ro- 
taţiune sistematică în cultura lor de model 
pentru cultura mare. In timpul mai nou insti
tuirea de asemenea grădini tinde a deveni din 
ce în ce mai generală.

Grădini de copii se numesc institutele de 
educaţiune pentru copiii cari n’au ajuns Ancă la 
virata de inveţăment obligător. întemeietorul 
lor a fost pedagogul german Froebel, de aceea 
ele se numesc şi grădini sau şcoale f roeheliane. 
Scopul acestor institute este a cultiva predispo- 
siţiile firesci ale copilului şi a-1 prepara astfel 
peutm înveţămentul serios. Mijloacele sunt ju
căriile şi jocurile. Printre jucării sunt: mingea, 
bile colorate, cubul, cilindrul, corpuri prismatice, 
beţişoare, boabe, făşii de hârtie de împletit, de 
încopciat şi de împăturat, modelări in argilă, 
lucrări în grădină, etc. Jocurile sunt tot felul de 
mişcări libere şi regulate, însoţite de cântece în 
tact. Predisposiţiile spirituale se cultivă şi prin 
conversaţii şi istorisiri uşoare. De aceasta edu
caţie preparatoare se împărtăşeau într’un timp 
numai copiii familiilor mai cu dare de mână din 
oraşe, unde s’au putut înfiinţa asemenea insti
tute. In timpul mai nou, instituţiunea G. de 
copii s’a mai generalisat, simţindu-se trebuinţa 
îngrijirii copiilor, în deosebi în familiile sărace, 
unde părinţii, pentru a câştiga hrana trebuin
cioasă, sunt nevoiţi a părăsi copiii lor (Jiiia în
treagă, lucrând la câmp sau în fabrici. In acest 
scop ea tinde astădi din ce în ce mai mult a 
deveni o instituţiune de stat. Scopul curat peda
gogic al grădinilor de copii e alterat, pe alocurea, 
prin tendinţe străine do menirea adeverată a 
acestor aşezăminte. O asemenea tendinţă este 
înfiinţarea grădinilor de copii cu scopul de a 
înlocui dela început, uşor şi pe nesimţite, limba 
inaicei copilului, cu un idiom străin. (Istoria 
Pedagogiei de Eliade, Pipoş, Borgovanu).

Grădini zoologice, grădini unde se ţin animale, 
fie indigene, fie din ţerde tj'opice. Fiecare animal 
îşi are cuşca sa, şi loc unde se poate plimba, 
înota, ş. a. astfel ca publicul să le poată studia 
modul lor de vieţuire. G. zoologice sunt foarte 
instructive şi au contribuit foarte mult la cu- 
noăscerea vieţii animalelor. G. sunt plantate cu 
arbori şi locurile unde stau animalele întocmite 
astfel, ca şi când animalele ar fi. în mediul lor. 
Este înteresant a vede când Li-se dă hrana, la 
anumite timpuri ale (jilei. Cele mai vestite G. 
zoologice sunt în Londra, Paris, Berlin, Frank- 
furt pe Main, Viena (Schonbrunn).

finciclopedia română. Voi. II.

Grădina deilor în mitol. greacă. Pe o insulă 
fericită a Oceanului (Marea lumii) dela apus, în 
prejururile apusene şi noptatice, acolo, unde e 
începutul şi afuncjimea ceriului şi a pământului, 
la marginile întunerecului etern, unde nu străbate 
nici un navigator, aproape de Gorgoane (v. ac.). 
a fost grădina cjeilor. Aci în grădină era pomul 
cel de minune sau merul cel miraculos cu merele 
de aur, podoaba cea mai frumoasă a grădinei 
(joilor. La nunta (jinei Hera cu Zeus, Gaea (pă
mântul ca personificaţiune) a produs merul şi 
merele de aur, pentru ca să serbătorească şi 
preamărească nunta (jeilor mai înalţi, şr pământul 
în grădina (jeilor, împărţitor de toate bine
cuvântările, a dat (jeilor darurile sale cele mai 
splendide, şi într’o pleuitate neîntreruptă, fruc- 
tuositate neeshauriată, căci acolo curg isvoarele 
de nectar şi ambrosiă ^pentru (jei, şi acolo a 
fost toată dulceaţa şi fericirea vieţii. G. se nu- 
mesce şi numai G. Herei, care paza pomului şi 
a merelor de aui- a încredinţat-o draconului 
(bălaur) Ladon şi Ilesperidelor (v. ac. şi art. 
Elysion). După miturile mai târcjie, insula fe
ricită s’a pus pe la muntele Atlas în Africa şi pe 
la columnele lui Hercules, (stâncile strimtoarei 
de mare între Africa şi Spania, iar merele Hespe- 
ridelor s’au crecjut a fi portocalele), de pe lângă 
muntele Atlas. Dar pomul din G. e ceriul, merele 
sunt stelele; Ladon e representantul întunere
cului, iară Hesperidele sunt fetele Serii, respective 
ale Nopţii, ca personificaţiuni. [Atm.]

Grădina în 'poveştile românesci. Din cei 12 
fraţi, cel mai mic luându-şi merinde se duse 
într’o G. cu mere de aur şi îşi întinse masa. 
Acolo veni fata cea cu per de aur, însoţită de 
6 fete cu perul de argint. După ce mâncară şi 
beură, voinicul luă cu sine pe fata cu perul de 
aur. In pov. lui Argir se spune, că tatăl seu 
avea o G. cu un măr frumos, care seara înfloresce, 
preste noapte se coace şi rodesce mere de aiu1, 
dar vine cine vine şi le fură (v. Hesperidele). 
împăratul verde avea o G. fermecată. Ea făcea 
minuni cu oamenii, cari treceau pe lângă ea; 
cel ce era tinăr se făcea bătrân; de era bătrân 
se făcea tinăr, de era fată ori nevastă, devenia 
împovărată. [Atm.]

Gradisca, v. Gorz.
Grădişte, (magh. Vârhely), comună rurală în 

Ţeara-Haţegului, cott. Hunedoarei, cu 1005 loc. 
Români. Aici a fost capitala Daciei TJlpia-Tra- 
iană. Ruinele ei se cunosc şi acum, remăşiţe 
de ziduri, pivniţe, etc. Ele au aspectul unui ci- 
miter. G. este clădită în parte pe aceste ruine, 
iar spre comuna vecină Ostrovul-mare se cu- 
noasce calea romană şi de ambele ei laturi ci- 
miterul fostei capitale. Printre ruine s’au des- 
gropat multe antichităţi romane, precum statue, 
mosaicuri, monete şi arme romane, etc. In G. 
se află reşedinţa protopopiatului român gr.-cat. 
al Ulpiei-Traiane, care numeră 14 parochii şi 
14 filii, cu 11,920 loc.

Grădiştea, două com. rur. în Rom., j. R.-Sărat, 
situate pe malul stâng al rîului Buzău: G. de 
jos cu 564 loc., 1 biserică şi 1 şcoală, şi G. de 
sus, compusă din 4 căt. cu 1592 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), 2 biserici şi 2 şcoale. Loc. se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor.

Grădişteanu, familie veche din Yalachia, cu
noscută din seci. XVI, când trăia un Neagoe

38
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logofet şi fiul seu Vlacul la 1590. Din aceştia 
descinseră mai târcjiu Bunea G. vistierul (1680), 
de care vorbesc cronicele muntenesc! adesea, 
împreună cu tatăl seu Nica G. (1663).

1) Grădişteanu, Grigore, bărbat politic, m. 
on. al Acad. rom., n. 14 Oct. 1816 în Bucuresci, 
-|- 28 Febr. 1893. Amestecat în revoluţia dela 
1848, amic intim cu Eliade, Teii şi Golescii, G. 
e numit director al ministeriului de interne, 
trimis la Constantinopole într’o deputaţiune, care 
avea să expună dorinţele ţerii, şi în fine exilat 
la întrarea Turcilor în România. Atunci se sta- 
bilesce la Paris, colaborează la diverse (Jiare şi 
presintă congresului din Paris un memoriu asupra 
unirii principatelor sub un domn străin. La 1858 
reintră în ţeară şi lucrează pentru unire şi ale
gerea lui Cuza. Dela 1863 G. se retrase din viaţa 
politică.

2) Grădişteanu Const, om politic român, n. 
1830, t 1890, şi-a făcut studiile juridice în 
Francia. In patria sa membru al partidului con
servator, a fost 20 Apr. până 18 Dec. 1870 mi
nistru de finanţe în cabinetul Manolache Kostachi 
(lepureanu), apoi de mai multe ori deputat şi 
1890 president al Camerei.

3) Grădişteanu, Petru, om politic şi advocat 
român, n. 1841, şi-a făcut studiile juridice la 
Paris şi a îmbrăţişat în ţeară cariera de ad
vocat. De timpuriu întrat în mişcarea politică, 
a fost la început conservator, apoi membru al 
partidului liberal înaintat şi mai totdeuna ales 
deputat sau senator. Credincios memoriei lui 
Cuza-Vodă, susţiitor al aspiraţiunilor naţionale, 
s’a distins în parlament prin iniţiativa unor mo
dificări legislative. (1877 legea pentru societatea 
dramatică, 1879 pentru desfiinţarea clausei pe
nale la împrumuturi, 1881 pentru restringerea 
urmăririi lefurilor şi pensiunilor). La 1870 a 
fundat Revista contimporană, care n’a durat 
mult timp, şi a scris câteva broşuri literare şi 
politice.

4) Grădişteanu, Ion, fiul lui Constantin G. 
(v. ac.), n. 1861 la Bucuresci, şi-a făcut stu
diile juridice la Paris şi s’a întors în ţeară la 
1884. Ca membra al partid, conservator a fost 
dela 1888 încoace de mai multe ori ales deputat 
în camera legislativă şi s’a distins prin apărarea 
zeloasă a causei Românilor din Austro-Ungaria.

Gradivus, un predicat al (jiului Marş, cu în
ţeles de: păşitor, pornitor, asăltator în resboiu.

Graduale, (neolat.) în biserica latină la liturgic 
scui-tul intermezzo dintre cetirea epistolei şi a 
evangeliei. G. se numesce şi cartea, care con
ţine astfel de cântări.

Gradus ad Parnassum, titlul unui dicţionar latin 
pentru folosul versificatorilor, de iesuitul Aler 
(1702-, ed. nouă, a VIII, de Koch 1879), cum şi 
mai multe studii: pentru contrabas deFux, pentra 
pian de Clemenţi, pentru violină de Dont, etc.

Graee, (greiele), în mitol. greacă căruntele 
(betrânele, babeleX cari cu perul cărunt au venit 
pe lume. Ele sunt fetele lui Phorcys, domnitorul 
preste toţi monştrii mării, şi ale fiinţeiCheto, marea, 
ca locuinţa grozăveniilor. G. sunt trei surori, cari 
locmesc la capătul lumii, în apusul Oceanului, 
pe unde locuiesce Nyx (noaptea) împregiurul 
lui Atlas şi al Hesperidelor. Numele lor sunt 
Pephredo, Enno şi Deino, toate trei au numai 
un ocbiu şi un dinte la olaltă, şi-i întrebuinţează

pe râiid, dar ele sciu multe taine. Perseus a 
plecat la ele şi ajunge tocmai când îşi schimbau 
ochiul şi dintele, şi nu vedeau pe Perseus, şi 
acesta le luă ochiul şi dintele. Ele plâng, se tan- 
guiesc şi le cer înderăt, dar Perseus nu vrea 
să le dee, până ce ele nu-i vor arăta dramul, şi 
spune, unde locuiesc nimfele, cari au coiful lui 
Aîdes, păpucii cu aripi ai lui Hermes şi sacul 
(v. Lucruri minunate). Ele îi spun, iar el redând 
ochiul şi dintele, pornesce la Gorgoane (v. ac.). 
G. se explică ca personificaţiunile monstraosi- 
tăţii mării, a cursului năvălitor'al valurilor mării, 
cari năvălesc ca şi oarbe şi se lovesc de stânci 
şi de ţermi, iar părul cărunt se aseamănă spumei 
de pe mare. [Atm.]

Graefe, 1) Carol Ferdinand de G., chirurg 
german, n. 1787 în Varşovia şi -j* 1840 în Han- 
novera. Şi-a câştigat merite prin întroducerca 
chirurgiei sciinţifice şi a operaţiunilor plastice 
la clinica din Berlin.

2) Albrecht de Graefe, oculist celebiu la 
Berlin, n. 1828 şi •{* 1870 aproape nebăgat în 
samă, după ce ajunsese vestit în toată lumea, 
înaintea lui nu se putea împiedeca desvoltarea 
glaucomului, pe care el l-a combătut prin iri- 
dectomie. Lucrările sale le-a publicat în »Archiv 
fiir Ophthalmologie*.

Grăfenberg, loc de cură climatică şi hidrote- 
rapie în Austria, renumit în toată lumea prin 
faptul, că e primul stabiliment de această ca
tegorie, fundat de apostolul curei cu apă lece 
Priessnitz în 1826. G. alături de orăşelul Frei- 
waldau are o climă din cele mai salubre, la o 
înălţime de 620 metri, cu o mulţime raia de 
isvoare cristaline cu apă rece şi cu un aor in- 
balsamat de exhalaţiile bogatei vegetaţii de pini 
şi braiji. Stabilimentul e şi astăzi proprietatea 
familiei fundatorului, iar dirigentul tratamentului 
este compatriotul nostru Dr. Hosanu ca medic 
angajat de familia Priessnitz de 20 aui. Români 
visitatori are stabilimentul cu toată distanţa maro 
40—50 la an. In 1888 regele Carol a stat 5 sep- 
tămâni în G. Prin înalta sa munificenţă s’a in
stituit Isvorul Regelui Carol. Viaţa este ieftina, 
simplă, conform tratamentului ce pretinde hidro- 
terapia. (Cf. Monografia edată de Comisiunea 
de cură.) [Dr. Vuia.]

Grafice, artele, arta de a scrie, a desemna, 
a picta şi acelea, cu ajutorul cărora originalul 
odată scris, desemnat sau pictat, se poate lepro- 
duce într’un număr voit de exemplare. Cea 
dintâiu descoperire pe terenul artelor grafice a 
fost Xilografia, sau gravarea (tăierea) îii lemn 
mai cu samă de figuri. Aceasta a dat an,să la 
descoperirea Tipografiei (arta tipografică) la M-10 
de loan Gutenberg. Tăierea repeţită a unui şi 
aceluiaşi tip se chiamă Politipie, iar repioducerea 
prin turnat (fondat) Turnătorie .sau Fonderie 
de litere, apoi arta de a tăia matriţe (Stempel- 
schneidekunst). Prin aida turnătorilor do aur s’a 
descoperit Chalcografia sau gravarea în a iarnă 
cu dalta, acul, sau apă tare. Gravura în lemn 
se făcu indispensabilă pentra presa tipografică, 
şi pe la 1500—1530 ajunse în floare, iar dela 
această epocă decă^u încetul cu încetul până 
în seci. XVIII. In intervalul acesta Gravura în 
aramă (Kupferstecherkunst) făcîi progrese uni
versale, şi reproducerea aceasta reda ilustraţi1 
mai fidele decât gravura în lemn. La începutul
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seci. XVIII artele grafice au început a-şi lua un 
avent mai mare, şi ansă la aceasta a dat des
coperirea Litografiei sau tipărirea de pe piatră, 
prin Senefelder la 1796. A.ceasta înlesnea ori 
cărui desemnator a-şi copia desemnul, cu ajutorul 
cernelei speciale, pe piatră, care se lucra mai 
lesne decât lemnul şi metalul. Prin aceasta s’a 
descoperit Siderografia sau gravui’a în oţel la 
1820. Arta tipografiei făcuse mici progrese până 
la începutul seci. XVIII, deoarece turnătoria de 
litere şi arta de a tăia matriţe regresase cu de- 
săvîrşire. Câteva (jecimi de ani în urmă Fran
cezii şi Englezii recâştigară terenul pierdut, iar 
Germanii prin descoperirea presei tipografice cu 
mare iuţeală (Friedrich Kdnig 1810) deciseră 
lupta artelor grafice în favorul artei tipografice. 
Lipsa cea mare de a reproduce ilustraţiuni bune 
şi ieftine dădu ansă la o mulţime de descoperiri 
ca: Litografia înaltă (Hocblitograpbie) sau gra
varea în piatră, clişeul obţinut se putea tipări 
pe presa tipografică; Metallectipografia (Metal- 
lektypograpbie) gravura de aramă înaltă; Ghe- 
mitipia (Cbemit^ie); Glifografia (Glyphogra- 
phie); Chalcotipia (Chalkotypie); Metalografia 
(Metallographie); ^neografia (Zincogiapbie); 
Paniconografia (Panikonographie); Pantograful 
de cauciuc, etc. etc. După multe încercări s’a 
putut pune şi Fotografia în serviciul artelor 
grafice, care şi ea la rândul ei a dat ansă la o 
mulţime de descoperiri, ca: Heliografiu, Alberto- 
typia, Fotolitografia, Dollastipia, Similigra- 
vura, Galvanoplastica, etc. Fotografia aplicată 
la artele grafice, face din ce în ce progrese 
uimitoare. Din nenorocire pentru noi Românii, 
fără deosebire de ţeară, la noi artele grafice stau 
pe o treaptă foarte jos, iar arta tipografică re- 
gresează în loc să progreseze, din causă că 
oamenii, cari sunt chiemaţi să propage cultura, 
nu dau nici cea mai mică atenţiune acestei arte, 
şi nu cresc oameni cu cunoscinţe technice 
mai vaste. [G. F.]

Grafie, mod de scriere, în ceea ce privesce 
alegerea caracterelor (G. cirilică, latină, etc.) şi 
valoarea ce li se dă (G. istorice, etimologice, 
fonetice).

Grafit, mineral, carbon cristalisând în lamele 
monocline; are luciu metalic şi coloare neagră. 
Foarte respândit în şisturile cristaline, (şistuii 
grafitoase) în gneisuri, calcaruri cristaline, gra- 
nubte, etc., rar in meteorite. In România se 
întâlnesc şisturi grafitoase mai ales în grupul 
superior al cristalinului; Buliga (munţii Vulcan); 
Cerbu (munţii Lotrului), etc.; mai rar e G. în 
calcanmle cristaline din mnnţii Lotrului sau în 
granulite şi pegmatite ce străbat grapul supe
rior. Giseminte import, de G. sunt în Băvaria, 
Boemia, Moravia, Siberia de sud, GaJifomia, 
N.-Brunsvig, Ceylon, etc. Se întrebuinţează în 
fabricarea creioanelor, pentru creusete, pentru 
poleitul obiectelor de fontă (plombagiu), etc. G. 
se reproduce şi la fabricarea fontei,

Grafofon, unii inventatori de fonografe au de
numit aparatele lor G.

Graf o fonul lui Tainter este mult mai simplu 
şi mai ieftin decât fonograful lui Edison. Con
sistă din un cilindru acoperit de ceară galbină 
şi pus în mişcare de rotaţiune prin un pedal. 
O lamă de mică vibrantă, destinată a primi sonul, 
pune în mişcare un cnţitaş de oţel, care face

o tăietură în ceară. Pentru ca aparatul să poată 
repeta cuvintele înregistrate, placa de mică vine 
înlocuită prin o placă de celulosă, în mijlocul 
căreia e fixat un ac, care parcurgend cu vîrful 
lui tăietura făcută pe ceară, pune în mişcare 
membrana de celulosă şi se reproduc în aer 
sunetele înregistrate. Placa de celulosă e cu
prinsă în o cutie de ebonită, de unde, prin un 
tub de cauciuc, sunt conduse undele sonore la 
urechia auditorului. Uneori cilindrul acoperit de 
ceară galbină vino înlocuit prin o placă de cau
ciuc, prinsă pe un platou, care e pus în mişcare 
cu un pedal.

Micro-Graf ofonullui Bettini. S’a observat, că 
Fonografele ordinare nu înregistrează complect 
şi exact cuvintele şi în genere sunetele ce le 
primesc. Bettini, oficier in armata italiană, ba- 
sându-se pe faptul, că din causa că mem
brana vibrantă are unele puncte, sau chiar linii, 
cari nu sunt impresionate uniform de undele 
sonore, a înlocuit membrana vibrantă a Fono
grafului prin mai multe membrane mici, cari 
toate impresionează pe acelaşi ac, A obţinut 
astfel Micro-grafofonul seu, care reproduce su
netele şi cuvintele foarte exact, şi face ca aceste 
să se audă chiar la distanţă.

Grafologia, arta de a cunoasce caracterul unui 
om din felul scrierii sale. Un învăţat italiaUj 
Camillo Baldo, a scris un tratat asupra acestei 
materii la 1622. Cf. Michon, Systheme de gra- 
phologie. Paris 1875.

Grafospasm, spasm în degete, ce se ivesce la 
scriex-ea intensivă,

Grafostatica, s. Statica grafică, determinarea 
stabilităţii unei construcţiuni (pod, coperiş, etc.) 
prin calculare, al cărei resultat se induce în 
un desemn geometric, G. e foarte folosită de 
cătră ingineri.

Grafotypia, metod de a fabrica plăci pentru 
tipar, acji înlocuit prin zincografie. O placă de 
metal se învăluie în cretă pulverisată şi com
primată în o presă idraulică; pe aceasta se scrie 
sau desemnează cu negreală, apoi se şterge cu 
o perie udă; părţile plăcei, neatinse de negreală, 
se şterg mai afund, iar cele scrise remân mai 
ridicate. Din placa aceasta apoi se face pe cale 
galvanică un clişeu de tipar.

Graham, (pron. grehemm), familie scoţiană, 
care îşi derivă originea dela eroul Wendar 
Graeme din seci, V, 1) G. lacob Bobert George, 
om de stat englez, n. 1792, f 1861, In mai multe 
rânduri ministru; 1844 aflându-se, că la cererea 
lui Metternich, agenţii sei au violat secretul epi
stolar, princjend epistolele lui Mazzini, jiarla- 
mentul englez l-a constrîns să-şi dee dimisia. 
1852—55 de nou mioi.stru la resortul marinei. 
2) G. Gerald, Sir, general englez, n. 1831. A 
luat parte la resboiul crimeic (1854), resboiul 
chinez (1860), sub comanda supremă a lui Wol- 
seley a învins pe Arabi paşa Faptului, ceea ce 
i-a câştigat mare renume; pe Osman Digma în.să 
(1884) nu l-a putut învinge, spre a mântui Char- 
tumul şi pe paşa Gordon. 3) G. Toma, chimist, 
n. 20 Dec, 1805 în Glas^ov, f 16 Sept, 1869 în 
Londra, Prof. univ, în Londra (1837—55). Ser. 
principală: »Elements of chemistry* (1844—45, 
3 vol.j a apărat şi în traducere germană.

Grahamsland, continent în Marea gbeţoasa sa
dică, la distanţă cam de 10® dela Capid-Hoom,

38*
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între 56—67° long. vestică. A foet descoperit 
de căpitanul Biscoe cu ocasiunea expediţiunii din 
1831—32. Este cunoscut litoralul în lungime de 
250 km.

Grahasta, la In(}i preoţi de pagode şi de case 
(v. Brahmanii).

Grain, (pron. gren), pondul aurului şi argin
tului = 0'8119988 gr. La giuvaere 4 g. = 1 carat 
= 0-205537 gr.

Graiu, mod de vorbire, îndeosebi vorbirea 
proprie unei provincii (graiul moldovenesc, ar
delenesc, etc.) sau unei clase de oameni (graiul 
literar, popular, cazon, etc.).

Grajd sau poiată, se numesc clădirile desti
nate locuinţei vitelor pentru a le protege de in
temperii mai cu samă pe timpul iernei. G. sunt 
consti-ucţii masive de zid ori de lemn şi ocupă 
loc de frunte între clădirile rurale. G. uşoare 
se numesc poiete, şi atunci sunt făcute numai 
diu gard de nuele, nelipite ori lipite cu păment. 
G. în economia rurală română este împreunat 
cu şopronul, formând partea stângă a şui-ei, avend 
alăturea aria sau faţa şurei, şi opus de ele fer
dela pentiu încăperea recoltelor în spice şi a 
fenului. Podul G.-lui se numesce ^op sau şopron 
şi servă la conservarea nutreţului. In sistema 
economică germană la Saşi şi Şvabi G.-ul, unul 
sau mai multe, sunt lipite de casă şi în aceeaşi 
linie cu ea, dar sunt despărţite de şură. G. des
chise cu un singur părete despre nord se nu
mesc coşare, saivane, ocoale şi perdele.

Grăjdana, com. rar. în Rom., j. Buzeu, si
tuată pe ambele maluri ale rîului Nişcov; e 
formată din 7 căt. cu 1540 loc. (Dicţ. geogr. 
1892); com. are 4 biserici şi 1 şcoală. Pe teri
toriul com. se află schitul de călugăriţe Barbu 
(v. ac.) şi ruinele fostei mănăstire de călugări 
G., care a dat numele acestei com., fundată 
între 1580—90. Această mănăstire mai târcjiu 
a depins de mănăstirea Pantelimon. Loc. cultivă 
numai porumb ; se mai ocupă cu lemnăritul; fe
meile ţes borangic, iar călugăriţele dela schitul 
Barbu ţes un mohair ales şi mult căutat.

Grai, V. Graal.
Gram, unitatea de pond în sistemul metric, 

= cu greutatea unui centimentru cubic de apă 
destilată, cântărită într’un spaţiu gol pe lângă 
o temperatură de 4° Celsius ori Reaumur. 
Semnul comercial = gr. 10 gr. = 1 decagram, 
100 gr. = 1 hectogram, 1000 gr. = 1 kilogram. 
Vio gr- = 1 decigram, Vioo g1'- = 1 centigram, 
Viooo = 1 miligram.

Grama, Alexandru Dr., canonic şi scriitor 
rom., n. 8 Ian. 1850 în Blaj, a studiat teologia 
in Blaj, filosofia în Viena, apoi un an şi jumă
tate a propus fisica în gimnasiul din Blaj. In 
1873 fu chirotonit preot celibe şi în 1874 fu 
trimis în institutul Sf- Augustin din Viena, de 
unde se întoarse doctor în teologie la 1877. 
Dela 1877—1893 a fost profesor de istoria biser. 
şi de dreptul canonic la facultatea teologică din 
Blaj, 1879—1884 prefect de studii în seminariul 
teologic, 1884—1892 rector în seminariul studen
ţilor gimnasiali întemeiat de mitropolitul Vancea, 
şi 1892—1896 rector în seminariul teologic. In 
1889 fu ales canonic teolog în capitlul din Blaj. A 
fost profesor distins, bărbat erudit şi foarte activ şi 
pe terenul administraţiunii bisericesci. 112 Iunie 
1896. A scris şi publicat în Blaj următoarele

opere: 1) Principiile morale ale religiunii cre
ştine, pentru gimnasii, (1878); 2) Introducere în 
cărţile sf. Scripturi, pentru gimnasii, (1878); 3) 
Elemente de istoria bis. universală şi particu
lară a Românilor, pentru gimnasii, (1879); 4) 
Istoria universală a biser., pentru seminarii şi 
us privat, (1881); 5) Explicarea mechanică mo
dernă anaturei şi credinţa în Dumnezeu, (1881); 
6) Foaia bisericească, publicaţiune periodică, (1883 
până 1886); 7) Istoria bisericei românesci unite 
cu Roma, (1884); 8) Eminescu, studiu critic (1891); 
9) Instituţiunile calvinesci în biserica românească 
din Ardeal (1895) şi numeroase articole în «Unirea» 
din Blaj, la a cărei înfiinţare a conlucrat.

[Dr. Aug. Bun ea.]
Gramatic, cel ce se ocupă cu studiul grama

ticei. In antichitate, cel ce se dădea studiului 
limbei şi literaturei în general, filolog. Colecţiuui 
do scrierile păstrate ale G.-ilor greci >s’au pu
blicat de Bekkei-, Cramer, Dindorf, ş. a., ale 
celor latini de Lindemann, Keil, ş. a.

Gramatica, disciplină filologică, care se ocupă 
cu cercetarea organismului limbilor şi a legilor 
structurii lor. Părţile principale ale gramaticei 
sunt fonologia, morfologia şi sintaxa, (v. ac.). 
G. este sau empirică, mărginindu-se la descrierea 
stării în care se află o limbă în present sau în 
care se afla într’o altă periodă dată, sau istorică, 
urmărind schimbările, prin cari a trecut limba 
în cursul timpurilor şi căutând a le explica. Pa
sele gramaticei ca sciinţă s’au pus de Gi eci, mai 
ales de şcoala filosofică din Alexandiia, căreia 
îi datorim împăi-ţirile cele mai impoitante şi 
stabilirea terminologiei gramaticale. V. şi Filo
logia, Linguistica şi Română, limba. [Ti.]

Grămăticescu, George, colonel de artilei ie, n. 
1846, ajutorai inspect. artileriei, fost elev al 
şcoalei militare din Bucuresci şi al şcoalei de 
aplicaţiune de artilerie şi geniu dela Fontaine- 
bleau. A luat parte ca căpitan la asediul l3levuei 
în 1877, unde a comandat bateria 2-a i)ostată 
pe stânga Vidului între D.-Etropol şi Opanez. La 
ieşirea lui Osman din Plevna (28 Nov.), TTucii 
surprind, la favoarea unei ceţi groase, antepo- 
sturile rusesci ale generalului Graneţki, omoai'ă 
caii şi personalul artileriei ruse înainte ca acestea 
să poată trage un foc, atacă cu baioneta trapele 
liniei ântâiu şi le fugăresc cătră Gorni Etropol. 
G. deşi remas în aer cu bateria sa, susţine focul 
în timp de 21l2—3 ore, în care timp con
suma preste 800 proiectile aruncate în forma
ţiunile strinse ale armatei lui Osman, care îm
pinsă în piept de reservele rusesci se retrage 
spre Vid. Bateria G. putea fi distrusă de ai ti- 
leria turcească, dacă obusele acesteia nu s’ai' li 
îngropat prea adânc în păment moale, unde nu 
mai puteau face explosie. Căpit. G. a fost fe
licitat la revista împăratului de generalul Da- 
uieloff în numele M. S. Ţarului. Toate gi-adelo 
până la colonel G. le-a obţinut în arma sa, unde 
a comandat un regiment de artilerie de câmp, 
unul de cetate, mai târziu îndepliucsce funcţia 
de comandant al artileriei cetăţii Bucuresci, fost 
profesor al cursului de artilerie la şcoala de ai - 
tilerie şi geniu din Bucuresci. Posedă mai multe 
decoraţiuni.

Gramatit sau Tremolit, mineral, varietate de 
amfibol monoclinic, se găsesce în cristale albe, 
baccilare, uneori fibroase, mai ales în calcaruri
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cristaline şi dolomite. In Rom. se întâlnesce în 
calc. crist. din munţii Făgăraş şi din Suceava.

Graminee, (botan.) familie de Fanerogame Mo- 
nocotiledonate, seria Glumiflorae (v. ac.). Majo
ritatea lor sunt ierburi anuale prin păi’ţile ae- 
riane, perene prin cele subterane; unele însă 
sunt lemnoase (Arundo, Bambusul). Tulpinele 
lor, de regulă simple, rar ramificate (Bambusa), 
sunt divisate în noduri şi întrenoduri, acelea 
totdeuna pline, acestea mai ales goale în interior 
(paiele de cereale, culmul de Bambusa), altedăţi 
pline (cocenii de Porumb, de Sorgho, de Trestia 
de zahăr). Dela noduri ies fi'unzele cu vagina 
desvoltată, marginile vaginei rar sudate, şi cu 
ligulă la locul do unde începe limbul; frunzele 
simt distice iar limbul e lung, cordelat, cu ner- 
vaţiune paralelă; rar frunzele au peţiol (Bam
busa). Florile lor ermafrodite, prove^ute cu 
Glume, Glumele şi Glunielule, au 1—6 stamine, 
un cârpei cu 1—3 stile şi cu un singur ovul cam- 
pilotrop; florile sunt grupate în spicule şi acestea 
in panicule sau spice compuse. Fructul, împro- 
priu (jis semenţă, e o caryo'psii, rar o bacă sau 
nucă, conţine un albumen abundent şi un em
brion cu 2 cotiledone, neegale, unul mare, (ţis 
scutellum, altul mult mai mic sau lipsind cu de- 
săvîrşire. Această familie foarte vastă (313 ge
nuri cu preste 3500 specii) e de mare importanţă 
şi din punct de vedere sciinţific, şi din causa 
multiplelor foloase, ce le scoate omul din multe 
genuri ale ei. Aşa iarba, ce îmbracă ca o manta 
verde pământul mai pretutindenea, e constituită 
in mare parte din G.; Cerealele (v. ac.) fac 
parte din această familie; genurile Arundo (v. ac.), 
Saccharum (v. ac.), Bambusa (v. ac.), Sorghum, 
ş. a., au numeroase întrebuinţări industriale. După 
aparatul lor vegetativ, după conformarea floarei, 
după modul de grupare a florilor în inflores
cenţe şi după alte caractere, genurilo de G. 
sunt dispuse în următoarele triburi mai impor
tante : Andropogoneae (G. Andropogon, Saccha
rum), Paniceae (Panicum L., Setaria P. Beauv.), 
Oryzeae (Oryza L.), Phalarideae (Phalaris L., 
Grypsis, Anthoxanthum), Agrostideae (Stipa L., 
Milium L., Phleum L., Aiopecurus, Agrostis), 
Aveneae (Holcus L., Aira, Avena), Festuceae 
(Arundo, Phragmitis Trin., Dactylis, Cynosurus, 
Poa L., Bromus, Festuca), Ghlorideae (Cynodon), 
Hordeae (Nardus L., Lolium L., Secalo L., Tri- 
ticum L., Elymus, şi Bambuseae (Bambusa). G. 
sunt respândite preste tot globul, la toate lati- 
tudinele, cele mai multe însă .sunt în regiunile 
temperate; altele sunt speciale regiunilor tro
picale (din triburile Paniceae, Ghlorideae, Ory
zeae, Andropogoneae, Bambuseae). [S. Şt. R.]

Gramme, maşina electrică G., v. Motori elec
trici; lampa electrică G., v. Lămpi electrice.

Gramofon, se numesce de unii constructori 
americani grafofonul (v. ac.) lui Tainter cu plăci 
circulare de cauciuc. Plăcile se pot schimba şi 
se pot reproduce astfel diferite cântece, dis
cursuri, etc.

Gramont, Anton Alfred Agenor, om politic 
franc., n. 14 Aug. 1819 în Paris, f 18 Ian. 
1880 acolo, a fost ministru de externe in ca
binetul Ollivier (Maiu 1870 până 9 Aug. 1871). 
Lui i-se atribue declararea lesb. germ.-francez, 
sperând că cu ajutorul austro-ungar Francia va 
bate oştirile germane. înşelat în speranţa aju

torului, după primele sciri de pierderi, cab. 01- 
hvier a căcţut, G. a fugit în străinătate. Reîntors 
la Versailles (1872) a scris »La France et la 
PrTTSse avant la guerre« cercând să dovedească, 
spre propria lui justificare, că nu Francia, ci 
Bismarck a provocat resboiul.

Gramos, munte în Turcia, care se află tocmai 
acolo, unde se întrunesc graniţele limbistice ale 
Albanezilor, Bulgarilor şi Grecilor. Odată a fost 
locuit de Arămâni, dar oraşele lor Fuşa, Vărteni, 
Gramosti, Nicoliţa şi Linotopi au fost devastate 
din partea Albanezilor şi Turcilor în secolul 
trecut şi Arămânii s’au împrăştiat; astăzi se află 
acolo numai câteva sate mici, în parte locuite 
de Albanezi.

Gramosti, sat arămânesc la muntele Gramos 
(v. ac.), cu vr’o 300 loc., păstori de oi.

Grampians, partea cea mai înaltă a ţinu
tului muntos scoţian, cu doue şiruri de munţi: 
cel nordic cu Ben Macdhui (1309 m.) şi cel 
sud-vestic cu Ben Nevis (1343 m. înalt), cel 
mai înalt munte al insulelor britice.

Gran, (Granum), veche mesură folosită în 
farmacie = 0-06 gr.; 20 gran = 1 scrupel; 60 gran 
= 1 drachma; 4B0 gran = l uncie.

Gran, oraş, v. Esztergom.
Gran, v. Grain.
Granada, provincie a Spaniei, o parte din vechea 

Granadă, mărginită la nord cu prov. Jaen, la 
nord-est cu Albacete şi Murcia, la est cu Almeria, 
la sud cu marea, la vest cu Malaga şi Cordoba, 
12,768 km*., 486,638 loc. (1887). Străbătută de 
Sierra Nevada, cu piscul Mulahacen (3530 m.); 
rîuri principale Genii, Darro, Guadalentin. Pro
duce vin, untdelemn, in, cânepă, şi pe coaste 
trestie de zahăr. Capitala e Granada (73,000 loc. 
la 1887), la poalele munţilor Nevada, la con
fluenţa Genil-ului cu Darro, pe trei dealuri, într’o 
posiţiune încântătoare. Posedă celebrul palat 
Alhambra şi turnurile Bermejas; archiepiscopie, 
universitate, museu, curte de apel, etc. Case în 
stil maur, multe turnuri şi cupole, frumoasa piaţă 
Vivarrambla şi piaţa de la Gonstitucion, pe care 
se făceau auto-da-fe-uhle. Catedrală în stil flo
rentin, din seci. XVI (cu mormentul lui Fer- 
dinand II şi al Isabelei I). Aici a murit Gon- 
zalvo de Cordoba. A fost fundată de Arabi, la 
756, lângă ruinele episcopiei Eliberi sau Illiberis. 
In timpul Maurilor se socotesce să fi avut 
400,000 loc.

Granada, regat al Castiliei, împărţit dela 1833 
în trei provincii. Granada, Almeria şi Malaga. 
Sub Romani ţinea de Baetica şi Hispania Car- 
thaginensis. Fii posedată de Vandali, Alani, Suevi 
şi Visigoţi. Dela 711 ţinu de sultanatul apoi ca- 
lifatul de Cordoba, iar dela 1238 remase regat 
independent maur. La 2 Ian. 1492, după un res- 
boiu de 11 ani, căiju în puterea lui Ferdinand II 
Catolicul şi încorporată cu Ispania. [A. S.]

Granada nouă, alt nume al Columbiei (v. ac.).
Grânar sau magazie, supranumit pe alocui'ea 

şi găbănaţ (dela magh. gabona = bucate), este 
magazia unde se păstrează productele în boabe, 
adecă după treerat. G. era şi o instituţiune 
economică mai veche, unde se adunau bucatele 
în timpuri bune pentru a le păstra pentru tim
puri de foamete şi scumpete, ca un mijloc de 
precauţiune. Ele au fost în us atât la Români 
cât şi la Saşi, mai cu samă la Saşi. G. publice erau
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totdeuna situate în castelele bisericilor. Intr’un 
atare G. săsesc din comuna Rotbav (Rohrbach) 
lângă Cincu mare s’a găsit în 1888 între altele 
un grâu, a cărui vechime proprietarul însuşi a 
taxat-o la 3 generaţiuni de oameni, circa 80 până 
100 ani. Instituţia G-lor publice era provecjută 
şi în Regulamentul Organic atât în Moldova cât 
şi în Muntenia.

Granat, piatră scumpă, v. Grenat. G. în botan. 
V. Punica.

Granata, o mică bombă, a cărei greutate va
riază dela 500 gr. la 2 kgr. Ea se compune din 
un glob gol de fier sau de fontă, umplut cu iarbă 
de puşcă; focul se comunică cu un fitil, după 
ce se aprinde acesta. G. se aniucă.sau cu bra
ţele, sau cu fronda. Altă dată se arunca cu maşini 
numite baliste (v. ac.).

Gran Canaria, una dintre insulele Canare, 
1667 km2, cu 95,415 loc. (1887). Capitala Las 
Palmas cu 20,756 loc.

Gran Ceaco, ţinut întins, cuprinde Bohvia su
dică, partea nordică a Argentinei şi pe cea nord- 
vestică din Paraguay. Republică, 500,000 km2.; 
parte e şes mlăştinos, percurs de Salado, Pil- 
comayo şi Vermejo, pai’te păşune şi deşert, cu- 
trierat de Indiani.

Granchion, (Maja squinado), numit şi păianjen 
de mare (ital. granzon), crustaceu, din ord. De- 
capodelor. Este acoperit pe spate cu o coajă 
ghimpoasă. Trăiesce în Marea Mediterană şi este 
gustuos la mâncare. Mărimea cam 15 cm.

Granchiu, (Carcinus maenasj, numit şi crahul 
comun, turluru (ital. granzo), un crustaceu din 
ordin. Decapodelor, de forma unui pentagon, are 
cinci păr. de picioare. Coloarea vercjie-neagră. 
Lung. 3‘8 cm. Trăiesce prin mările Europei; 
se mâncă mai ales în Italia.

Grand, (GrandessaJ, cel mai înalt titlu de 
onoare, pe care poate să-l poseadă nobleţă în 
Spania. înainte de seci. XVI toţi nobilii spanioli 
(hidalgos) luau numele de »ricos haubres* mai 
ales în Castilia, Aragon şi Portugalia, luându-şi 
âncă şi numele de » Grand* pe lângă titlurile lor, 
avend privilegiile de a sta acoperiţi şi a sta jos 
în faţa regelui. La încoronarea lui Carol V la 
Aix, principii germani refusară să asiste la 
ceremonie dacă grancjii de Spania se acoper. 
Imperatiil, prin intermediul ducelui de Alba, 
obţinu dela Spanioli pentru această ocasiune, re
nunţarea la privilegiul lor. Iu urmă el restrînse 
numerul grancjilor şi făcîi ca titlul să depindă 
de coroană. Astfel G. fîi acordată şi la străini. 
Ei erau de 3 clase; şi regele îi califica de 
»mi primo* (vărul meu); pe când pe ceilalţi! îi 
numea »mi parente* (ruda mea). Grandessa a 
pierdut importanţa sa astăzi şi există numai cu 
numele. [O. L.]

Grand Canal, canal în Irlanda, împreună Du
blinul cu Shannon, 128 km. lung.

Grandea, Gh-igore H., poet şi publicist, n. 1843 
la Ţândărei (jud. Ialomiţa), f 1897. A fost pe 
rând profesor la şcoala de medicină, revisor 
şcolar, profesor la liceul din Craiova şi în urmă 
la gimnasiul din Băcău. A colaborat la mai multe 
(Jiare şi reviste; Dămboviţa până la 1865, Albina 
Prutului (1868—71); Albina Pindului (1875), etc. 
A publicat şi următoarele opere poetice, în cari 
se vede influenţa lui Bolintineanu: Preludii, 1862; 
Miosotis, 1865; Fulga sau ideal şi real, roman.

1873; Nostalgia, poesii noue, 1873; Aurel; Ipsi- 
lant şi Tudor; Carpaţii şi Balcanii; Vlăsia sau 
ciocoii noi, 1887; Strigoaica,Vecinii, 1886; etc.

Grandomania, (med.) simptom, ce se observă 
la diverse boale psichice. Cei cuprinşi de G. exa
gerează starea lor materială şi socială, forţele 
lor fisice şi spirituale. După felul boalei, în de
cursul căreia se arată, G. este curabilă sau in
curabilă.

Grand Rapids, oraş în statul nord-american 
Michigan, 60,278 loc. (1890).

Grand-Seigneur, (franc.) magnat, domn mare; 
una din numirile franceze ale Sultanului.

Grandson, (Granson), oraş în Elveţia. În
vingerea confederaţilor asupra lui Carol Cura- 
giosul (2 Martie 1476).

Grand Trunk-Canal, canal în Anglia, împreună 
rÎTil Mersey cu Trontiil; 149 km. lung., construit 
la 1766—77.

Grâne, ovulele cerealelor, în care embrionul 
vegetal s’a născut şi s’a desvoltat, seminţele acelor 
graminee ale căror caractere botanice au fost 
descrise la art. «Cereale*. Cultura grânelor joacă 
nn rol important în istoria civilisaţiunii, lucrarea 
pămentului a legat pe omul de ţărina, cărei îi în
credinţase seminţa şi a provocat stabilirea lui, 
constiTiirea de locuinţe fixe, organisarea socie
tăţilor omenesci. Din toate alimentele vegetale 
G. sunt cele mai nutritive, numai cu concursul 
lor este posibil vegetarismul strict, nutrirea exclu
sivă cu alimente vegetale şi postul sever al bise- 
ricei ortodoxe. Abundenţa sau insuficienţa recoltei 
de G. şi eftinirea sau scumpirea G.-lor influen
ţează prosperitatea popoarelor, nupţialitatea, nata
litatea şi inoi'talitatea populaţiunilor. Calitatea şi 
valoarea G.-lor depinde de solul pe caro au crescut, 
de clima, de modul cum au fost cultivate, cu
lese, curăţite de seminţe străine, conservate, 
apărate contra umedele! şi a diferitelor părăsite 
animale şi vegetale. îndată după recoltă G. -1 c conţin 
multă apă care se evaporează treptat, G. de bună 
calitate conţin cel mult 14% apă; G. mai bogate 
în apa nu se pot conserva şi intră lesne în fer
mentaţia, la care se descompune o parte din con
stituantele lor nutritive şi se pot nasco alcaloide 
otrăvitoare. Greutatea specifică a G.-lor normale 
este proporţionată cu valoarea lor, cu bogăţia 
lor in jnaterii albuminoide ; 1 hectolitru de grâu 
sau de porumb cântăresce 70—80 kgr., 1 hecto
litru de secară 70—75 kgr., de orz 55—65 kgr., 
de oves 40—55 kgr. Dintre alimentele .sitnple 
predomnesce în grâne amidonul, apoi conţin al- 
bumina, gluten, oleu, săniri minerale, dintre 
cari fosfatele sunt mai importante, şi celulosa. 
Grâul este cerealul cel mai nutritiv, el conţine 
in 100 părţi 13 părţi apa, 11—18 părţi albumina 
şi gluten, L50—2 părţi oleu, 65—72 amidon, 
dextrina, gumi şi zahăr, 1'50—2'50 părţi săruri 
minerale. Grâul nu se coace în ţerile prea nor
dice, limita culturei sale este gradul 60 al la
titudine! nordice, de vreme ce secara mai (jresco 
până la gradul 70 al lat. nord. Secara, orzul, 
şi ovesul sunt mai sărace in materii albuminoide 
decât grâul; cantitatea lor nu trece la secara 
preste 13%i îa orz preste 12%, la oves preste 
11%, ovesul conţine însă până la 5°/0 oleu. Po
rumbul, originar din America meridională, a fost 
importat în Spania, Italia, Francia în seci. XVI, 
în Muntenia la finele seci. XYII sub domnia
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lui Şerban Cantacuzino, în Moldova la începutul 
seci. XVIII de prinţul Nicolae Mavrocordat, în 
Trans., Banat, Bucovina în seci. XIX. Pentru 
ca să ajungă la maturitatea completă, porumbul 
ai e trebuinţă de un numer mai mare de dile calde 
şi senine decât viţa. de acţiunea razelor solare 
mai puternică, mai lungă decât aceea pe care o 
găsesce obicinuit în unele din regiunile muntoase 
unde se cultivă, de aceea el degenerează adesea 
ori, dacă semenţa nu se înprospetează. Porumbul 
conţine 9°/0—H‘50% materii albuminoide, 63°/0 
până bO'bOVo amidon, 4'50%—8% oleu; bobul 
ponimbului este învălit intr’o scoarţă lemnoasă 
foarte resistentă; cantitatea mare de oleu pre
dispune porumbul umed, reu conservat, mai ales 
însă făina de porumb la fermentare, la care se 
nasc corpuri toxice; nutrirea cu ponimbul astfel 
stricat produce la persoane slăbite, reu hrănite. 
Pelagra, boala toxică specifică a populaţiunilor să
race, cari se hrănesc cu porumb. Meiul conţine 
cel mult 9% materii albuminoide şi până la 3.75°/o 
oleu, până la 70% amidon; în ţerile române cul
tura lui scade ; el serve mai puţin direct ca ali
ment, mai mult pentru fabricarea de bragă. Orezul 
prosperă numai în ţeri calde şi pe terenuri umede. 
In România se importează mai ales din India (din 
Raugoon prin portul Galaţi) orezul deja curăţit, 
desbrăcat de învelişul lemnos. Orezul conţine 6% 
materii albuminoide, 74% şi mai mult amidon. 
Hrişcă (Fagopyrum esculentum) nu face parte 
din Graminee ci din Poligonacee, o menţionăm 
însă aci, fiind-că în unele regiuni muntoase, locuite 
de Români, în nordul Moldovei, în Bucovina, ea 
se cultivă pentru ca să înlocuească cerealele. 
Hrişcă conţine până la 11% materi albuminoide, 
până la 55,5% amidon. Grânele servă pentru 
alimentaţia în diferite moduri, se fierb boabele 
întregi pentru gătirea de colivă şi de alte bu
cate, obicinuit grânele se transfoarmă la moară 
în făină fină sau groasă, în arpacaş sau în griş, din 
făină se coace pâne şi pesmeţi, se fabrică paste 
alimentare (macaroane, fidea, etc.), se gătesc bu
cate variate; din făina de porumb se gătesce mă
măligă, alimentul principal al ţoranului român. 
Din cereale se extrage amidonul (amilul, scro- 
beala) pentru diferite scopuri industriale şi far
maceutice. Industria mare se servă de grâne 
pentru fabricarea de alcool destilat, de bere, 
de glicosa; de paie pentru prepararea de hârtie 
şi de mucava. La nutrirea animalelor domestice 
se utilisează pe lângă gi'âne şi paiele şi cocenii. 
Regatul român produce pe an în termin mediu 
20 milioane hectolitri grâu, 3 milioane hecto
litri secai’ă, 10 milioane hectolitri orz, 6 mili
oane hectrolitri oves, 30 milioane hectolitri po
rumb, 1 mihon hectolitri meiu şi 13,000 hectolitri 
hrişcă.

(Cf. P. S. Aurehan şi C. Baicoianu, Economia 
naţională; N. O. Popovici-Lupa, tlber den Anbau 
des Mais in Ruraănien, Inaugnral-Dissertation, 
Halle a. S. 1889; B. G. Assan, Industria moră- 
riei în România, Bucuresci 1896; G. Maior, Ma
nual de Agricultura raţională. Braşov 1897; V. 
C. Buţurean, Recherches sur le mais de Mol- 
davie. Archiva, Iaşi 1898; D. Grecescu, Con
spectul Florei României, Bucuresci 1898. I. Felix, 
Raport general asupra Igienei pubhce şi asupra 
serviciului sanitar ăl Regat. Român p. a. 1896 
şi 1897 Bucuresci 1899.) [I. Felix.]

Grangor, Grangoră, Grangorel, Grănguraş, pa
sere, V. Gangur.

Grăniceri, soldaţi puşi pentru paza graniţei. 
In Ung. se numia teritoriu de G. sau Confiniu 
militar acea parte a ţerii, care se mărginea cu 
imperiul turcesc. Confiniul militar s’a format 
prin seci. XVI cu menirea de a apăra ţeara de 
invasiunile turcesci, şi s’a susţinut până aproape 
în timpurile noastre, deşi pericolul turcesc dis
păruse de mult. Confiniul militar ungar cuprindea 
o făşie din partea sudică a ţerii, dela Marea 
Adriatică şi până în Transilvania. In seci. XVIII 
s’a înfiinţat confiniu militar şi în Transilvania, 
şi anume 1764 cel secuiesc, iar 1766 cel ro
mânesc. Confiniul ardelean s’a desfiinţat la 1851, 
iar cel croato-ungar pe rând între anii 1871 
şi 1881.

O instituţie caracteristică a confiniului militar 
a fost comuniune de casă. Confiniul era îm- 
păi’ţit în familii, cari formau o comuniune de 
casă cu toţi membrii lor capabfii de arme. Fie
care familie avea moşie comună, ca avere fun
damentală, care nu se putea împărţi, nici vinde 
sau înstrăina dela familie. Scopul comuniunii 
de casă era asigurarea puterii armate, de aceea 
averea comună a familiei, care asigura existenţa 
acesteia, era pusă sub îngrijirea şi suprave- 
ghiarea autorităţilor publice.

Familiile erau grupate în companii şi regi
mente, numite după naţionahtatea G.-lor sau 
după centrul regimentului; astfel în Ungaria şi 
Croaţia au existat regimentele : Likka, Ottocsâny, 
Ogulin, Sluin, banal prim, banal al doilea, Varaşd- 
Criş, Varaşd St.-Georgiu, Gradisca, Brood, Peter- 
vârad, româno-banatic, serbo-banatic şi germano- 
bănatic. In Transilvania au existat 4 regimente 
de G., anume 2 regimente secuiesci şi 2 româ- 
nesci. V. şi art. Regimente grăniceresci. (Cf. 
Bariţiu, Istoria regim. II rom. grăn. transilvan., 
Braşov, 1874.)

Granier, de Cassagnac, (pron. granie de ca- 
sanîac). \)Adolf, scriitor şi politic franc.,n. 12 Aug. 
1806 în Averon Bergelle (Gers), t 31 Ian. 1880. 
1832 stabilit în Paris, a devenit faimos prin ar
ticole cutezanţe, brutale şi pline de personalităţi, 
publicate în diferite (jiare, şi prin duelui’ile lui. 
La început agent bine plătit al casei de Orleaus; 
dela 1848 în serviciul lui Ludovic Napoleon. 
După lovitura de stat membru în corpurile le
giuitoare (1852—1870). După căderea imperiului 
s’a refugiat în străinătate; reîntors la Paris, cu 
ajutorul ministrului Buffet (1876) din nou membru 
în parlament. A scris mulţime de opere, cari 
însă afară de stilul strălucit, nu prea au valoare.

2) G., Paul Adolf Maria Prosper, pe scui't 
numai Cassagnac, fiul celui dintâiu, n. 2 Dec. 
1843 în Guadeloupe. Gazetar şi politic temerar 
şi nereservat în limbagiu, întocmai ca şi tatăl 
seu. Dela 1866 red. al diarului »Pays«. A luat 
parte ca voluntar în resboiul din 1870—71, dar 
deja la începutul resboiului a că(}ut în prinsoare 
împreună cu întreagă brigada Douay. Ca (jiarist 
şi politic n’a fost să nu fi provocat procese, 
scandaluri şi bătăi; 1876 a fost eschis din par
lament pentru purtare scandaloasă. Aderent al 
Bonapartiştilor. Dupuy-Duteinps l-a acusat, că 
a luat mită dela panamişti. In 1894 a ieşit la 
iveală, că în 1887 plănuise cu generalul Bou- 
langer un complot pentru restui’narea republice!.
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A scris: »Empire et royaute* (1873) şi »Hist. de 
Ja troisieme Republique« (1875), etc.

GranikoSf în evul vechiu rîu în Troas, Asia 
mică, se varsă în Propontis, a(Ji Cean-Ceai. 
Aci a învins Alexandru Macedon prima dată 
pe Perşi (334 a. Ch.r.). In 73 a. Chr. Lucullus 
a bătut aici oştirile lui Mithridat IV.

Granit, rocă eruptivă acidă intrusivă, formată 
de quartz, feldspat (artosa şi plagioclas) şi în 
general mică. Acest din urmă poate fi înlocuit 
in parte sau în total prin amfiboluri sau pifo- 
xenuri. După composiţia chimică se pot distinge 
G. normale şi G. alcaline, cari iar pot fi potasice 
sau sodice. După composiţia mineralogică: Gra- 
nitit (cu mica negru), G. propriu (jis (cu muscovit 
sau cu mica alb şi negru), G. cu amfibol, G. cu 
piroxen. G. alcaline pot fi G. cu microcline (po- 
tasic) sau G. cu albit (sodic). Amfibolul acestui 
din urmă e riebeckit şi piroxenul aegirin. G. se 
presintă în masive intrusive sau în filoane. In 
Rom. avem masive de granit în Goij şi Vâlcea 
(munţii Vulcani, Parîngu, munţii Lotrului) la 
Gura Văii (Mehedinţi) pe la Baia de aramă, în 
Dobrogea la Mâcin, catena Pricopanului, munţii 
lacobdeal şi muntele roşu, cari sunt formate de 
un alcali G. sodic cu riebeckit şi aegirin.

Graniţa, v. Frontiera şi Grăniceri,
Grannus, în mitol. celtică un predicat al lui 

Apollo la CelţL In timpul decădere! imperiului 
roman, (Jeii popoarelor de cătră nord, mai ales 
ai Celţilor, începură a fi romanisaţi şi identificaţi. 
Astfel se află Apollo Belenus şi A. G. Epitetul 
G. se află şi în inscripţiunile romane din Dacia.

[Atm.]
Grano, veche monetă neapolitană de aramă, 

= 12 cavallo.
Gran Sasso d’ltalia, cea mai înaltă grupă a 

Apenninilor, în munţii Abruzzi, 2921 m. înalt.
Grant, 1) G., lacoh Hope, general engl., n. 

22 Iul. 1808 în KOgraston, f 7 Martie 1875. 
A luat parte în resh. anglo-chinez din 1840—42, 
apoi în resb. indian 1846—49.

2) G.y Ulisse Sidney, general, fost president 
al Statelor-TJnite americane, n. 27 Apr. 1822 
în Point-Pleasout (statul Ohio), ţ 23 Iul. 1885 
în Mount-Mac Gregor. Din familie de origine 
scoţiană. A raportat învingeri strălucite în res- 
boiul de secesiune american, în urma cărora 
fiind numit (1864) comandant suprem al tuturor 
oştirilor de nord, în 12 Apr. 1865 a încheiat 
resb. prin constringerea oştirilor sudice să ca
pituleze. A ajuns prin aceasta la mare renume 
şi popularitate; în 1868 a fost ales president al 
Statelor-Unite. A fost însă prea puţin sever faţă 
cu amploiaţii subaltenii, cari comiteau abusuri 
oribile. După numele lui se dase corupţiunei şi 
abusurilor numirea grantism. 1872 reales, dar 
la 1876 nu a mai fost candidat. 1877 a făcut 
călătorii prin Europa. 1880 a candidat de nou 
la presidenţie, dar nu a fost ales. Ajuns sărac, 
congresul în 1884 i-a votat pensiune. După 
moarte i-au apărut memoarele sub titlul «Per
sonal memoirs» (New-York, 1885), pentru cari 
veduva G. a căpătat onorar enorm.

Grantland, ţeară nord-polară, spre nord dela 
Grinnelland, între 81 şi 83° lat. nord., despărţit 
de Gronlanda prin canalul Robeson.

Granula, pilule usitate în Francia; 100 de G. 
se compun din O'l gr. medicament, A'O gr. Sacch.

lact. şi 0f9 gr. gumă arabică amestecat cu sirop 
de miere. De obiceiu se arginţesc.

Granulaţlune, (med.) în anatomia patologică 
numirea unor formaţiuni (granule), ce se asea
mănă cu grăunţele, se ivesc pe rane şi ulcere 
şi mijlocesc vindecarea acestora. Granulele se 
compun din ţesut de legătură şi vase capilare 
fine. V. şi art. Carne vie.

Granulita, rocă; petrogr. şi geologi francezi 
înţeleg sub acest nume un granit cu mica alb 
sau cu două mice, în special graniţe cu grăunte 
fiu (aplite) şi quartz idiomorf. Petrogr. şi geologi 
germani numesc G. o rocă cristalină şistoasâ, 
foarte vecină de gneis, formată principal de un 
agregat fin granulitic de quartz, feldspaţi aoi(ji 
şi grenat. (Leptinit al Francezilor.)

Structura granulitică se întâlnesce la multe 
graniţe şi gneisuri. Ea e caract. prin idiomor- 
fismul quartzului şi întru câtva al feldspaţilor.

Granulosa, unul dintre cele două corpuri chi
mice, din cari se compune amilul.

Granvelle, Antoine, cardinal şi celebru om de 
stat, n. 29 Aug. 1517 în Besanşon; 1540 episcop 
de Arras. 1541 representant în dieta din Worms 
şi în 1542 în cea din Regensburg. In 1543 re- 
presintă, dimpreună cu tatăl seu, pe împăratul 
la conciliul din Trident, unde ţinu un celebru 
discurs. Intre 1545—1550 represiută pe împă
ratul în mai multe afaceri politice importante, 
şi după moartea tatălui seu fu numit secretar 
de stat al imp., iar când Carol V lăsă guvernul 
Ţerilor de jos Iui Filip II, G. fîi numit consilier 
al lui, remânend în aceeaş calitate şi pe lângă 
regenta Margareta de Parma, fiind numit şi ar- 
chiepiscop de Mecheln şi cardinal. Dar parte 
din motive politice, parte fiindcă era adversar 
al reformaţiunii, îşi câştigă mulţi duşmani printre 
nobilimea Ţerilor de jos şi fu silit să se ictragă 
în Spania. Regele îl trimise representant al seu 
la Roma şi pe scurt timp vice-rege laNeapolo; 
apoi îl rechiemâ la Madrid şi îl numi president 
al consiliului de stat. In această calitate pertractâ 
chestiunea unirei Spaniei cu Portugalia şi mijloci 
căsătoria Infantei Caterina cu principele de Sa- 
voia. t 21 Sept. 1586 în Madrid. [Dr. 1. Radu.]

Grapa, un instrument care se întrebuinţează 
în agricultură la merunţirea şi sdrobijea hul- 
gărilor, la rupeiea scoarţei sau coajei pămeu- 
tului, la nivelarea pământului, la îngroparea se
minţei, la smulgerea şi distrugerea buruienilor, 
la curăţirea fenaţelor ori păşunilor de Jiiuşclii, 
lemne, etc. Avem G. de fier, de lemn şi de mă
răcini, G. fixe şi mobile, G. diagonale, etc.

Grăpat, a trage cu grapa, (v. ac.); in Moldova 
se (Jice boronire şi a trage cu boroana.

Graptholithe, grupă de Hydrozoari, cari s’au 
stins (fosile).

Grăsime, v. Obesitate.
Grăsimi, substanţe cu un caracter chimic neutru, 

do o consistenţă variabilă, cu o odoi-e şi gust 
mai de. loc, unsuroase la pipăit, se topesc; mai 
jos de 100° şi ard cu o flamă, r’espândind un fum 
gros. Se extrag atât din regnul animal cât şi 
vegetal sub nurnele de gr'ăsimi propriu ejise, de 
oleuri, unturi, seuri şi ceară. Sunt in.solubile în 
apă, dar uşor în eter, benzină, etc. Constituţia 
lor chimică a fost deslegată de Chevreul şi con
siderate ca eteri compuşi ar glicerinei cu diverşi 
acicţi graşi ca stearic, margaric, oleic, cunoscuţi
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şi sub numele de stearină, margarina, oleînă. 
In stare pură ele nu constau decât din carbon, 
hidrogen şi oxigen. La animale ele se găsesc 
sub forma unor mici pungi, dispuse în ţesutul 
celular mai ales sub piele, pe muşchi, în jurul 
rinichilor, la inimă şi pe,lângă intestine; la pa
seri au o consistenţă mai lină, iar la balenă şi 
pesci în general sunt lichide. Alcaliile le trans
formă în săpunuri, le saponifică, unindu-se cu 
aci4i gi’aşi şi punend în libertate glicerina. Ele 
se extrag tratând seurile cu acid sulfuric ori cu 
alcali diluaţi, cari au proprietatea de a disolva 
ţesutul membranos ce le insoţesce. Grăsimile se 
întrebuinţează la fabricarea săpunurilor şi oleu- 
rilor sicative, la ungerea maşinelor, în farmacie 
şi în parfumerie. Grăsimea omului constă mai 
mult din margarină şi puţină oleină, însoţite 
de un principiu amar, galben, analog lîilei. Cea 
de oaie e bogată în stearină şi mai puţină mar
garină şi oleină, însoţite de un acid numit hircic. 
Cea de porc, (j’să şi axungia, e bogată în câteşi 
trele, cea de gâscă mai ales în oleină. Din ve
getale G. se extrag după pisarea acestora şi 
extragerea lor prin eter, benzol, etc. Grăsimile 
la încălzire dau nisce vapori toxici, vătămători 
ochilor, de acroleină. [S. M.]

Grăsimi la plante, substanţe foarte respân- 
dite în corpul vegetalelor. Ca composiţie sunt 
combinaţiuni de aci4i graşi cu glicerina. La 
temperatura ordinară în plantă sunt în stare 
lichidă, rar solidă (s. e. untul de Cacao); când 
sunt lichide, ca oleuri, se presintă singure în 
formă de picături în anumite celule (s. e. ca 
în propagulele şi thalul dela Hepatice), sau îm
preună cu alte substanţe, amidon, etc., în proto- 
plasmă, în chloroplastide, în laticifere, ş. a.; când 
sunt solide, ca unturi, se găsesc sau amorfe, 
uneori însă în formă de cristale aciculare (ca 
în seminţele de Bertholetia excelsa sau nuci 
americane, în fructul do Elaeîs guineensis, de 
Myristica moschataj. G. sunt substanţe de re- 
servă pentru plante, de aceea se şi întâlnesc 
mai des în organele şi celulele de înmulţire ale 
lor (în spori, in seminţe, unde pot ajunge până 
la 56°/0, ca la Sesamum orientale, în fructe); 
totuşi se găsesc şi în organele vegetative, dar 
mai cu samă în cele aeriane, mai puţin în cele 
subterane. G. sunt producte ale asimilaţiunii din 
plante şi sunt destinate a reîntra din nou în 
ciclul de transformări chimice de substanţe, ce 
se petrec in ele. Aşa, din desoxidarea albumi- 
noidelor, a amidonului, sintetisate în plantă, provin 
G., iar prin oxidarea acestora se produce din 
nou amidon. G. vegetale sunt âncă folosite de 
om ca alimentare (oleul de In, Nucă, Dovleac, 
Floarea-soarelui, Cocos, Măslin, untul de Cacao), 
ca industriale (oleul de Rapiţă, In, Cânepă), sau 
ca medicinale (oleul de Ricin, Mac, Muştar).

[S. Şt. R.j
Grasserie, B. de la, jurisconsult şi linguist 

frc., n. 13 Iunie 1839 la Rennes. Membru al 
mai multor societăţi sciinţilice din Franoia şi 
străinătate. Scrieri princ.: »Etude sur Ies justices 
de poix«; »De la Reforme de rinstruction pu- 
blique»; »Des Oflices»; »Des vices de nos codes«; 
»Etudes de grammaire comparee»; »Essai de 
phonetique generale». A mai publicat câteva vo
lume de versuri precum: »Hommes et Singes»; 
»Les Formes*; »Les Sentimeuts»; »Les Pensees*.

Grătar, unealtă de fier, compusă din drugi sau 
zăbrele paralele, destinată pentru prepararea 
fripturilor pe cărbuni. [M. B.]

Gratia, (lat.) e o fixare verticală de vergele 
pentru a opri trecerea cuiva, dar a nu împie
deca lumina.

Graţia, graţios sau drăgălaş, frumseţa ma
nifestată sub forme fine, delicate şi blânde, cari 
fac asupra iniinei o impresiune dulce şi sim
patică. Condiţiunea G.-ei e bogăţia puterii de 
viaţă, manifestată în deplină libertate, fără cea 
mai mică silă sau încordare. (Graţii v. Charite 
şi Gratiae.) [—]

In sens propriu se înţelege sub G. nu act de 
bunăvoinţă şi bunătate, pe care cineva, după a 
sa posiţie superior, îl jface cuiva în dar şi fără 
ca să aibă asupra aceluia vr’un titlu de drept 
ori de competenţă. Ceea ce se dă, se numesce 
Gratial. In teologia dogmatică însă se înţe
lege sub G. (divină) acel dar supranatural al lui 
D^eu, pe care din a sa bunăvoinţă şi fără oare
care alt merit din partea omului, decât numai 
pentru meritele lui Isus Christos, îl revarsă 
asupra aceluia, pentru ca să poată începe, a 
lucra şi a îndeplini câştigarea rescumperării şi 
a mântuirei sale. [PI.]

Gratiae, la Romani (Charite la Greci), trei 
fete ale lui Zeus (lupiter) cu Oceanida Eu- 
rynome. Au fost mândre şi fecioare plăcute, cu 
însuşirile cele mai frumoase trupeşei şi sutletesci, 
îndeosebi în suita (jinei amorului, adecă a (jinei 
Venus. Numele lor e Aglaia, Euphrosyne şiThalia.

Gratia Mare, corn. rur. în Rom., j. Vlaşca, 
compusă din 3 căt. cu 2226 loc. (Dicţ. geogr. 
189()); are 3 biserici şi 1 şcoală. Aici se cultivă 
mult legumele, mai ales de loc. din căt. Dră- 
ghinesci şi G.-Fărcăşanca, cari sunt în cea 
mai mare parte Şerbi; se face bâlciu în toate 
Duminecile şi 2 tîrguri mari la 29 Iunie şi 
14 Sept.

Graţiani, Gaspar, un italian în serviciul Tur
ciei, care prin bani şi promisiuni câştigă tronul 
Moldovei (1619—20). După ce fii învestit în 
Constantinopole, trecu la biserica ortodoxă prin 
ungerea cu sfântul mir. La Adrianopole fu primit 
de 20 boieri, pe când la Dunăre mii de oameni 
îi eşiră înainte. In sfîişit a fost bine primit, 
deşi străin de roligia şi de’limba ţerii. Se în
conjură cu o gardă do 500 oameni, însă în loc 
să fie inimic Polonilor, precum se aşteptau Turcii 
dela el, trecu în partea lor. Aflând Turcii, trimit 
un capigin să-l mazilească, dar abia Turcul 
lipise petecul negru pe umer şi-i strigase mazil, 
G. face semn gardei sale, care ucide pe ca- 
pigiu şi pe toţi Turcii în numer do 300. După 
aceasta fuge spre Polonia, însă este omorit de 
2 boieri, Şeptilici şi Goia, cari credeau că se pot 
recomanda prin aceasta urmaşului lui G.

Gratianus, împ. roman, fiul mai mare al împ. 
Valentiniau I., n. 359 în Sirmia. Dela 367 con- 
regent lângă tatăl seu, iar dela 375 Domn al 
părţilor vestice ale imperiului ; părţile estice le 
cedase fratelui seu (do 4 ani) Valentinian II. 
Domuitor luminat şi nobil, dar prea se lăsa in- 
tluinţat de străinii adunaţi în jurul seu. Petrecea 
cu predilecţie in Trier (Augusta Trevirorum). 
377—78 a purtat resboiu contra Alemanilor, pe 
cari i-a bătut la Argentoria (Colmar’ de a(Ji). A 
plecat la Dunăre în contra Sarmaţilor şi-i în-
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vinsese deja când a piimit ştire, că Goţii au 
pornit contra fratelui seu. Ajunsese cu oştirile 
până la Oescus, când aflând despre moartea fra
telui şi pierderea luptei, s’a rentois. Legiunile 
din Britania se resvrătesc şi proclamă împerat 
pe Maxim, se alătură la ele şi legiunile din 
Gallia. G. merge în contra lor cu oaste, dar pierde 
bătălia şi, în urma trădării locţiitorului din Lyon, 
cade în mâna duşmanilor, cari îl ucid (383).

Graţiare, prerogativa suveranului, de a ierta 
pedepse. Ea se exercită în trei forme, şi anume 
ca aboliţiune (v. ac.), dacă se suprimă deja urmă
rirea, ca graţiare propriu (Jisă, dacă se anulează 
într’un cas concret sentinţa perfectă şi pedeapsa 
dictată de ea, şi în urmă ca amnestie (v. ac.), 
dacă printi'’un act al suveranului se exclude ur
mărirea sau pedeapsa pentru o categorie întreagă 
ds împricinaţi sau condamnaţi.

Gratiola L., (botan.) gen din fam. Scrophula- 
rineae, trib. Gratioleae, cuprinde ierburi erecte 
sau difuse, glabre sau glandulos-pubescente, cu 
vr’o 20 de specii, respândite mai cu samă prin 
regiunile temperate ale globului. In părţile noastre 
cresce prin locuri umede, bălţi, şanţuri, etc., 
G. officinalis L., numită, de popor Venina- 
riţă. Milostivă, Mila Domnului. Această 
plantă veninoasă posede proprietăţi einetice şi 
purgative, în dosă mare poate ave consecinţe 
funeste. [Z. C. P.]

Gratitudinea, (lat.) recunoscinţa manifestată 
pentru binefacerile primite, însoţită de senti
mentul afecţiunii faţă de persoana dela care a 
venit binefacerea. Sin. mulţămită. [PI.]

Grâu, Grâu cârnău, numiri populare ale plantei 
Triticum vulgare Vili. (v. ac.). Grâu alb, Tri- 
ticum polonicum L. (v. ac.). Grâu de vară, 
Triticum aestivum L. (v. ac.). Grâu de iarnă, 
Triticum hybernum L. (v. ac.). Grâu englezesc, 
Triticum turgidum L. (v. ac.).

Grâul este o cereală din familia Gramineelor 
sau a bucatelor, în Moldova se mai numesce şi 
pâne şi pâue albă, în oposiţie cu secara, care 
dă pâne neagră. G. se deosebesce de celelalte 
Graminee prin aceea, că paiul seu este mai mic 
decât al secărei, dar mai înalt şi mai resistent 
decât al orzului şi ovesului, în spicuşoarele lui 
e un nuiner nedefinit de flori, 2—3,4—5. Fructul 
lui este un grăunte sau cariopsă. G. se face bine 
cu deosebire pe terenurile compacte şi grele, 
argiloaso şi lutoase, cari se mai numesc terenuri 
proprii de G. (v. şi art. Grâne.)

Diversele specii şi varietăţi de G. se deose
besc în G. de toamnă şi de primăvară; apoi după 
forma lor exterioară în G. cu mustăţi şi G. fără 
mustăţi, G. roşii şi G. bălane. După tăria şi 
fractura bobului în G. tari şi moi, G. sticloase 
şi făinoase. G. se împart din punct de vedere 
botanic în G. golaşe sau G. proprii, 4ise şi în 
G. îmbrăcate cu fusul fragil sau alacuri.

Principalele varietăţi de G. sunt; 1) G. comun, 
Triticum vulgare sativum Vili. 2) G. tare, Tri
ticum duram. 3) G. ţeapen, Triticum turgidum. 
4) G. compact, Triticum compactum. 5) G. po
lonez, Triticum polonicum. Varietăţile lor se 
urcă la sute. Alacurile se împart: 1) în alac 
propriu (jis, Triticum spelta; 2) Tencbiu, Tri
ticum dicoccum; 3) Tencbiu simplu, Triticum 
monococcum.

Grâu aelbatec, v. Brachypodium.

. Grâul totdeuna a fost considerat ca un obiect, 
prin jertfirea căruia se adorează Dumnezeu. De 
unde G. ca spice, fărină ori pâne îl aflăm între 
sacrificiile prescrise, la Ovrei; iar în legea nouă 
la aducerea sacrificiului liturgic ca materie ser- 
vesce pânea de G. (prescura, v. ac.), G, servesce 
ca colivă (v. ac.), când se face litie (v. ac.).

Graubiinden. numele german al cantonului 
Grison (V. ac.).

Graudenz, oraş în Prusia, pe partea dreaptă 
a rîului Vistula, 24,242 loc. (1895); are gim- 
nasiu, şcoală reală, preparandie* de înveţători şi 
înveţătoare. La G. se alătură şi Fortăreaţa G., 
zidită la 1772—76; a fost vitejesce apărată de 
Courbiere (1807).

Grăunte, şi grăunţe se numesce fructul dela 
cereale, care este o cariopsă, la hrişcă o achenă. 
Sub G. se înţeleg adesea cereale, bucate.

Grăunţos, în pietrografie şi mineralogie se nu
mesc roce formate de minerale egal desvoltate. 
Structura aceasta e caracteristică s. o. pentru 
Graniţi. Roce cu struct. G. nu posed nici odată 
o urmă de materie sticloasă.

Graur, (Sturnus vulgarisj, pasere cântătoare 
din fam. Sturnidelor, neagră cu un lustra verde 
violet, vîrful penelor cu o pată albă; tinerii sunt 
bruni surii cu guşă albă. Lung. totală: 22 cm.; 
lung. arip. 10 cm.; lung. cocjii 7 cm.; din Martie 
până la finea lunei Octobre e o pasere do tot 
comună, ce se nutresce cu tot felul de insecte.

Graurul păstor (Pastor roseus), la cap, coadă 
şi aripi negru cu un lustra verde şi violet; 
penele trunchiului roşietice; ciocul şi picioarele 
carneole; penele de pe cap formează uu moţ. 
Lung. totală 21—23 cm.; lung. arip. 12 cm.; 
lung. co(}ii 7 cm. Petrece prin Asia şi Europa 
sudică, de unde câte odată se abate şi pe la 
noi; e pasere celebră pentru stîrpirea lăcustelor.

[V. B.]
Grav, greu, serios; accent G., care merge dela 

stânga la dreapta (i).
Gravamen, (lat.) plânsoare, reclainaţiuuo.
Gravantia, (lat.) circumstanţe agravatoare.
Gravela, boală caracterisată prin concroţiuni 

urinare sau biliare de dimensiuni mici (ca iiă- 
sipul), pe cari bolnavii le eliminează pi'in canalul 
urinar sau biliar. Când dimensiunile conoremen- 
telor sunt mai mari, iau denumirea do calcule. 
G. urinară poate fi: 1) urică, când coucreţiunilo 
sunt compuse din acid uric; 2) oxalică, cănd 
concreţiunile sunt compuse din acid oxalic sau 
oxalatde calciu; şi 3) fosfatică, când concremeu- 
tele sunt compuse din fosfate. G. uricii este da
torită unei stări morbide generale şi se arată 
când în urină există un exces de acid uric, caro 
se precipitează, din causa unei acidităţi mai mai i 
a urinei; ea se observă când cornbustiuiiea ma
teriilor azotoase se face incomplect, fio din causa 
unui exces de alimentaţiune azotată, lio din 
causa exerciţiului muscular exagerat sau insu
ficient, etc. G. oxalică provine din alimentaţiune, 
căci berea, cidrul, fasolele verfii, ])ortocalole, 
fructele vercji, etc. conţin acid oxalic; ol se 
poate forma însă şi în organism. G. urică şi 
oxalică se observă 1 a gutoşi, artritici, diabetici, etc. 
G. fosfatică e dependentă cele mai adeseori do 
o stare morbidă a căilor urinare (fermentaţia 
urinei, inflamaţiunea mucoasei beşicei) şi nu se 
observă de cât în urina alcalină. Simptoniele
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G.-ei sunt: prese’nţa de năsip în urină, dureri 
lombare, cari, dacă sunt mari, constituesc colicele 
nefritice, hematurio (urinare sangvinolentă). G. se 
poate complica cu pielită, pielo-nefrită calcu- 
loasă, hidronefrosă, flegmon perinefritic, cistită, 
nefrită, uremie ; este deci o boală gravă şi trebue 
dela început îngrijită. Tratamentul G. urice constă 
în o alimentaţiune moderată, mai mult vegetală, 
şi evitare de alcoolice, zahăroase; administrare 
de bicarbonat de sodiu, săruri de litine, balsa
mice, ape minerale de Vichy, Contrexville, 
Karlsbad, Kissingen, etc., băi calde, fricţiuni 
cutanate. Acest tratament la G. oxaUcă. La G. 
fosfatică trebue modificată starea mucoasei căilor 
urinare prin balsamice, diuretice, revulsive cuta
nate. (G. biliara v. Calculi biliares). [Imerwol.]

Gravelotte, sat spre vest dela Metz. In 18 Aug. 
1870 vestita învingere a armatei germane, sub 
comanda regelui Wilhelm, asupra armatei fran
ceze, sub comanda lui Bazaine.

Gravenstein, un sat în Schleswig-Holstein 
lângă mare. Cunoscut şi ca staţiune balneară 
maritimă. In apropiere pădure. [Dr. Vuia.]

Graves, vinul de Bordeaux, care se face din 
strugurii viţelor, ce cresc în pietrişul şi con
glomeratele de pe malul Garonnei şi Girondei 
in Francia. [I.]

Graviditate numim aceea stare fisică a femeii, 
iu care se găsesce în timpul dela concepţiune 
până la nascere. Această schimbare în limbagiul 
comun se numesce’: «sarcină®, »posiţie«, «altă stare*, 
femeia e »grea«, e «groasă* (frc. grossesse), e »în- 
grecată*, e »în stare binecuventatâ*, etc. G. nor
mală durează 9 luni întregi sau şi mai exact 
280 (jil0- Cel măi sigur calcul este următorul: 
Se ia ca punct de plecare al socotelei prima (Ji 
a celei din urmă menstruaţiuni, se detrag trei 
luni şi apoi se adaug 7 (Jd0: atunci este (jiua 
probabilă a nascerei; s. e. dacă menstniaţia ul
timă a început la 1 Ianuarie, nascerea va urma 
la 8 Octobre. G. poate fi normală sau compli
cată, simplă sau multiplă: gemeni, trigemeni, 
intrauterină sau extrauterină. Miratul femeilor 
însărcinate, precum şi poftele lor de multe ori 
absurde, încep a fi apreciate şi de oamenii sciinţei, 
între cari cu deosebire specialiştii americani re
cunosc efectele psichice imprimate asupra fătului, 
deşi nu sciu esplica nexul causal al acestui feno
men. O femeie însărcinată la popoarele culte tot- 
deunaafost obiectul veneraţi unii, la vechii Romani 
însuşi imperatorul se scula şi făcea loc unei femei 
gravide, iar codul Napoleon prevede o recom- 
[)ensă naţională pentru familii cu mulţi copii.

Graviditate extrauterină, sarcina, a cărei 
concepţiune nu-şi are locul în însuşi uterul 
(mitra), ci în unul din adnexele sale. Gasuri 
relativ rare, cari însă dau ansă la complicaţii 
serioase, atât în decursul gravidităţii cât şi pentru 
actul nascerei. Stabilirea diagnosei din vreme se 
impune. [Dr. Vuia.]

Gravimetru, Areometru (v. ac.)
Gravitate, greutate (v. ac. şi art. Gravitaţiune.)
Gravitaţiune. Două corpuri, cari nu se află 

nici în stare electrică, nici magnetică, exerciază 
putere de atracţiune reciprocă. Aceasta se nu
mesce gravitaţiune. G. se numesce şi puterea 
ce atrage corpurile spre pământ. Primul, care a 
descoperit legea gravitaţiune! şi prin aceasta a 
descris mişcarea corpurilor ceresci, e Newton.

Gravura, desemn săpat în lemn, piatră, metal 
sau sticlă, cu instrumente tăietoare. Se lucrează 
în parte cu maşini.

Gray, 1) G. Ioana, nepoată a lui Enric VII, 
regele Engliterei, n. în 1536 şi proclamată re
gină, în 1553. Maria Tudor, fiica lui Enric VII 
se rescoală contra ei şi o învinge. In 1554 este 
decapitată. 2) G. Thomas, cunoscut poet englez, 
n. la Londra 1716, •]* 1771. Poesiile sale se de
osebesc printr’o vagă melancolie şi printr’o aleasă 
limbă. G. este socotit ca unul dintre cei mai de 
seamă literaţi englezi. [Caion.]

Graz, (Gratz, Grătz), capitala Stiriei, resi- 
denţa dietei provinciale, a tribunalului suprem 
provincial şi a unui archiepiscop. Situat în 
valea Murei şi cu împrejurimi de rară frumseţă 
naturală, are 112,069 loc. (1890), fabrici da 
şine, de maşini şi de alte fierării, fabrici de 
hârtie, de pielării, de bere, de postavuri, pălării 
şi fabrică de şampanie. G. este situat pe ambe 
malurile Murei, preste care duc 3 poduri de fier, 
trei de lemn şi 1 de fier al căii ferate. Intre 
centru şi suburbiile din împrejurimea lui se află 
un spaţios parc orăşenesc cu frumoase planta- 
ţiuni şi cu un bust al lui Schiller (de Gasser), 
figura alegorică de bronz «Crinul pădurei* de 
Brandstetter, statua de marmură a lui Anastasiu 
GiTin conte de Auersperg, de Kundmann, fântâna 
Francisc losif, statua de metal a lui Welden, de 
Gasser, în piaţa principală statua archiducelui 
loan, de Ponninger, şi pe piaţa Francisc statua 
de metal a împeratului Francisc I, de Merchesi. 
Aproape încungiurat de oraş se înalţă dealul 
Schlossberg (471 m.) cu grandios aspect spre 
Mura. Edificii mai însemnate: catedrală în stil 
gotic (1446) cu interesant portal la frontispiciul 
vestic, în lăuntru cu icoane pictate de Flurer 
şi Petru de Pomis, şi 6 mici reliefuri de fildeş 
din seci. XVI, alegorisând iubirea, castitatea şi 
moartea. Lângă catedrală e mausoleul făcut de 
Ferdinand II, cu sarcofagul archiducelui Carol 
(j- 1590) şi soţiei lui; biserica parochială oră
şenească din seci. XV cu picturi de ale lui Tin- 
toreto; bis. «Inima lui Christ* de grandios stil 
gotic, şi casa orăşenească restaurată în 1894; 
Palatul adm. (1569), Arsenalul (1644), Johanneum 
cu bibl.de preste 100,000 volume; pinacotecă; 
Burgul împ. din seci. XI, 2 teatre, etc. In
strucţiunea e representată prin universitatea 
Carol Francisc (cu bibliotecă de 125,000 voi. şi 
preste 2000 manuscripte), politechnic, ambele 
cercetate de numeroşi ascultători Români, etc. 
Societăţi numeroase. In G. locuiesc mulţi pcn- 
sionişti din causa climei sănătoase şi a ieftină- 
tăţii mijloacelor de traiu. Punctele mai frumoase 
din împrejurimea G.-lui sunt: Rosenberg (479 m.), 
Platte (651 m), Maria Griin cu sanatoriu, Rai- 
nerkogl (501 m.), Maria Trost cu loc de peleri- 
nagiu, Eggenberg cu institut de hidroterapie, etc. 
G. s’a desvoltat cu deosebire în seci. XV, când 
Frideric III a locuit mult timp aci.

Graziani, 1) G., Antonio Maria (1537—1611), 
scriitor italian, secretarul lui Sixt Quintu; a scris 
latine.sce.

2) Graziani Girolamo (1604—1675), poet ita
lian, la curtea ducelui de Modena, Francisco 1. 
Opere: Cleopatra şi Conquista di Granata, două 
poeme epice, în cari imitează pe Tasso; II Cron- 
veUo, tragedie; sonete, canzone, madrigale ş. a.
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Grazzinl, Anton Francesco, numit il Lasca, 
poet itaJ., n. în Florenţa (1503—1583). De pro
fesiune farmacist, se ocupa şi cu poesia, şi în 
1540, cu mai mulţi tineri literaţi, înfiinţa Aca
demia Umerilor, devenită mai târcjiu Academia 
florentină. In urma unor certe, G. se despărţi 
de colegii sei şi înfiinţa Academia della Crusca 
(a tărîţei), care există şi ac)i, şi avend ca mi
siune cultivarea limbei italiane, refăcu pentru 
a 5-a oară dicţionarul limbei italiane după cei 
mai buni scriitori. Scrierile lui G. sunt de puţină 
însemnătate; cele mai bune sunt cele 30 de 
nuvele, numite Gene, publicate în Novellieri 
italiani, antichi e moderni a lui G. Zirardini. 
Paris, 1847, în 2 voi. [M. S.]

Greaca, Limba, împreună cu latina, represintă 
o ramură a familiei limbilor indoeuropene. Vechea 
greacă (paleogreaca sau elina), vorbită nu numai 
in Grecia propriu (Jisă, ci şi în Asia mică. Italia 
meridională, Sicilia şi numeroasele colonii ale 
Grecilor, se împărţea în patra dialecte, toate 
ridicate succe.siv la rangul de limbă literară, în 
care se menţin apoi simultaneu timp de mulţi 
secoli: cel doric(Ipocrat, Archimede), colic(Alceu, 
Safo), ionic (Homer, Hesiod, Herodot) şi atic, acest 
din urmă devenind prin seci. V a. Chr. idiomul 
comun al Grecilor culţi (Tucidide, Xenofon, Platon, 
retorii, autorii dramatici, etc.). In primii secoli 
d. Chr. atica pierde tot mai mult din puritatea 
ei (Septuaginta, Noul Testament). Totuşi urmează 
a fi cultivată prin tot evul mediu (scriitorii bi
zantini) până la cucerirea Constantinopolei de 
cătră Turci. Gramatici de Kiihner, G. Meyer, Brug- 
mann, dicţionare de Stephanus, Passow, Pape.

Greaca modernă (neogreacă), născută din dia
lectul atic popular (Koivvj), se deosebesco de cea 
veche în primul loc prin însemnate schimbări 
fonetice (vocalele yj, ei, oi, o, şi ui trec toate 
în i, at devine e, etc.), apoi prin reducerea for
melor flexionai’e, mai ales celor de conjugare, 
şi înlocuirea lor cu perifrase sintactice, ş. a. Pe 
lângă limba literară, cai’e tinde a se apropia tot 
mai mult de elina clasică, există o mulţime de 
dialecte, dintre caiî relevăm pe cel tsaconian 
ca cel mai archaic. Gramatici de Mitsotakis, Le- 
grand, Thumb, dicţionare de Legrand, Jeanna- 
rakis, Byzantios. [Ti.]

Literatura greacă se poate împăi’ţi în 7 pe
rioade. Periodul anteistoric cuprinde timpurile 
înainte de Homer, din cari nu se cunosc decât 
câteva fragmente mitice de imnuri religioase, 
neautentice, şi câteva nume legendare de cân
tăreţi, de origine tracică, ca Orfeu, Lin, Museu, 
Oleu; şi epoca eroică, în care s’au născut poe
mele homerice şi ale lui Hesiod ţv. ac.). Epoca 
poesiei lirice, a odei, imnului, satirei, elegiei, 
gnomilor şi a poemelor filosofice despre natură, 
şi în care cel mai mare poet e Pindar; dela 
era Olimpiadelor până la sfîrşitul resboaielor 
persice (776—471) a. Chr.) Epoca de aur a lite- 
raturei clasice grec. dela sfîi’şitul resboaielor 
persice până la moartea lui Alexandru (479 până 
323 a. Chr.), în care au înflorit tragedia cu 
Aeschile, Sofoole şi Euripide, comedia cu Ari- 
stofane ş. a.; istoria cu Herodot, Tucidide, Xe
nofon te ; filosofia cu Socrate, Platone, Xenofonte; 
şi eloquenţa cu Pericle şi Demostene. Dela 
moai tea lui Alexandru până la August (323 până 
28 a. Chr.) epoca criticei literare, în care s’a

contopit poesia şi filosofia greacă cu cea orien
tală (v. Alexandrina), şi în care s’au scris şi 
câteva opere originale, ca idilele lui Teocrit, ele
giile lui Callimach, poemele didactice ale lui 
Aratns, Apollonius din Rhodos, ş. a. Epoca romană 
dela August până la lustinian (1—525 d. Chr.), 
cu autori ca Dionisiu din Halicarnas, Diodor din 
Sicilia, Strabone, Dione Cassiu, Josephus, în 
istorie şi geografie; Epictet şi Marcu Aureliu în 
filosofie; Lucian în satiră; Longus Heliodor ş. a. 
în roman; şi scriitori eclesiastici creştini ca Sf. 
Origene, Sf. Gregoriu din Naziauza, Sf. Vasile, 
Sf. loan Gură de am1, Sf. Gregoriu din Nyssa, 
Epifane, Lynesiu ş. a. Dela lustinian până la 
căderea Constantinopolei (527—1453), periodul 
bizantin sau de decadenţă, cel mai lung, din care 
n’au remas decât scrierile cronicarilor şi ale câ
torva gramatici. După ce lustinian a închis 
şcoalele filosofice din Atena şi din tot imperiul, 
alungând pe profesorii de retorică şi filosofie, 
ori ce creaţiune mai originală încetă; dreptul 
şi teologia deveniră aproape singurele obiecte 
de studiu. Cel mai mare merit al acestui period 
e păstrarea comorilor literaturei antice, pentru 
a le respândi în Occidentul Europei după ve
nirea Turcilor. Epoca modernă a literaturei grec. 
se distinge prin cântecele şi legendele poporane, 
adunate de Fauriel şi Marcellus, până ac)i cele 
mai frumoase creaţiuni literare ale Greciei mo
deme. In literatura scrisă s’a cultivat mai ales 
studiul limbei şi istoriei naţionale, în cari se disting 
filologi ca Coray, Azopios. Piccolos, Papadopulo 
Vreto; şi istorici ca Philippidis, PeJTăbos, Sutzo, 
Rangabe, Schinas, ş. a. Primele cronice şi gra
matici datează de prin seci. XVI. Un avent mai 
mare luă literatura în genere dela eliberarea 
Greciei, 1821. Dar literatura estetică nu s’a li- 
dicat ancă preste frumseţile poesiei poporane.

Greaca, 1) G., com. rur. în Rom., j. Ilfov, pl. 
Olteniţa cu 1635 loc. (Dicţ. geogr. 1892j, cari 
se ocupă cu agricultura; com. are 1 biserică şi 
1 şcoală. 2) G., (Ezerul Grecilor) baltă maro la 
sud-est de com. G., între Dunăre şi un deal 
frumos acoperit cu vii; e bogată în pesce.

Greaţa, disgust, repulsiunea faţă de alimente 
sau simţul neplăcut, ce premerge vomării (v. ac.).

Greater Britain, = »Britania mai mare«, nume 
colectiv pentru Englitera cu toate coloniile sale.

Great Salt Lake, Marele lac sărat, lac în statul 
nord-american Utah la înălţime do 1276 m. 
preste nivelul mării, are suprafaţă de 0110 km3., 
lungime de 128 km., lăţime de 48 km.; apa lui 
conţine 22% sare comună. Lângă acest lac e 
situat oraşul Salt Lake City (»Nonl Ierusalim*), 
capitala mormonilor, cu 44,843 loc. (1890).

Great Yarmouth, oraş, v. Yarmouth.
Grebăn, com. rur. în Rom., j. R.-Sărat, situată 

la 6 km. spre vest de oj’aşul R.-Sărat, e com
pusă din 5 căt. cu 2397 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 
cari se ocupă cu agricultura, vieritul şi prăsirea 
vitelor. In com. sunt 4 biserici şi 1 şcoală.

Greben, se numesce la vitele domestice partea 
ridicată preste spinare în dreptul umerilor.

Grebena, orăşel în Macedonia, reşedinţa unui 
caimacam, cu garnizoană. Locuitorii sunt Turci 
(80 case), Greci (120 case) şi Arămâni (20 case, 
dar iarna vr’o 200 familii.)

Grebenaţ, comună rur. în Bănat, coti. Timiş, 
cu 2035 loc. Români.
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Grebla, un instrument de mână, de care ne 

servim la adunatul nutretuiilor şi al spicelor, 
dar şi la Jiieruutirea bulgărilor şi gliilor Ia cul
tura de grădină. In caşul din urmă G. este tot- 
deuna de fier. Pentru adunat fenul, G. sunt tot- 
deuna de lemn. Avem şi G. automatice, cari 
BÎint trase de un cal şi se întrebuinţează şi ele 
cu bun succes în agricultură.

Greca, veştment preoţesc îndatinat la preoţii 
seculari de ritul grecesc din Austro-Ungaria. 
El seamănă cu rasa (v. ac.) călugărilor, cu deo
sebirea, că mânecile sunt mai strimte şi în partea 
ce vine pe piept şi pe spate e prevăzut cu şinore, 
cari la dignitari sunt de coloare roşie, iar la preoţii 
de rând negre.

Greceanu, 1) G., Radu, logofăt, scriitor mun
tean, istoric şi religios, prin seci. XVII. Con
tinuă cronica lui Const. Căpitanul Pilipescu până 
la 1707, sub titlul «începătura istoriei vieţii lu
minatului şi prea creştinului domnului Ţerii Ro- 
mânesci. Io Constantin Basarab Voevod de când 
D-deu cu domnia l-a încoronat.* E scrisă cu 
puţină iubire de adevăr şi plină de linguşiri la 
adresa Domnitorului. E publicată în Magaz. ist. II, 
129 numai până la 1700, restul inedit în pro
prietatea descendentului Ştefan G., care a scris un 
art în Rev. Rom. 1862, 245 sep Transpiră însă din 
această scriere iubirea de ţeară şi durerea pentru 
suferinţele ei. Mai scrie Genealogiile neamurilor 
boieresci şi în fine cea mai însemnată sub raport 
sciinţific: Letopiseţul dela descălecarea cea din
tâi u a Românilor şi aşezarea lor în Ţeara Româ
nească, silindu-se a stabili cronologiile domnilor 
după inscripţii, cronice şi documente oficiale, în- 
cepeud dela Radu Negru (1215) până la 1667. 
Ms. e în biblioteca centrală din Buc. In aceasta 
importantă lucrare negreşit că n’a putut reuşi, 
şi opera sa e plină de aberaţiuni istorice, cum 
dovedesce şi Hăşdeu în Ist. crit. I, 127. Pe te
renul religios Radu G. a luat partea principală 
la traducerea faimoasei Biblii din timpul lui Şerbau 
Cautacuzin. A mai tradus după îndemnul lui 
Const. Brancoveanul scrierea lui loan Gură de 
Aur, asupra virtuţilor şi viţiurilor omului, Măr- 
gărintare, precum şi Pravoslavnica mărturisire. 
Şi asupra acestor scrieri e un articol în Rev. 
Rom. 1861, 575.

2) Greceanu Şerban, logofăt, fratele lui Radu 
G., scriitor muntean prin seci. XVII pe terenul 
religios. împreună cu fratele său, cu spătarul 
N. Milescu, cu archiereul Ghernian Niss, cu Mi- 
trofan, episcopul de Huşi, scos şi venit în Mun
tenia, şi cu alţi mulţi dascăli, traduce şi cola
borează la Biblia din Bucuresci, tipărită în în
tregime în 1688, însemnată şi prin întinderea 
ei şi mai ales prin limba minunată, în care e 
tradusă. Ajută pe fratele său şi la traducerea 
altor scrieri grecesci: Mărgărintare (1691) şi 
Pravoslavnica Mărturisire. Mai traduce în unire 
cu Atauasie Moldovanul Tomaidul şi sub prive- 
ghierea fratelui său, Evangeliile tipărite în 1693.

[Aguletti.]
Grecescu, Dimitrie, medic rom., n. 1841 în 

Cerneţi, j. Mehedinţi, a intrat 1856 în Şcoala 
naţională de medicină din Bucuresci, unde ală
turea cu studiile medicale la început a ui’mat şi 
studiile liceale şi unde a avut predilecţiune pentim 
botanică. In 1863 a dobândit gradul de licenţiat în 
medicină şi 1864, în urma unui concurs pentru

stipendiu în străinătate, a fost trimis de mini- 
steriul instrucţiunii publice ca stipendist la facul
tatea de medicină din Paris, unde în 1868 a fost 
promovat Dr. în medicină. întors in ţeară a fost 
numit tot în 1868, în urma unui concurs, pro
fesor de botanică la Şcoala naţională de medicină 
şi farmacie şi director al grădinei botanice a 
şcoalei, iar 1880, când s’a terminat transformarea 
acelei şcoala în facultate de medicină, G. fîi numit 
profesor la Universitatea din Bucuresci, unde 
funcţionează şi astăcji şi ca director al laborato
rului de botanică medicală; totodată G. ocupă func
ţiunea de medic la spitalul de copii din Buou- 
resci. In armată G. a înaintat până la gradul de 
medic-loc.-colonel şi a luat parte la resboiul in
dependenţei din 1877—1878. Colecţiile botanice, 
şi mai ales Herbariul Florei României, ale fa
cultăţii de medicină din Bucuresci, adunate de G. 
din toate judeţele României, constituesc un ade
vărat tesaur sciinţific. Lucrările mai importante 
publicate de G. sunt: De l’Achorion Şchoenleinii, 
tesa inaugurală. Paris 1868; Plantele grădinei bota
nice din Bucuresci, Bucuresci 1876; Enumeraţia 
plantelor României, Bucuresci 1880; Hipernile- 
mica viilor sau Ariceala, Bucuresci 1883; Flora 
medicală a României, Bucuresci 1892; Conspectul 
Florei României, Bucuresci 1898, carte premiată 
de Academia Română. G. este membru al socie
tăţii imperiale a naturaliştilor din Moseva, al 
Academiei internaţionale de botanica geografică 
din Francia, dela care posedă medalia de merit 
sciinţific, al societăţii botanice a Franciei, al so
cietăţii de sciinţe matematice şi naturale din Cher- 
bourg, şi al altor societăţi sciinţifice, coinandor 
al coroanei României şi posedă medalia de aur 
«Bene merenti*.

Greci) (Eleni) locuitorii Greciei. Cei mai vechi 
locuitori ai Greciei au fost Pelasgii. Cele mai vechi 
epoce de evoluţiime sunt epoca: p e 1 as gi c ă (pre
istorică), achaică (eroică) şi elină (istorică). 
Epoca pelasgică e timpul vieţei patriarchale; 
popoml era împărţit în triburi mititele şi se 
ocupa cu vânatul, păstoritul şi cultura pămân
tului; credea în 4ei, cari representau puterile 
naturei. Prin intermediarea comercianţilor feni
cieni a ajuns la cunoscinţa navigaţiei, măsu
rilor architectonice şi a semnelor grafice. Con
trastele dintre miseria poporaţiunii dela munte 
şi bunăstarea celei dela şes şi litoral au provocat 
resboaie de jaf, iar acestea clădire de întărituri, 
aşa numitele larisse: teritorii mai mici încun- 
giurate cu puternici muri de piatră, în interiorul 
cărora erau locuinţele căpeteniei şi ale frunta
şilor, şi în urmă şi altarul de jertfă. Aceste lupte 
provoacă gruparea poporului spre apărarea mo
şiei; bărbaţi viteji întemeiază domnii, se for
mează epoca achaică. Numirea «achai* se 
menţine mai mult timp în Tessalia, nordul Epi- 
ruliii şi Eolis, însemnând: nobilii, eroi, din ce 
rosultă, că originar nu era numire de trib, ci în 
genere numele nobilimei, al familiilor străvechi. 
Cu toată nebulositatea legendelor, totuşi putem 
deduce din ele unele fapte de valoare istorică. 
Prima tendinţă de expansiune e emanciparea 
de sub înriurinţa feniciană (1150—1100 a. Chr.); 
se formează comune; înaintarea triburilor străine 
dela nord provoacă migraţiune; căpetenii res- 
boinice întemeiază regimuri militare. In acelaş 
timp încep adunările rehgioase: a m f i c t i o n i i l e,



606 Grecî.

cari se ţin în anumite locuri la anumite soroace 
şi grupează poporul în jurul altarelor comune.

Cam pe la 1000 a. Chr. începe migraţiunea 
Dorienilor tesalici şi, după frămentări de mai 
multe veacuri, Grecia capetă cu totul altă faţă, 
se începe epoca istorică (elină), (v. Dorieni). 
Din confusiunea generală, provocată de migra- 
ţiune, mai ântâiu Sparta se descurcă. După stin
gerea vechei familii domnitoare, luptă pentru 
acapararea domniei doue familii înrudite ale He- 
raclicjilor. Poporul se disgustă de luptele interne 
şi cere legi dela Lykurg. Puterea regală se 
bifurchează, prin ce slăbesce, trecend puterea 
decisivă la gerusia (v. Geronţii), dar i-se asigură 
durabilitatea. Poporul supus primesce drept de 
proprietate cu îndatorirea de a plăti dare şi a 
merge în resboaie, dar fără a ave drepturi po
litice (perioicii). Cei cuceriţi cu arma (beloţii), 
robi 1)6 moşiile aristocraţilor, fără dregt de pro
prietate şi fără drepturi politice, fură îndatoraţi 
insă la serviciu de resboiu. Constituţia spartană e 
militară, aspră, ca însăşi firea popomlui dorian; 
ea a făcut din Spartani popor despoietor de 
drepturile altora. Sparta îşi începe îndată meseria, 
mergend cu resboiu asupra fraţilor ei. Messenia 
e bătută în doue resboaie (730—710 şi 645 până 
628 a. Cbr.), pămenturile sunt împărţite între 
Spartani, iar poporul aruncat la starea de heloţi. 
Tegea şi împrejurimile ei întră, de silă, în fe- 
deraţiunea spartană (565). Argos e frânt şi în
hămat la carul intereselor spartane. Sparta de
vine statul heghemon în Peloponnes (560) şi prin 
jocurile olimpice exercită influenţă asupra (ireciei 
întregi.

Pe când Peloponnesul a primit caracter doric, 
Attica a remas cruţată de efectele migraţiunii 
dorice. In 752 Atena desfiinţează regimul regal, 
ajungând puterea în manile aristocraţiei; 752 
până 712 domnesc archonţi din neamul lui Co- 
drus, aleşi pe câte 10 ani. 712—682 archonţi 
din alte familii tot pe câte 10 ani, iar de aci 
încolo câte 9 numai pe 1 an. Poporul, împărţit 
în 4 triburi, 12 fratrii, 360 neamuri, nu era 
mulţămit cu regimul eupatricjilor (nobilii), în
deosebi cel dela munte (diakrioii), şi cerea legi 
scrise, ca să nu mai fie judecaţi după bunul plac. 
In 620 arclionul Dracon face legi, dar aşa de 
severe, cât acum toţi; ostaşii (hoplites), agricul
torii (argadeis) şi păstorii (aigi koreis) — cele 
3 triburi — iau posiţie contra eupatri(}ilor (al 
4-lea trib). Se nasc resboaie interne; Kilon (612) 
vrea să se facă tiran, dar e măcelărit împreună 
cu aderenţii sei; Theagenes, tiranul Megarei res- 
bunâ pe ffilon ocupând şi prădând insula Salamis. 
595 apare Solon, recuceresce Salamis şi dă alte 
legi mai umane, vestita constituţiune timocratică. 
Au remas uemulţămiţi însă diakrioii şi cu aju
torul acestora Pisistrat, în absenţa lui Solon, 
ajunge tiranul Atenei. E alungat de doue ori, dar 
totuşi se menţine până în 538. Urmează fiul seu 
Hipparchos; după uciderea acestuia, frate-seu 
Hippias, dar e alungat de Kleisthenes, care 
atacat de Sparta respinge resboiul, cuceresce 
Kalkisa, aliata Spartei, şi pămenturile ei le îm
parte colonilor (507), reformează constituţiunea 
lui Solon şi pune basă mărirei Atenei.

Intr’aceea Perşii supun pe Grecii din Asia 
mică şi în 490 Atena trebue să ţină deja piept 
cu oştirile Persiei. Se începe epoca luptelor

eroice ale micului popor contra colosului persian. 
Lupta dela Marathon, câştigată de Miîtiades 
(12 Sept. 490), eroica luptA dela Thermopile a 
lui Leonidas cu cei 300 viteji ai sei, înfrângerea 
Perşilor la Salamis prin Themistocles (20 Sept. 
480), lupta dela Platea (479) condusă de Pau- 
aanias, în care Mardonius cu cei 300,000 ostaşi 
a fost bătut, iar remăşiţele oştirei, prinse la 
promontoriul Mykale, măcelărite de flota lui 
Leotychides şi Xantippos, etc. remân pe veci 
exemple despre ceea ce poate face iubirea de 
patrie şi de libertate. G. însă' n’au avut folos 
din strălucitele învingeri. Rivalitatea între Sparta 
şi Atena de o parte şi între celelalte oraşe şi 
insule de altă parte, provoacă din nou lupte între 
fraţi, 476—359. Sparta, Atena, Theba îşi dispută 
heghemonia; 431—404 urmează resboiul pelopo- 
nesiac între Sparta şi Atena şi aliatele lor; 
379—362 ajunge la preponderanţă Theba. 359 
adunarea arafictionilor chiamă în ajutor \\QFilip II, 
macedoneanul contra Atenei. începe ingerinţa 
şi în urmă dominaţiunea macedoneană în Grecia 
până la 215, când în resb. dintre Roma şi Filip 
(215—205) Grecia ajunge sub influinţă romană. 
La 200 T. Quintius Flaminius o declară liberă; 
aceasta libertate însă era numai platonică; O. 
nu mai erau capabili do libertate.

G. în mai multe rânduri s’au resculat în contra 
Romei, dar fără succes. In luptele dintre Roma 
şi Mithridates au ţinut cu cest din urmă, pentru 
ce în deosebi Atena şi Theba au fost aspru pe
depsite de oştirile lui Sulla. In resboaiele civile 
cele mai multe oraşe grecesc! au sprijinit pe 
Pompeiu în contra lui Caesar, pe Brutus şi 
Cassius în contra lui Antonius, în urmă pe 
August. Sub împăraţi Grecia s’a recules mult; 
în deosebi Traian şi mai ales Hadrian şi îm- 
peraţii Antonini au făcut mult pentru ea. In 
seci. II d. Chr. arta clasică şi literatura învie la 
nouă riaţă, mai ales retorica are representanţi 
eminenţi până prin seci. V. Rol de frunte are în 
aceasta privinţă şcoala superioară din Atena, 
întemeiată sub împ. Marc Aureliu şi desfiinţată 
529 la porunca împ. lustinian. Invasiunile bar
barilor au precipitat apoi stingerea vieţii antice 
culturale. La 395 împ. Teodosiu încorpoi-ează 
Grecia la imperiul roman bizantin şi de atunci 
soartea ei depinde de soartea imperiului roman 
(v. ac. şi Asanescii).

1453 Bizanţul e cucerit de Turci. O parte a 
a G.-lor devin supuşi tributari ai Turcilor. 1458 
la vestea falsă despre moartea lui Moliamed II 
deneagă tributul, dar sunt crunt bătuţi, întreagă 
Morea şi Corinthul sunt devastate. 1460 întreagă 
peninsula e cucerită, iar 1462 şi insulele. La 
început G. erau numai tributari, dar după pacea 
dela 1573 cu Veneţia, prin care numai câteva 
cetăţi dela ţermurii albanezi, Kandia şi câteva 
insule ionice i-au fost lăsate. Turcii au subjugat 
întreagă Grecia împăi’ţindu-o în sandjacuri. In 
resboiă cu Veneţia (1645—69) Turcii cuceresc şi 
ins. Creta; 1684—99 Veneţia recuceresce Morea, 
dar totuşi prin pacea dela Passarovitz (1718) este 
sihtă a o ceda Turciei. Dela acest an întreagă 
Grecia este supusă Turciei. 1821 erunii)e resb. de 
eliberare preparat de Eteric (v. ac.) Alexandru 
Ipsilanti trece Prutul cu o ceată de ostaşi, întră 
în Iaşi şi proclamă revoluţia. E bătut de Turci 
la Drăgăşani; oastea e măcelărită; el fuge pe
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teritonal austriac. Intr’aceea episcopul Germanos 
din Patras anca provoacă la luptă, se rescoală 
maioniţii şi sub Petru Mavromichalis şi Teodor 
Kolokotronis ocupă Kalaniata, capitala Messeniei; 
revoluţia se extinde în Morea, trece Termopilele, 
se lăţesce în insulele archipelagului, ia dela 
Tui'ci Atena. Turcii îşi resbună măcelărind po- 
poraţia din Cipru, Creta şi Smirna, restignesc 
pe uşa bis. din Constantinopole pe patriarchul 
Grigorie în (Jiua de Pasci (22 Apr.) împreună 
cu o mulţime de preoţi. Lupta însă curge cu 
înverşunare pe apă şi pe uscat prin toate colţurile 
locuite de creştini. Vin în ajutorul G.-lor străini. 
Poetul englez Byron le pune la disposiţie averea 
şi braţul (a murit pe câmpul de resboiu), ban
cherul Eynard din Geneva le dă ajutor bănesc; 
in parlamentul englez resună puternice voci în 
favorul lor; lordul Coclirane, generalul englez, 
se pune în fruntea flotelor, iar lordul Curch în 
fruntea oastei de pe uscat. Eroii greci Kanaris, 
Kyriacos, Odysseus, Mavroeordatos, Bozzaris, 
Miaulis, etc. fac minuni de vitejie; întrevin 
puterile europene şi silesc pe Turcia să cedeze. 
Pacea dela Adrianopol (14 Sept. 1829) redă Gre
ciei independenţa, afară de ins. Creta şi Samos.

8 Aug. 1832 adunarea naţională din Nauplia 
proclamă de rege pe prinţul Otto de Bavaria, 
sub numele Otto I. 23 Oct. 1862, Otto e de
tronat, părăsesce G. dar nu renunţă la tron. 
30 Mart. 1863 e ales rege prinţul danez ‘Wilhelm, 
sub numele George I.

Cu ocasiunea resboiului ruso-româno-turc (1877 
până 1878) Grecia voia să înceapă resboiu pentru 
Creta şi lărgirea hotarelor; a prevenit-o pacea 
dela Sau-Ştefan o, dar totuşi congresul dela Berlin 
i-a dat Tessalia şi districtul Arta (13‘307 km2, 
cu 300,000 locuitori), ceea ce însă nu a mul- 
ţămit nici pe departe pretensiunile G.-lor. In 
1897 s’au încurcat în resb. cu Turcia pentru 
Creta. Au fost bătuţi crâncen, dar puterile «con
certului european* au scăpat-o iarăşi de bucluc 
şi punend guvernor în Creta pe prinţul George, 
al doilea fiu al regelui Greciei, au pregătit te
renul, pentru ca la timp binevenit Creta să fie 
de facto incorporată la Grecia.

După căderea Constantinopolei au venit mulţi 
G. şi în ţerile române, căci âncă din seci. XV 
găsim numiţi G. în chestiuni de judecată. Dela 
Radu cel Mare însă curentul grecesc cresce pe 
calea religioasă. Vin călugări şi se aşează prin 
mănăstirile închinate, vin alţii pe lângă cei dintâi 
şi pericolul din partea lor era atât de mare, încât 
încep a se face partide naţionale contra G.-lor, 
dela începutul seci. XVII. Curentul grecesc 
cresce însă mereu şi în timpul Fanarioţilor ţerile 
române erau considerate de G. ca fiind ale lor. 
Tot astfel credeau în Europa apuseană înveţaţii, 
că supuşii Turciei europene sunt de origine ele- 
nică. Domnii fanarioţi încep a da legile în gre- 
cesce (Caragea, Caliinah), Ipsilante ridică steagul 
eteriei în ţerile noastre. Insă tocmai atunci se 
arată slăbiciunea elenismului. Românii despart 
causa lor de causa G.-lor şi o direcţie nouă în
cepe în istoria Românilor. După pierderea ţerilor 
române, le remăseseră G.-lor pretenţiunile asupra 
j estului împărăţiei turcesci, însă Bulgarii se lu
minează şi despart şi ei causa lor de cea gre
cească, apoi Macedonia vine la rând. Astfel că 
în afară de Grecia proprie, elenismul nu are

elemente în restul peninsulei balcanice, decât pe 
comercianţii din porturi şi din Constantinopole. 
încât marea idee grecească este în realitate o 
mare pretenţiune. Această confusiime se explică 
istoricesce prin drepturile religioase acordate de 
sultani patriarchilor greci asupra tuturor popoa
relor creştine din ţerile supuse. G. au pretins 
că sunt G. toţi creştinii supuşi patriarchului.

Limba şi literatura G.-lor v. sub Greaca.
Greci, 1) G., corn. rur. în Rom., j. Dâmbo- 

viţa, situată pe malul drept al Argeşului; se 
compune din 4 căt. cu 1629 loc. (Dicţ. geogr. 
1890), cari se ocupă cu agricultura; în corn. 
sunt 3 bisenci şi 1 şcoală. 2) G., eoni. rar. în 
Rom. (Dobrogea), j.Tulcea,cuo populaţie ame
stecată şi compusă din Români (1169), Turci (187) 
şi Italieni (56); corn. are 1 biserică şi 1 şcoală 
cu 2 învăţători. Loc. se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor. [nt.]

3) Grecii ori Greceni, podgorie la Ghidigeni
în j. Tutova, bucurându-se âncă din vechime 
de un bun renume. Dimitrie Cantimir o soco- 
tesce în Descripţia Moldovei printre podgoriile 
cele mai vestite ale ţerii de pe vremea aceea. 
Nu are acuma decât vr’o 25 ha. neatinse de 
filoxeră. [I.J

4) G.fPodu Grecilor, munte în Rom., j. Buzău, 
de o rară frumseţă, acoperit cu brad şi pin, el 
formează centrul unei vaste circumferinţe de 
munţi.

Grecia, G. veche (Hellas), cea mai însemnată 
ţeară culturală a antichităţii, cuprindea în înţeles 
mai larg întreagă partea sudică a peninsulei Bal
canice, inclusive Macedonia şi Illiria, în sens mai 
restrins ţeara situată spre sud dela munţii Kam- 
buni şi Kerauni, avend suprafaţă ca. 90,000 km*. 
G. se compunea din trei părţi: G. nordică (Epirus 
şi Tessalia), G, de mijloc sau Hellas propriu 
4is (mai târejiu Livadia) şi Peloponnesul (Morea) 
cu insulele vecine din Marea Ionică şi Egeică. 
In privinţa orografică G. e în genere muntoasă, 
cu deosebire partea nord-vestică, unde se ridică 
un labirint de munţi selbatici, cari se ridică până 
la înălţime de 2300 m.; G. de mijloc are nu
meroase şiruri de munţi despărţiţi prin văi (Par- 
nassos 2459 m., Helicon 1749 m., Kithaeron 
1411 m.); Peloponnesul e un platou Încadrat de 
munţi, ce se ridică la înălţime de 1300—2400 m. 
(Kyllene 2374 m. Taygetos 2409 m.); insulele 
toate sunt muntoase (Ida pe Creta 2400 m.). 
Riuri principale: Peneios în Tessalia, Acheloos 
sau Aspropotamo în Epir, Spercheios (Hellada) 
şi Kefisos (Mavronero) în Hellas, Eurotas (Iri) 
şi Alfeios (Rufia) în Peloponnes. Lacuri: Kopais 
în Hellas, Stymfalis în Peloponnes. Producte: 
la sud şi pe insule se produceau smochine şi măs
line, precum şi vinuri minunate; la nord se face 
grâu şi orz; cai buni, vite, oi şi capre; dintre 
minerale se află în G. argint (Attica), aramă, 
fier, marmoră renumită (Pai'os). Locuitorii, Hel- 
lenii, se dividau în mai multe seminţii (Dorieni, 
Achai, lonieni şi Aeolieni); ei erau un popor 
agil, dotat cu talente frumoase, capacitate, fan
tasie, gust şi iubire de patrie; de aceea a în
temeiat- numeroase state mărunte şi comunităţi 
libere, a cultivat artele şi poesia, sciinţele şi re
ligia, ridicându-le la o perfecţiune neajunsă până 
atunci; cea mai vie mişcare culturală şi artistică 
era în Atena, în statele litorale şi pe insule.
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Grecia modernă.

Regatul G.-ei de a(Ji cuprinde Tessalia şi părţi 
din Epir (dela 1881), vechea Hellada şi Pelo- 
ponnesul (Morea) cu insulele: Eubea, Cicladele, 
Sporadele nordice şi (dela 1864) insulele Ionice, 
laolaltă 65,119 km*, cu 2.433,806 loc. (1896). 
Clima e uscată, plăcută în Attica şi Peloponnes, 
nesănătoasă în locurile jos situate. Temperatura 
mijlocie în Atena e de + 17'35°. Solul e pietros 
şi sărac în apă, de aceea nu e prea productiv, 
agricultura âncă e negligeată şi productele ei nu 
acoper tn.'buinţele ţerii; din întreagă suprafaţa 
210/0 sunt agri, 8% fenaţe şi păşuui, 12% pă
duri, 597o neproductiv; bunurile coroanei sunt 
de 21,870 km2., din cari % necultivate. Pro
ducte principale: cereale, oleu şi vin, apoi tutun, 
bumbac, stafide, fructe sudice. Crescerea vitelor 
negligeată (164,000 vite, S'o mii. oi şi 2-5 mii. 
capre), se desvoallă însă cultura viermilor de 
mătasă şi a albinelor, pescuitul de spongii şi mi
neritul; producte minerale: marmora (Păros), 
piatră de litografie (Eubea), gialamie, mangan, 
zinc, aigint (Laurion), pucioasă, smiridă.

Populaţiunea se compune din Neogreci (88%)i 
adecă urmaşii vechilor Elini, apoi 9'2°/0 Albanezi 
(mai ales în G. de mijloc), 0-l% Homâni (în 
Livadia estică) şi 2% Turci, Italieni şi Englezi. 
Caracterul vechilor Greci, precum şi limba, s’a 
schimbat cu totul prin influenţe străine, mai 
ales sub îndelungata tirănie turcească. Religiunea 
dominantă e cea ortodoxă (organisată dela 1833 
cu un sinod permanent, în frunte cu un mitro
polit, 16 archiepiscopi, 22 episcopi şi numeroşi 
preoţi); celelalte religiuni sunt tolerate (24,165 
mohamedani, 14,677 rom.-cat. şi protestanţi, 5792 
mosaici). Instrucţiunea publică nu e prea des- 
voltată, dar e pe calea progresului; la 1892 au 
fost în G. 2745 şcoale elem., 295 şcoale medii 
şi 40 gimnasii; o universitate în Atena, 1 poli- 
technic, 1 acadejnie teologică, 5 seminarii teol., 
4 semin. de învăţători, 1 academie agronomică 
şi alta de maiină, 3 şcoale de navigaţiune, 1 
şcoală militară. Industria e neînsemnată, afară 
de construcţia de năi şi industria de bumbac; 
a.semenea şi comerciul, care în timpul din urmă 
a fost promovat în interiorul ţerii prin con- 
stnicţii de căi ferate (1896: 930 km.) şi linii 
telegrafice (1895: 8156 bn.), comerciul maritim 
însă (la ţermuri şi pe insule) e destul de viu. 
Se exportează cu deosebire stafide, metale, vin, 
oleu de măsline, smochine, gogoaşe, tutun, mă
tasă ; se importează cereale, ţesături, cărbuni de 
piatră, drogherii, articole de metal şi coloniale. 
Valoarea importului în 1897 a fost de 114-8 mii., 
a exportului 80-7 mii. drachrae. Marina comer
cială numeră aproape 1300 năi. Banca naţională 
în Atena, banca ionică în Corfu, banca Epir- 
Tessalia. Porturi mai însemnate: Piraeus, Hermu- 
polis, Patrae, Katakolon, Kalamae, Nauplion, 
Corfu. Canalul tăiat prin istmul Corintului (22 m. 
lat., 8 m. afund, 6-3 km. lung) şi deschis la 1893 
e puţin. folosit. Constituţia din 28 Nov. 1864 
declară G. monarchie constituţională; rege actual 
e George I (dela 1863); legea elector^ă dela 
1890; puterea legislativă o exercită o "singură 
cameră compusă din 207 deputaţi aleşi prin vot 
univereal pe 4 ani; puterea executivă o are mi- 
nisteriul responsabil. Judecătoria supremă e areo
pagul (curtea de casaţie) din Atena. Venituiile

statului la 1897 au fost 95.343,939 drachme, 
cheltuielile 95.752,570 drachme; datorie 55474 
milioane drachme. Armata (reorganisată la 1882) 
numeră 25,333 oameni, în timpul de resboiu 
82,125 oameni, mai sunt miliţiile cu 76,800 oameni. 
Marina de resboiu are 69 vase (5 cuirasate). 
In privinţă administrativă G. e împărţită în 16 
nomos (cu 70 eparchii): Attica-Beoţia, Eubea, 
Ftiotis-Fokis, Acarnania-Etolia, Argolis-Corint, 
Achaia-Elis, Arcadia, Messenia, Laconia, Cicla
dele, Corfu, Cefalonia, Zakinthos, Arta, Trikala 
şi Larissa. Capitala e Atena. (Cf: About, La Grece 
(1883), Pervanoglu (1880), Stephanos (1884).

Istoria G.-ei v. la art. Greci.
Grecin, Manoil, boier moldovean prin 1438, 

pe vremea domniei celor doi urmaşi ai lui Alex. 
cel Bun, Ilie şi Ştefan. Prin numele său dove- 
desce că pe atunci erau şi Greci amestecaţi în 
afacerile economice ale ţerilor.

Grecism, locuţiune, întorsătură greacă, aplicată 
într’o altă limbă, mai ales în latina, (v. şi Elenism.)

Greco-catolică, Biserica, în general se nu
mesc acele biserici naţionale, cari sunt unite în 
credinţă cu biserica Romei, dar au ritul şi dis
ciplina bisericei grecesci-orientale şi limbă litur
gică proprie. Atari biserici sunt: 1) Biserica 
gr.-catolică română din Transilvania şi Ungaria, 
cu limba liturgică română. 2) Biserica gr.-cat. 
rutenă din Galiţia şi Ungaria cu limba lit. vetero- 
slavă. 3) Biserica gr.-cat. bulgară din imperiul 
turcesc cu limba lit. vetero-slavă. 4) Biserica 
gr.-cat. grecească din acelaşi imperiu cu limba 
lit. grecă-antică. 5) Biserica gr.-cat. melchită 
din munţii Libanului şi Siria cu limba lit. grecă 
şi arabă. 6) Biserica italo-grecilor din Calabria, 
Corsica şi Sicilia cu limba lit. grecă-antică. Dintre 
aceste biserici cea română, rutenă din Galiţia, 
bulgară şi melchită au ierarchia lor proprie 
dependentă numai de Roma; celelalte, deşi au 
episcopii lor, atârnă imediat de archiepiscopii 
provinciilor romano-catolice din ţeara ori ţinutul 
respectiv, în care se află. [Dr. 1. Radu.]

Greco-catolica, Biserica română. I. Rapor
turile religioase ale Românilor cu Roma din 
timpurile vechi până la 1700. In coi dintâi 
secoli ai• creştinismului toţi Românii erau în 
strinsă legătură bisericească cu Roma, nu mimai 
în privinţa ierarchică, ci probabil şi în ce pri- 
vesce ritul şi disciplina, pentru-că provinciile 
locuite de ei erau supuse nu numai jurisdicţiimii 
primaţiale, ci şi celei patriarchale a papei dela 
Roma. Chiar şi canonul 28 al sinodului dela 
Chalcedon din 451, după cei mai buni interpreţi, 
a supus numai o mică parte a Românilor juris- 
dicţiunii patriarchului din Constantinopob', şi 
anume pe aceia, cari vor fi locuit dincolo de 
Dunăre pe teritoriul, care spre nord se întindea 
dela Nicopole până la gurile Dunării, spre resărit 
se mărginea cu Marea Neagră, spre apus cu 
o linie aproape dreaptă dintre Nicopole şi Fi- 
lipi, iar spre sud cu Marea Egeică, oare teritoriu 
se numia Tracia. Toate celelalte provincii locuite 
de Români au remas şi mai departe sub i)atriar- 
chatul Romei, care îşi exercita jurisdicţiunea 
aceasta asupra lor mai vîrtos prin vicariul seu, 
archiepiscopul Tesalonicei, şi prin mitropolitul 
Sardicei.

La 535 împăratul lustinian I recâştigă âncă 
odată malul stâng al Dunării, unde restaură câ-
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teva cetăti şi zidi altele din fundament, pe cari 
dimpreună cu provinciile de dincolo de Dunăre, 
anume: Dacia niediteraneă, Dacia ripensă, Mesia 
de sus, Dardania, Prevalitana, Macedonia se
cunda şi o parte a Panoniei secunde, le-a supus 
ijnediat archiepiscopatului din lustiniana primă 
(mai târziu Ochrida), înfiinţat de dînsul cu apro
barea papei Vigiliu. La 1054 s’a întâmplat însă 
desbinarea definitivă între biserica resăritului şi 
biserica apusului.

încercări de a încopcia din nou legăturile cu 
biserica Romei, după desbinarea dela 1054, în- 
timpinăm mai multe, însă resultatele lor sau au 
fost de scurtă durată, sau numai sporadice. Dintre 
acestea amintim restaurarea comuniunii cu bi
serica Romei, întâmplată pe la 1204, când loa- 
niţiu, împăratul Românilor şi Bulgarilor, căpătă 
dela Roma coroană şi sceptru, iar Vasile archie- 
reul Tirnovei titlu de primate, supus scaunului 
apostolic. Insă această uniune dură numai până 
la 1245.

Pe la 1370, prin stăruinţa doamnei Clara, vă
duva lui Alexandru Basarab, Domnul Ţerii Ro
mânesc!, fata ei, regina Bulgariei, a îmbrăţişat 
unirea cu biserica Romei. încercări de unire se 
făcură şi sub Domnul Moldovei Laţco, pe la 1370, 
apoi sub mitropolitul Moldovei Grigore pe la 1436, 
iar decretul de uniune al sinodului din Florenţa 
l-a subscris şi Damian, mitropolitul Moldovei şi 
protopopul Constantin, vicariul acelei ţeri. In Ar
deal ancă nu au lipsit încercări de unire, ceea 
ce se vede de acolo, că pe timpul lui loan Corvin 
în ţinutul Şebeşului erau până la 30,000 Români 
uniţi cu biserica Romei.

II. Biserica gr.-cat. dela 1700până astădi. Pe 
timpul principilor calvini ardeleni din seci. XVI 
şi XVII biserica românească a suferit foarte 
mult, credinţa i-a fost alterată, episcopiile su- 
fragane de sub mitropolitul Bălgradului cassate, 
iar mitropolitul ajunsese a fi un simplu episcop, 
supus supeiitendentului calvinesc, fără de al cărui 
consens şi aprobare nu putea face nimica în afa
cerile bisericesc! de mai mare însemnătate. O 
mulţime mare de familii românesci mai de frunte 
ti ecuseră cu totul Ia calvinism şi probabil ar fi 
urmat calvinirea desăvîrşită a Românilor din 
A-fdeal, dacă ei nu se mântuiau de această pri
mejdie prin unirea cu biserica Romei, care s’a 
început la 1697, îndată ce Ardealul ajunse sub 
stăpânirea casei domnitoare de Habsburg, şi s’a 
săvîrşit în 1700 (v. art. Unire). Astfel Românii 
au două biserici în Ardeal şi Ungaria, una greco- 
orientală, alta greoo-catolică, cari au acelaşi rit, 
aceeaşi limbă liturgică şi în parte mare aceeaşi 
disciplină, însă se deosebesc prin aceea, că bi
serica română gr.-cat. a profesat şi profesează 
formal aceeaşi credinţă cu biserica Romei şi în 
special primatul de jurisdicţiune al papei dela 
Roma, locul curăţitor sau purgatorul, validitatea 
tainei Eucharistiei nu numai în pâne dospită, 
cum se face după ritul grecesc, ci şi în pâne 
azimă, cum se face după ritul latin, şi proce
siunea Spiritului sfânt şi dela Fiul.

Până la 1853 biserica română gr.-cat. avea 
uumai două diecese: a Albei-Iuliei, care prin 
bulla papei Inocenţiu XIII din 1721, ce se în
cepe cu cuvintele »Rationi congruit*, a fost ca- 
uonisată cu titlul de diecesa Făgăraşului, iar a 
doua este a Orăijii-mari.

Enciclopedia română. Voi. II.

Diecesa Făgăraşului, ridicată în 1853 la dem
nitatea de archiepiscopie de Alba-Iulia şi Fă
găraş, a avut următorii archierei: 1) Atanasiu 
Angbel, 2) loan Giurgiu (Pataki) de Strâmbul,
3) loan Inocenţiu Micu (Klein) de Sad, 4) Petru 
Pavel Aaron de Bistra, 5) Atanasiu Reduic, 6) 
Grigorie Maior, 7) loan Bob de K. Monostor, 8) 
loan Lemeny, 9) Alexandru Sterca Şuluţiu de 
Cărpeniş, 10) loan Ev. Vancea de Buteasa, 11) 
Victor Mihâlyi de Apşa (v. art. cu numele lor).

După unire o parte din Români, şi anume cei 
din comitatul Maramureşului, de odată cu ane
xarea acestui comitat la Ungaria, întâmplată la 
1736, au fost supuşi episcopului rutean din Mun- 
caciu, sub care au stat până la reactivarea mi
tropoliei de Alba-Iulia şi Făgăraş, când au fost 
încorporaţi în diecesa română gr.-cat. a Gherlei, 
iar Românii din ţinutul Orădii-mari au ajuns sub 
jurisdicţiunea episcopulni latin din această ce
tate, şi abia în 12 Iunie 1748 au căpătat un 
vicar de ritul grecesc, şi anume pe Meleţiu Ko- 
vâcs, care era supus episcopului latin din Grade. 
Prin bulla papei Piu VI din 23 Iunie 1777 Ro
mânii din păi’ţile Orădii-mari au fost scoşi de 
sub jurisdicţiunea episcopului latin, înSinţându-se 
pentru dînşii diecesa română gr.-cat. de Oradea- 
mare, care a avut următorii episcop!: 1) Moise 
Dragoşi, 2) Ignaţiu Darabantb, 3) Samoilă Vulcan,
4) Vasile baron Erdelyi, 5) losif Papp-Szilâgyi 
de Illyesfalva, 6) loan Oltean, 7) MihaU. Pavel, 
(v. art. cu numele lor).

La 1853 s’au înfiinţat ancă două diecese ro
mâne gr.-cat., una la Gherla, canonisată cu bulla 
papei Piu IX »Ad Apostolicam Sedem* din 1853, 
şi formată din parochii române, ■ cari mai înainte 
aparţineau diecesei rutene a Muncaciului şi die- 
cesei române a Făgăraşului; şi alta la Lugoş, 
cononisată prin bulla aceluiaşi Pontifice »Apo- 
stolicum Ministerium* din 1853 şi formată din 
parochii cari mai înainte făceau parte din die- 
cesele române ale Făgăraşului şi Orădii-mari. Die
cesa Gherlei a avut până acum următorii epis
cop!; 1) loan Alexi, 2) loan Vancea, 3) Mihail 
Pavel, 4) loan 8zab6, (v. art. cu numele lor). 
Diecesa Lugoşului a avut episcop! pe: 1) Ale
xandra Dobra, 2) loan Oltean, 3) Victor Mihâlyi, 
4) Demetriu Radu, (v. art. cu numele lor). Die- 
cesele Orădii, Gherlei şi Lugoşului sunt supuse 
mitropolitului român gr.-cat. de Alba-Iulia şi 
Făgăraş, (v. art. Alba-Iuha şi Făgăraş, mitro
polia). (Gf. Cipariu, Acte şi fragmente; Cipariu, 
Archiv pentru istorie şi filologie; Nilles, Symbolae; 
Nilles, Kalendarium utriusque Ecclesiae; Dr. 
loan Ai’delean, Istoria diecesei Orădii-mari; Sche
matismul archidiecesei de Alba-Iulia din 1871 şi 
1876, al diecesei Orădii-mari din 1895, al die
cesei Gherlei din 1890, al diecesei Lugoşului din 
1891; Revista catolică din Baia-mare, 1890, 
fasc. XVI—XXIV, art. 4; Dr. Alexandra Grama, 
Istoria bisericei românesci unite cu Roma. Blaj, 
1884; Petru Maior, Istoria bis. a Românilor; I. 
M. Moldovan, Spicuire în istoria bis. Blaj, 1873 ; 
Dr. A. Bunea, Chestiuni din dreptul şi istoria 
bis. române unite, Partea II, Blaj, 1893, etc.)

[Dr. Aug. Bunea.]
Grecomania, vanitatea popoarelor creştine, dar 

negrece (Români, Bulgari, Sârbi, Albanezi) din 
peninsula Balcanică de a trece drept Greci.

Greco-orientală, biserica v. Ortodoxă-orientală.
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Gredos, (Sierra de Gredos), munţi in Spania, 
formând continuarea sud-vestică a munţilor Gua- 
darama, şi atingând înălţime de 2661 m.

Greenock, oraş cu port în comitatul scoţian 
Eenfrew, cu 63,423 loc. (1891); fabrici de ma
şini, rafinerie de zahăr, şantier.

Greenockit, mineral, sulfură de cadmiu cri- 
stalisând în sist. hexagonal. Se găsesce rai1 la 
Przibram, Bleyberg, Laurium, etc.

Green River, rîu în America de nord, 1030 km. 
lung, formând isvorul principal al rîului Colorado.

Greenwich, (pron. Grinuici), oraş în comitatul 
Kent, în dreapta Tamisei, nu departe de Londra, 
la 51°, 28', 40'7 lat. nordică şi 2°, 207, 15" long. 
vestică după merid. Parisului. Pop. 57,244 loc. 
(East- şi West-G.). Numele seu e cunoscut dela 
observatoriul după al cărui meridian consideră 
Englezii longitudinea. La 1657 Carol II a fundat 
acest observatoriu, pus sub administraţiunea ami
ralităţii. Posedă un spital din timpul lui Enric VIII, 
reconstruit la 1694 de Wilhelm III pentru in- 
valich şi mărit de reginele Maria şi Ana. E un 
aşezământ admirabil. La 1865 erau 3000 de pen
sionari. Oraşul are multe şcoale, între cari 1 in
stitut literar, 1 şcoală de maiiuă, alte 2 spitale, 
alt spital pentru marinarii tuturor naţiunilor; 
şantiere, maşinăi’ii, funiculare, turnătorii; mi
nunate plantaţiuni, între cari parcul Greenwich.

[A. S.]
Greer, Greuru^ul, insect ortopter, un fel de 

lăcustă cu aripile mici şi elitrele mai scurte 
decât aripile membranoase. Pe la noi trăiesce 
G. negru, de câmp şi G. galbin, de casă; se nu- 
tresce parte cu plante, parte cu insecte şi viermi. 
G. produce un sunet strident.

Grefa, fgrc.J locul destinat să primească ar- 
chivele tribunalelor şi curţilor. Aceste archive 
cuprind originalele tuturor sentinţelor şi actelor 
emanate dela justiţie, şi pe lângă acestea la tri
bunalele de piima instanţă se găsesce câte un 
exemplar din registrele stării civile; căci con
form art. 27 din cod. civil rom. registrele în 
cari se înscriu actele stărei civile trebuesc ţi
nute în dublu exemplar, iar după art. 30 regi
strele trebuesc încheiate de oficerul stării civile 
la finitul fiecărui an şi până într’o lună unul 
din exemplare trebue depus la archiva comunei, 
iar celalalt trimis la G. tribunalului. Conserva- 
ţiunea acestor acte este încredinţată unui func
ţionar responsabil numit grefier. Legea a stabilit 
grefieri pe lângă fiecare tribunal sau curte; la 
curtea de casaţie sunt doi grefieri şi un prim 
grefier. Cu toate că aparţine la ordinea judiciară, 
grefierul nu este nici magistrat, nici oficer mi
nisterial. Principalele lui funcţiuni sunt de a 
asista tribunalul şi pe fiecare din membrii lui, 
de a scrie toate sentinţele şi actele de ministe- 
riul judecătorilor, de a semna alături de dînşii, 
de a conserva originalele şi de a libera copii. 
El primesce un salar fix, care variază după in
stanţă. Aşa cei dela tribunal primesc 3600 lei 
anual; cei dela Curtea de apel 4800 anual; cei 
dela Casaţie 6600, primul grefier primesce acelaşi 
salariu. In Francia, în urma legii din 28 Iulie 
1816, s’a acordat grefierilor facultatea de a re
comanda pe succesorul lor. [P. N.]

Gregor, Gregorie, v. Grigorie.
Gregoras, Nikephoros, una din cele mai im- 

posante figuri ale literaturii bizantine; n. 1295

în oraşul Herakleia din Pont. A avut o viaţă 
foarte agitată, în special din cause religioase, 
căci a luat parte foarte activă, când cu încer
carea papei (1333) de a uni cele 2 biserici cre
ştine. De trei ori a că(jut în disgraţia împera- 
ţilor, căci a ve(jut perindându-se 3 pe tronul 
Bizanţului; de doue ori a fost închis. Unde şi 
când a murit nu se scie exact; probabil în.să 
că după anul 1359. Activitatea sa literară a îm
brăţişat toate ramurile; teologie, filosofie, astro
nomie, sciinţe naturale, istorie, retorică. Opera 
sa de căpetenie e Istoria greacă în 37 cărţi, 
povestind evenimentele dela 1204—1359. Operele 
lui teologice sunt 18 discursuri (needitate ancă) 
şi dialogul Pblorentios, precum şi o serie de 
romane religioase, adecă vieţi de sfinţi. Scrierile 
lui retorice, sciinţifice, precum şi imeiisa-i co
respondenţă sunt âncă aproape needitate. Ediţia 
cea mai completă în Migne Patr. gr. 148 şi 149. 
(Cf. şi Krumbacher, Geschichte der byzantiiii- 
schen Litteratur, 2.) [C. Litzica.]

Gregoriady, Bonacchi Mihaiu, scriitor român, 
•ţ în ultimele 4ile ale anului 1897. A publicat 
la Galaţi unnătoarele opere lipsite de vr’o de
osebită valoare literară: Andrada, baladă imitată 
după Carmen Sylva, 1889; Poesii 1891; Nuvele 
sătesci, 1891; Psyche, trad. după Apuleius, 1891; 
Anakreon, cântece lirice, text, traducere, note 
expUcative, etc. 1889.

Gregorian, Institutul, din lafi, fundat în 1852 
de prinţul domnitor Grigorie Ghica, cuprinde o 
»Orfanotrofie« (asii de copii găsiţi) şi un spital 
de nascere cu şcoală de moaşe, şi se admini
strează de epitropia generală a casei spitalelor 
Sf. Spiridon. Institutul adăpostesce pe an în termin 
mediu 300 femei la facere şi în leuziă, cresce 
preste 300 copii găsiţi, din cari cea mai mare 
parte sunt aşezaţi la ţeară în familii de ţerani, 
şi formează până la 20 moaşe pe an.

Gregorian, Calendarul, v. Calendar şi Ori- 
gorie. Papi.

Gregoriană, cântare, nume dat sistemului mu- 
sical întrebuinţat în biserica occidentală. El 
derivă din aşa numitul cânt ambrosian, stabilit 
prin Sf. Ambrosiu, episcop al Milanului, în 
seci. IV. Derivat din musica bisericei orientale, 
care însăşi nu era decât o remăşiţă a musicei 
vechilor Greci, cântul ambrosian se basa pe scara 
diatonică variată în patru moduri sau tunuri. 
Introducerea însă de melodii noue, luate adese 
dela texte profane, alteraţiunea cântărilor vechi 
prin cântăreţi, abusul ce aceştia făceau de or
namente melodice, transformară astfel cântul am
brosian, că o reformă deveni inevitabilă. Această 
reformă se realisâ în începutul seci. VII prin 
papa Gregoriu cel Mare sau prin unul din suc
cesorii sei, Gregoriu II sau III, căutându-se a se 
reveni la melodiile vechi, compunendu-se altele 
noue dar în acelaşi gen, şi stabiliudu-se legile 
după cari trebuiau să fie cântate. Cheia ritmicei 
vechei notaţiuni (neume) fiind însă pierdută, 
manuscriptele vechi sunt cu adeverat enigmatice 
în această privinţă, şi melodiile antifonarului 
gregorian se presintă sub forma de o serie de 
sunete de o durată egală, de undo âncă numele 
de cânt plan ce se mai dă acestui mod do cău
tare, care de sigur primitiv n’a meritat acest 
nume. Din nefericire e slabă speranţa de a se 
pute restabili vr’o dată, într’un mod sigiu-, vechile
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melodii în forma lor adeverată. Acest cânt ae 
împarte în: concentus, imnurile şi respunsurile 
intonate de cor, şi accentus, recitaţiunile preo
tului. Musica e scrisă pe un portativ de 4 linii, 
şi notele sunt pătrate sau romburi negre, cari 
însă nu au ca în vechea notaţiune proporţională o 
valoare ritmică hotărită. In transcrierea acestor 
cântări în notaţiunea modernă se întrebuinţează 
figurile: nota întreagă, jumetatea şi pătrimea, rar 
breva (dubla întreagă), potrivindu-se aceste va
lori după cantitatea silabelor ce au a însoţi. Ori 
ce melodie de regulă trebue să nu treacă preste 
limitele unei octave, sau cel mult să treacă cu 
un grad aceste limite. Dacă finala ocupă gradul 
cel mai grav al acestei octave, tonul e autentic, 
dacă ocupă mijlocul, tonul eplagaî. Pe lângă cele 
4 tonuri vechi ale cântului ambrosian (autentice) 
s’au mai adaugat ancă 4 plagale, astfel că sunt 
în total 8 tonuri; doric, frigian, lidian şi mixo- 
lidian şi aceleaşi cu particula Mp o. Se crede că 
regulele ce guvernează şi a(ji acest mod de cân
tare ar fi aceleaşi stabilite prin papa Gregoriu. 
In seci. VIII Carol cel Mare introduse cântul 
gregorian în imperiul seu şi apoi se generalisâ 
in toate ţerile bisericei occidentale. In diferite 
timpuri un mare numer de savanţi s’au pa
sionat pentru chestiunea restabilire! melodiilor 
cântului G. în forma lor primitivă, după anti- 
fonarul papei Gregoriu, de care există doue copii: 
unft în biblioteca din St.-Gall, datând din seci. X 
şi alta la MontpelHer, descoperită abia în 1846 
şi scrisă în dublă notaţiune: neume şi litere. 
Totuşi, cu toate silinţele ce şi-au dat şi-şi dau 
aceşti savanţi, această chestiune e âncă în stare 
de enigmă neresolvită. [T. C.]

Gregorovius, Ferd., literat şi istoric german, 
n. 19 Ian. 1821, se făcu cunoscut prin »Goethes 
Wilhelm Meister in seinen sozialistischen Ele- 
meuten* (1849) şi apoi prin o mulţime de lu
crări pline de poesie şi de spiritul antichităţii 
(»Corsica«, «Wanderjahre in Italien«). Opera sa 
capitală in istorie este »Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter«, una din cele mai bune 
opere ale istoriografiei germane.

Gregr, JwZms, publicist şi politic ceh (1831 până 
1897); de dînsul a fost întemeiat (1861) (jiarul 
sNârodni listy® (Foaia naţională), organul tinerilor 
Cehi, în care partid G. era unul dintre fruntaşi. 
Fratele seu Eduard, n. 1828, se num eră între 
şefii Cehilor tineri.

Greguss, August, estetician maghiar, n. 1825, 
t 1882. A studiat fiJosofia în HMle; ministrul 
losif Eotvos l-a numit profesor de estetică la 
universitatea din Budapesta. Întreagă viaţa şi-a 
petrecut-o în studii critice şi estetice. Stă sub 
influinţa lui Hegel şi Descartes; proclamă prin
cipiul ideal-realismului îu estetică. A fost ales 
membru al academiei raagh. şi al societăţii Ejs- 
fidudy. A mai scris poesii, epigrame şi fabule în 
felul lui Lafontaine. [Fr.]

Greif, Martin, poet, n. 18 Iunie 1839 înSpeyer, 
trăiesce în Miinchen. Scrise: Poesii şi drame; 
Operele complete în 3jvol. (1896). (v. şiGryphius.)

Greifenberg, în Bavaria la marginea iacului 
Ammersee, cunoscut ca loc de cură, graţie 
apei aJcaline-feruginoase, care servesce la băi 
în stabihmentul Theresien-Mineralbad. Se ad
ministrează şi nămolul feruginos pentru băi.

[Dr. Vuia]

Grelfswald, oraş în cercul guvern, pnis. Stral- 
Bund, lângă Ryh, care 4 km. mai în jos de G. 
se varsă în Greifswalder Boden, formând portul 
Wyk; 22,777 loc. (1895); universitate (delal456), 
gimnasiu, şcoală reală, seminariu de înveţătoare.

Greisen, rocă eruptivă veche acidă; e un ame
stec grăunţos de quartz şi mica. E roca gangă a 
minereurilor de staniu din Saxonia 

Greiz, capitala principatului Reuss 1. v., cu 
22,296 loc. (1895); doue castele; fabricaţie de 
lânării; cameră comercială; gimnasiu, seminar 
de înveţători.

Gremiu, (lat., sîn) se întrebuinţează în locu
ţiunea: a primi pe cineva în gremiul bisericii, 
cea ce însemnează a-1 boteza sau a-1 înscrie 
într’o confesiune creştină dintr’alta.

Grenache, un vin de Eoussillon, de coloare 
roşie închisă. [I.]

Grenada, insulă în Antilele mici; dimpreună 
cu stâncoasele Grenadine, 4 insule mici situate 
spre nord, are suprafaţă de 430 km*, şi 59,101 loc. 
(1895). Dela 1762 a Englezilor.

Grenada, mici bombe explosibile formate din 
sticle, carton dar mai ales din bronz ori tuciu 
şi încărcate cu pulvere de tun şi alte substanţe 
explosibile şi cari se pot arunca chiar şi cu mâna.

[S. M.J
Grenadin, coloare roşie brună, obţinută din 

gudron la preparaţia fuxinei, şi foarte usitată 
în văpsitoria lânei şi a bumbacului. [S. M.] 

Grenadina, ţesătură uşoară de mătasă sau de 
lână cu modele sau cu flori dese şi strinse, pe 
fond rar şi transparent în formă de gaze. [M. B.j 

Grenadiri, pedestraşi cari aveau menirea a 
svîrli cu mânile grenade aprinse în şirurile ini
micilor, dar chiar şi după încetarea acestei me
niri, trupele şi-au păstrat această numire. Com
paniile, batalioanele şi regimentele de G. numerau 
între trapele de elită. Francia avea în seci. XVIII 
şi G. călări. După resboaiele lui Napoleon se 
formau din G. chiar şi corpuri de armată, cari 
serveau ca reservă sigură pentru momentele 
decisive.

Grenat, mineral; siUcat de aluminiu, crom, 
fier, calciu, magnesiu şi manganes. G. ciistali- 
sează în sist. cubic şi se presintă mai ales în 
dodecaedri romboidali. Duritate între 6—7-5. 
După comp. chimică se pot împărţi în grenaţi: 
1) aluminoşi, 2) ferici şi 3) cromiferi. 1) G. alu- 
minos cu calciu: Grosular, coloarea variază dela 
incolor, vercjiu, roşu până brun. Variet. man- 
gauesiferă e cunoscută sub numele de Hessonit 
(P. caneelă sau Hiacint), coloarea e un roşu de 
hiacint foarte fr-nmos. 2) Almandin (G. nobil) 
e un grenat aluminos cu fier, de coloare roşie 
frumoasă, câte odată cu o nuanţă în violet. A. 
a fost cunoscut şi sub numele de Karfunkel. 
Pliniu îl descria ca: Carbunculus alabandicus. 
3) Pirop (G. de Boemia) e un G. aluminos de 
magnesiu şi fier. Coloare roşie închisă cu o nu
anţă gălbuie. 4) Spessartin e un G, aluminos cu 
magnesiu de coloare roşie de hiacint. 5) Melanit, 
grenatul feric cu calciu, galben, verde, roşu sau 
chiar negru. Var. verde Demantoid. 6) Uwarowit, 
G. cromic cu calciu de o coloare verde închisă 
frumoasă. 7) Grenatul ordinar, a cărui compo- 
siţie corespunde unui amestec de 1) 2) şi 5). G. 
se întâlnesc în roce eruptive cum s. e. melanit; 
ei pot fi minerale de contact eruptiv, ca acei
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cari se găsesc în calcaruri, sau sunt m. de me- 
tamorfism şi ca atare se găsesc în serpentine, 
gnoisuri, şisturi cristaline, etc. Var. transparente 
şi fmmos colorate sunt întrebuinţate în bijuterie.

Grenata, v. Grenada.
Grenatit, rocă formată aproape exclusiv de 

şrenaţi. E mai întotdeuna o formaţiune de contact 
intre unele roce eruptive şi sedimentare.

Grenoble, fortăreaţă, capitala depart. fi-ancez 
Isere, cu 59,837 loc. (189(5); residenţă episco- 
pească; universitate cu trei facultăţi; însemnată 
industrie de mănuşi.

Grenţieşul, ('GrinţiefulJ, masiv muntos în Car- 
paţi, Rom., j. Neamţu, cuprins între rîurile Negru, 
Bistriţa şi Bistricioara; munţii G.-lui se leagă cu 
ai Giurgeului; piscul G. are înălţime de 1770 m.

Greovăţ, sat românesc în Bănat (coti Caraş- 
Severin) cercul Oraviţei, cu 1920 loc., cari se 
ocupă mai ales cu cultivarea verzei (a cure- 
chiului), de care produc în mari masse şi proved 
o parte însemnată a Bănatului sudic cu pro
ductul lor. FA1

Greş, greşeală.
Greşeala, Crus.J ceva ce nu trebuia făcut. Lo

cuţiunile adverb.: din G., înseamnă întemplător, 
fără voie, nu înadins. Intre eroare (v. ac.) şi G. 
este o nuanţă de deosebire, acesta fiind un termin 
mai comun şi aplicabil mai mult faptelor de or
dine practică. [Nig.]

»Gresham, T/ie«, Life Assurance Society. O 
mare societate engleză de asigurare asupra vieţii, 
înfiinţată în Londra la 1848 cu un capital de 
acţiuni de Hvre sterlinge 100,000 împăi’ţite în 
5000 acţii ă 20 1. st., după cari s’au plătit in
terese pro 1895 şi 1896 5% Pro acţie. Stocul 
de asigurare (valoai’ea totală a capitalelor asi
gurate) pro 1896 era de 3.223,118 1. st., iar ve
nitele întreceau cifra de 6V2 niilioane 1. st., 
pe când fondurile de reservă pentru asigurări 
de viaţă şi rente, precum şi reservele de curs, 
afară de capitalul de acţiuni, se urcau la aproape 
6 milioane 1. st.

Gresia, rocă sedimentară, elastică, formată de 
grăunţe mici, rotunjite sau nu, de minerale ce 
provin din desagregareaunei roce. Elementele G.-ei 
sunt legate prin un ciment. Obicinuit se înţelege 
sub numele de G. o rocă formată principal de 
grăunţe de quartz cimentate. Cimentul poate să fie 
silicios, argilos, fenaginos sau calcar. Când cim. 
e slab G. devine nisipoasă, în cas contrar e com
pactă. Varietăţi numeroase: G. micace (bogate 
în mica), G. calcaroase, G. dolomitice (când cim. 
e un carbonat), G. feruginoase, G. argiloase, G. 
glauconice (grăunţele în parte sunt glauconit), G. 
silicioase, etc. După stmctura lor pot fi nisipoase, 
şistoase, sferoidale (cu separaţiuni sferice), etc. 
G. sunt foarte respândîte în coaja pămentului, 
aparţinând form. geologice începând dela Cam- 
brian până la Pleistocen. Ele se întrebuinţează, 
mai ales ca pietri de construcţii. In Rom. se află 
cariere de G. numeroase, s. e. Gura Văii lângă 
Verciorova, Sinaia, prin Valea Prahovei, etc.

Gresset, Jean Baptiste Louis, poet frc., n. 
29 Aug. 1709 la Amiens. Intrat la etatea de 16 ani 
în »Compagnie de Jesus®, el fîi aplicat ca profesor 
la diverse colegii. Mai târziu publică faimoasa 
poemă »Vert-Vert« (1733), după care urmară: 
»La Chartreuse«, »Le Lutrin vivant*, al căror ton 
îndrăsueţ spăriâ pe Jesuiţi şi G. fu concediat din

societate. Revenind la Paris el făcîi să i-se re- 
presinte tragedia»Eduard 1II« şi comedia »Sidnei«. 
In 1747 publică »Le Mochant*, care obţinu un 
succes imens. A fost ales membru în academia 
franceză în 1748. G. e un poet elegant şi spi
ritual şi în special »Vert-Vert« va re mâne un 
cap de operă de delicateţă şi graţie.

Greucean, în poveştile române un fet frumos. 
Pe timpul împăratului Roşu, smeii furaseră soarele 
şi luna de pe ceriu, şi împăratul făgădui fata sa 
de soţie şi jumătate de împărăţie aceluia, care Io 
va scoate dela smei. G. Ie-a scos şi le-a aruncat 
iar pe ceriu.

Greutate. Gravitaţiunea sau apăsarea e causa 
care atrage toate corpurile cătră centrul pămân
tului. Ea se exercită asupra fiecărei molecule 
a unui corp. Resultanta acţiunii acesteia asupia 
tuturor moleculelor corpului se numesce (>., sau 
ceea ce voim a (jice că e forţa, pe care o opune 
acel corp unui obstacul ce l-ar împiedeca de a 
eăde. Ea e proporţională cu numărul molecu
lelor acelui corp sau cu cantitatea de materii 
ce el conţine. G. unui coi^) variază cu distanţa 
la centrul pământului. Ea va fi mai mare la supra
faţa lui şi mai mică când corpul ar fi transportat 
în regiuni înalte. La suprafaţa pământului va
riaţia ei e foarte mică. Unitatea de G. e gramul, 
care represintă greutatea în vid a unui centi
metru cub de apă destilată luat la maximul 
densităţii ei, care corespunde la temp. de 4"C. 
G. unui centimetru cub a unui corp raportat la 
acel al apei în aceste condiţiuni ia numele de 
densitate sau G. specifică (v. şi Densitatea).

[S.M.]
Greutatea monetară, greutatea reală a unei 

monete, spre deosebire de conţinutul ei în metal 
nobil; apoi pondul după care se determină greu
tatea şi fineţa monetelor. v. şi Aliagiu.

Greva, ori ce încetare de lucru, ori ce înce
tare de serviciu făcută de o asociaţiune de lu
crători manuali sau intelectuali, pentru un timp 
determinat şi pentru căpătarea unor drepturi sau 
foloase. Coaliţia sau înţelegerea colectivă a mun
citorilor ca să obţină dela patroni, fio urcai'ea 
salarului, fie reducerea numărului oarelor de lucru 
sau alte foloase, şi în cas de nereuşită a G.-ei, este 
o manifestaţiune care a(ji nu mai e privită, în 
genere, decât ca o consecinţă a principiului de 
libertate industrială.

Grevillea R. Br., (botan.) gen de plante lig- 
noase din fam. Proteaceelor, trib. Grovilleae, 
cuprinde vr’o 160 specii australiene, afară de 7 
din Caledonia nouă, dintre cari G. pyramidalia 
Cunn., G. pteridifolia Salisb. şi G. robusta 
Cunn. se cultivă la noi mai adese ca plante de 
florărie.

Grevy, JuL, al treilea president al republicoi 
franceze, n. 15 Aug. 1807. Advocat în Paris, 
fu ales în 1848 membru al adunării cofistitu- 
ante, căreia propuse ca presideutul repul)licei 
să se aleagă de adunare, nu de sufragiul uni
versal, şi nu fu ascultat, ceea ce aduse alegerea 
lui Napoleon ca president. Câştigând avere în
semnată şi fiind ales în oposiţiune, combătu 
guvernul lui Napoleon III în ultimii lui ani. In 
4 Sept. 1870 se declară contra dictatuiei, în 
1871 fu presideutul adunării naţionale. In 1870 
se alese în adunarea deputaţilor, 14 Mart. 1870 
president al camerei, iar în 30 Ian. 1879 pre-
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sident al republicai. In 28 Dec. 1885 congresul 
naţional îl alese din nou president, însă în 
2 Dec. 1887 demisionează din pricina turburărilor 
provocate de conduita ginerelui seu Vilson, acusat 
că a vendut decoraţia legiunii de onoare.

Gri, (franc.) de coloare cenuşie.
Griboledov, Alexandru Sergheievici, poet şi 

diplomat rus, n. 1794 în Moscva, secretar şi mai 
tăi'f|iu ministru al Rusiei în Teheran, unde şi 
muri asasinat 12 (24) Tebr. 1829. Scrise mai 
ântâiu câteva comedii neînsemnate, apoi comedia 
»Vai de cel cuminte!« care însă nu s’a putut nici 
representa nici publica, decât cu mult mai târziu.

Gries, loc de cură climaterică în Tirol, o sub
urbie a oraşului Bozen, despărţită do acesta 
prin Talferbach; 3213 loc. (1890).

Griesbach, staţiune balneară în cercul badens 
Offenburg, cu 801 loc.

Grifon, Ordinul, instituit în 1884 în Mecklen- 
burg-Schwerin de marele duce Frederic Francisc. 
Cuprinde 4 clase: mare cruce; maro comandor 
cu placă şi comandor; oficier; cavaler. Panglică 
galbenă cu dungi roşii pe margine. [O. L.]

Grigorcea, Modest, cavaler de, descendent 
dintr’o veche familie boierească, n. 1847 în 
Carapciu pe Şirete; şi-a finit studiile secundare 
în Cernăuţ în 1866, iar pe cele juridice în 
Viena şi în Gratz în 1870; a întrat în serviciul 
administrativ politic la guvernul Bucovinei, din 
care a ieşit în 1873, s’a căsătorit şi s’a retras 
la moşia sa părinţească, pe care a descărcat-o de 
datorii prin o administrare înţeleaptă, folosindu-se 
de mijloacele cele mai none la cultivarea pă- 
mentului. Îndată după absolvarea studiilor a în
ceput a participa la toate mişcările culturale şi 
politice cu rar zel şi cu o devotare mai pe sus 
de toată lauda; a înfiinţat pentru agricultorii 
din ţinutul Storojîneţului o însoţire de credit 
şi de economii, mai apoi alta şi în Cernăuţ în 
1896; a edat, cu mari sacrificii, 4iarul »Gazeta 
Bucovinei» din Maiu 1891 până în Apr. 1897, 
şi din 1892 încoace aperă ca deputat în camera 
legislativă a Bucovinei adevăratele interese cul
turale şi politice ale ţerii şi ale Românilor.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Grlgorescu, Nicolae, cel mai mare pictor român, 

n. 15 Maiu 1838. Urmă pe un frate mai mare 
în atelierul unui iconar din Bucuresci. Se făcu 
cunoscut prin o lucrare istorică, înfăţişând un 
episod din viaţa lui Mihaiu Viteazul, care fu 
cumpărată de ministeriul de instrucţie de pe 
atunci. In 1861 decorâ mănăstirea Agapia. In 
1862 obţinu o bursă dela stat şi plecă în Francia. 
Studia peisagiul la Fontainebleau, în acelaşi timp 
în care trăia acolo Millet, cu care legă prietenie. 
In 1867 presentă într’o exposiţie, făcută la Bar- 
bizon, un tablou representând o ramură de 
cireş înflorită, lucrare care impresiona pe îm
păratul Napoleon III încât o cumpără. In 1868, 
expune la salonul din Paris o pânză întitulată: 
Coifuri de ţigani. întors în ţeară, prinse să 
studieze câmpia noastră, caracterul ei particular, 
tipurile dela noi, costumul naţional, deprinderile 
şi viaţa pitorească a Românului. începu a repre
senta, pentiTi ântâia oară, viaţa noastră rustică, 
în toată frumseţa şi variaţia ei: carăle. cu boi 
încărcate de ţerani şi ţerane, turmele de oi şi 
ciobanii de după ele, trăind în măreţia pacinică 
a munţilor şi văilor, tipurile de Ţigani şi Ovrei

cari rătăcesc pe la noi, şi altele. In 1874 călă
tori în Italia şi văcju timp de un an toată pictura 
renascerii. Visitâ apoi Grecia. In 1878 trecu 
Dunărea, însoţind statul major român în câm
piile Bulgariei şi urmărind isbân4i!e armatei 
noastre. împrejurării acesteiadatorim frumoasele 
sale lucrări: Provisiunile, Sentinela, Primii pri- 
sonieri de la Plevna, Alarma, O recunoascere, 
Carol I, marea pânză »la Smârdan», etc. In 1880 
se duse din nou în Francia. Expuse la salonul 
din anul acela: Principesa Elisabeta a României 
în cabinetul său de lucru. Cutreeră apoi Nor- 
mandia şi Bretania franceză, de unde ne aduse 
o mulţime de vederi. In 1887 făcu o exposiţie 
la Paris, despre care vorbiră cu admiraţie toate 
gazetele Parisului. De atunci încoace G. a trăit 
în ţeară, retras la Câmpina şi preocupat tot 
timpul numai de arta sa. Talentul pictorului G., 
pe care viitorul îl va apreţia âncă şi mai mult, 
este de o puternică originalitate şi însumează 
cele mai multe însuşiri artistice: varietate de 
subiecte, impresionabilitate adâncă, colorist de 
o rară armonie, factură largă şi mai presus de 
toate sentimentul şi poesia naturii. Opera sa e un 
poem al naturii. Tablourile sale cele mai de că
petenie sunt, pe lângă peisagele nenumărate: 
Ţiganca, (colecţiunea loan Ghica, Ghergani); 
Ovreiul cerend drepturi, (colecţ. G. Gr. Canta- 
cuzino); La Smârdan, (Primăria Bucuresci). (Cf. 
N. Petraşcu: Pictorul G.) [N. Petraşcu.]

Grigorescu, Antoniu, viceprefect în 1848/9. 
CuNicol. Solomon, prefectul Haţegului .şi cu Con
stantin Hidvegi organisâ rescularea Românilor 
din cott. Hunedoarei şi desarmâ pe Maghiarii 
din Haţeg, Hunedoara şi Deva, organisaţi în 
garda naţională; lua parte la mişcările Româ
nilor în cott. Zărandului şi după desastrul dela 
Târnava, causat de neprevederea locotenentelui 
CUma, se retrase la Haţeg.

Grigorie, 1) Grigorie I, mitropolitul Ungro- 
Vlachiei, a păstorit 1629—37 (Lesviodax, Ist. 
bis. Buc. 1845, p. 399).

2) Ghrigorie II, mitropolitul Ungro-Vlachiei 
(1760—87), fusese născut în ţeară şi locuia ca 
archiereu la măn. Colţea în Buc. Mai târdiu fii 
cinstit cu titlul de archiepiscop al Mirei din Likia 
in partibus, iai’ Ia 1760, în 28 Iulie, se alese 
mitropolit al Munteniei. Păstorirea lui cade în 
timpuri foarte grele. In 1769 Ruşii, avend res- 
boiu cu Turcii, ocupă Moldova, apoi şi Muntenia, 
cu intenţiunea făţişă de a le încorpora Rusiei 
ca nisce provincii. Nu lipseau în ţeară bărbaţi 
favorabili unor asemenea uneltiri; pe când dom
nitorul Gr. Ghica e făcut nevătămător, fiind dus 
»cu toate onorurile» la Petersburg, se formează 
o deputaţiune muntenească sub G., M. Canta- 
cuzen şi N. Brâncovean, care unindu-se cu cea 
moldavă se duce la împărăteasa Catarina H spre 
a-i închina principatele. Atunci Turcii proclamă 
de domn pe Manoil Ruset, care se grăbesce a 
numi de mitropolit pe G. HI, episcop demisionat 
de Râmnic, cerendu-i aprobarea patriarchului. 
Aceasta natural nu întârdia să sosească, dar nu 
avu nici un efect, fiindcă ţerile erau ocupate de 
Ruşi, cari bătuseră chiar pe Ruset de-1 goniră 
preste Dunăre. In 1774, după pacea dela Cucîuc- 
Caînargl, G. primi atât din partea patriarchului 
Samuil, cât şi a lui Ruset scrisori cu data de 
16. Dec., în cari se scusă de cele întâmplate.
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şi astfel îşi continuă păstorirea fără supărare din 
partea rivalului seu. Pe timpul lui, în 13 Iulie 
1774, se aşezară la mitropolie moaştele Sf. Du
mitru Basarabov, hărăsite terii de Aişef, general 
Petru Salticov. El a zidit biserica Schimbării la 
fată în Buc. şi-i adjudecă nisce moşii testate de 
o femeie pioasă. A murit în Oct. 1787. (Enă- 
ceanu, Album mitr. Ungro-Vl. art. G. II şi HI. 
Buc. 1880; Lesviodax, 1. c. p. 405—6; Xenopol, 
Ist. Rom. V, 136, 168—9).

3) Grigorie III, mitropolitul Ungro- Vlachiei 
(1770—4), demisionat ancă din 21 Maiu 1764 
din episcopia Râmnicului, rivalul lui G. II, nu 
a putut nici odată să pună picior fix pe scaunul 
conferit de M. Ruset şi patriarch; de aceea, re- 
trăgendu-şi aceştia dispositiunile lor, G. dispare 
de pe scena istoriei fără urme. (Enăceanu, 1. c. 
art. G. ni, V. şi art. de sus G. II.)

4) Grigorie IV, mitropolitul Ungro- Vlachiei 
(1823—34), născut la Buc. pe la 1765, a absolvat 
în şcoala Sf. Sava limba elină, apoi învăţa limba 
latină şi teologia. După ce se călugări la măn. 
Neam tu, tălmăci acolo cu egumenul Gerontie 
Kyriakodroraiul (predici pe Duminicile anului), 
tipărit la Buc.; la Iaşi traduce Tâlcul evangeliei 
lui Teofilact, tipărit acolo de mitrop. Veniamin. 
Mai târ(jiu G. veni la Buc. şi de aci trecu la 
muntele Atos, pentru a căuta cărţi spirituale; 
în fine îl găsim la măn. Căldăruşani în calitate 
de diacon. In acest timp cade mişcarea eteriei 
grecesci, care sbuciumă teara în mod atât de 
simţitor. Mitropolitul Dionisie fuge la Braşov, şi 
toate încercările domnitorului Gr. Gbica de a-1 
readuce în teară, remân deşerte. El renunţă însă 
în favoarea lui G., care se şi alese de divan şi 
domn şi se consacră în 10 Ian. 1823. In această 
înaltă demnitate G. continuă activitatea sa lite
rară neobosită, până când îl întrerupse ocupaţia 
rusească din 1828. Se scie din istorie ce soarte 
crudă avu teara cu acest prilej; preste 30,000 loc. 
sunt înhamati, în lipsă de vite, la transporturi 
militare, smulgându-se până şi preoţii dela altar. 
Protestul energic al lui G. îi atrase exilul în 
Basarabia, în 10 Eebr. 1829; iar în locul seu 
Ruşii întruseră pe Neofit, ep. de Râmnic. G. 
se întoarse deabia în 22 Aug. 1833 şi muri deja 
în 22 Iunie 1834, înainte de a termina restau
rarea bisericei mitropolitane, care era menită 
a încorona viata sa preste mesură de rodnică. 
Activitatea sa pe teren literar e în adever fe
nomenală. Afară de traducerile sus menţionate 
avem dela dînsul âncă următoarele mai impor
tante: Teologia s. loan Damascen (1806); Adu
narea pe scurt a dunme(jeescelor dogme, după 
dasc. Atanasie (1816); Tâlcul antifoanelor (1817); 
Despre preoţia de s. Grig. Naz. şi loan Crisost. 
(1821); scrierile lui Casian (1825); Exaemeron 
de s. Vasile (1827); Patericul (1828); Cuvintele 
lui Fotie şi Palama despre purcederea s. Duh. 
(1832); Cuvintele fericitului Brienne; Mineile 
după cele din măn. Neamtu. Ca opere originale 
merită atenţiune: Pravoslavnica mărturisire; 
Spiţele neamurilor; Sfaturi cătră duchovnici; 
Despre eresurile Armenilor ş. a. (Lesviodax, 1. 
c. p. 411 —6; Enăceanu, 1. c. art. G. IV şi Dio
nisie; Xen., Ist, Rom. Iaşi 1893, VI, 81).

5) Grigorie (I), mitropolitul Moldovei, se po- 
raenesce de N. Scriban (Scurtă ist. a mitr. Mold., 
Paris 1857, p. 14) a fi păstorit între 1551—58.

Un hrisov din măn. Neamtu dovedesce însă, că 
în 1552 a fost mitropolit George; şi de aceea 
pare mai simplu a identifica pe acest G. cu cel 
numit II de cătră Erbiceanu (Ist. mitr. Mold. 
Buc. 1888, p. LVII).

6) Grigorie I (II), mitrop. Mold. (1552—8), a 
sfinţit în 14. Oct. 1552 măn. Slatina (Urechea, 
Domnii Mold., la Cogălniceanu, Letopiseţe, Buc. 
1872, voi. I, p. 210.)

7) Grigorie II (III), se amintesce pe la 1580 
într’un chrisov al măn. Neamtu (Enăceanu, 1. c.)

8) Grigorie, episcop de Buzeu (1668—91). a 
păstorit eparchia în împrejurări foarte strim- 
torate, astfel încât i-s’au confirmat de cătră C. 
Şerban Vodă privilegiile financiare anterioare. 
(B. lorgulescu, Dict- judeţului Buzeu 1892, art. 
Buzeu, episc.)

9) G. (Gregorios) V, patriarch din Gonstanti- 
nopole (1795—1821), n. 1739 în Grecia cu numele 
de George Angelopulos, s’a amestecat de timpuriu 
în politică şi fu cât pe aci să fie omorit de plebea 
turcească în 1798, dacă nu l-ar fi scăpat sul
tanul Selim, trimitendu-l pe ascuns la muntele 
Atos. Positiunea lui elenofilă deveni şi mai cri
tică în timpul eteriei dela 1821; conjurat în 
secret cu tineri Greci, el îndemna pe fată cona
ţionalii sei la ascultare şi afurisi chiar în 21 Mart. 
pe cei resculati. S’a întâmplat însă, prin unel
tirile ambasadorului rus şi fără de scirea lui G., 
ca familia prinţului Moruzzi, ce i-se încredin
ţase de pază, să evadă din palatid patriaichal. 
Atunci furia sultanului nu mai cunoscii mai'gini; 
în (jiua Pascilor, 22 Apr., el puse pe îaniceri de 
prinseră pe G., 3 episcopi, şi 8 popi, tocmai când 
eşiau dela liturgia mare, şi-i spânzurară înaintea 
catedralei. In 4iaa a doua Ovreii coborîră cada
vrele, le tărîră prin stradele oraşului şi le pră
buşiră în mare. Nisce marinari scoaseră însă 
coi’pul lui G., care fu îmormentat la Odesa eu 
multă pompă. Moartea tragică a patriarcliului, 
care de altmintrelea nu se bucura de mulţii stima, 
fu considerată de Greci drept martiriu ; de aceea 
îl şi transportară la Atena, unde se depuse în ca
tedrală, ridicându-i-se şi doue monumente acî şi 
înaintea universităţii. (Neal, History of lioly eas- 
tern-church. London 1850, 2 voi. ad. an. 1821.)

Grigorie, numele mai multor papi, G. I (S.) 
cel Mare sau Dialogul (590—604), n. pe la 540 
în Roma, a studiat în Romaj în etate de 34 ani 
împeratul Iustin II îl numi pi'etoi1 al Romei, 
dar puţin după aceea ab^ise şi întră în mănă
stirea Sf. Andreiu, zidită de el însuşi; niiinit 
cardinal fu trimis apocrisariu sau nunţiu la Con- 
stantinopole; 590 fu ales papă cu toată oposiţia 
lui. G. a luptat mult şi cu succes în contra ere
ticilor ariani; readuse în sinul bis. o mare paite 
a schismaticilor din Africa şi Istria şi trimise1 
misionari pentru încreştinarea Angliei ; se opuse 
furiei Longobarcjilor şi îi îmblânzi. Pe timpul 
lui, loan ajunătorul, patriarchul Constantino- 
polei, se întitula patriarch ecumenic, iar (■. îl 
dojeni, şi ca să-i dea exemplu de modestie şi 
de umilinţă s’a întitulat servus serveriim Dei. 
El este autorul cantului gregorian usitat în bis. 
lâtinâ. Sf. G. a scris o mulţime de epistole, omilii 
şi opere teologice de mare valoare, do aceea este 
socotit ca unul din cei 4 mari doctori ai liis 
latine. Lui i-se atribue şi liturgia mai înainte 
sfinţitelor, piua comemor. 12 Martie.
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G. II (S.) (715—731), n. la 669 în Roma. 

S'a opus cu tărie decretelor edate de Leon Isau- 
ricul în contra icoanelor, cu toate acestea a îm- 
j^jiedecat isbucnirea unei rescoale în contra acelui 
imperat. G. a trimis misionari în Germania şi 
a stins schisma ivită în Irlanda cu privire la 
serbarea Pascilor. piua comemor. 13 Febr.

G. III (S.) (731—741), de origine Sir. In 732 
convocă un sinod la Roma, în cai’e excomunică 
pe profanatorii icoanelor. înfuriat pentru aceasta, 
Loon Isauricul răpî domeniile, ce le aveau papii 
în Calabria şi Sicilia, scoase de sub jurisdic- 
ţiunea papei provinciile: Iliria, Epir, Achaia şi 
Tessalia; şi îndemnă pe Luitprand să cuprindă 
Roma. Dar papa ceru ajutorul lui Carol Martel 
şi intrevenind acesta, L. despresură Roma şi se 
depărta, piua comemor. 1 Nov.

G. IV (827—844). Păstorirea lui e însem
nată, pentru că' în timpul seu s'a descompus 
marele imperiu al Francilor, după ce G. se osteni 
în zadar să împace pe Ludovic cel piu cu fiii lui.

G. V (996—999), fu ales sub influenţa regelui 
Otto III în etate de 24 ani, pe care îl încorona 
de împerat.

G. VI. Sub acest nume sunt cunoscuţi doi 
papi. Unul a luat acest nume pe la 1012 la ale
gerea lui Benedict VIII, dar a dispănit din istorie 
fără urme. Adeveratul papă cu acest nume a 
fost ales la 1044 după alungarea antipapei Sil
vestru III şi ab(Jicerea lui Benedict IX în schimbul 
unei pensiuni anuale. Pentru aceasta G. a fost 
acusat de sinionie şi a ab(}is, f 1048.

G. VII, sfânt, (1073—1085), mai nainte Hil- 
debrand, cel mai mare dintre papi, şi una dintre 
cele mai gigantice figuri, ce a apărut în istoria 
universală a evului mediu. Se (Jice că s’ar fi 
născut în Roma şi că tatăl seu ar fi fost tâmplar. 
A studiat în Roma şi după ab(jicerea lui G. VI 
a mers cu el în Francia şi a întrat în celebra 
mănăstire dela Cluny. Dar merse iar la Roma 
dimpreună cu Bruno, episcop de Toul, ales papă 
cu numele Leo IX, care îl ordină subdiacon şi 
îl numi cardinal şi administrator al bunurilor 
Sf. Petru. Sub domnia acestui papă şi a urma
şilor lui. Victor II, Nicolae II şi Alexandru II, 
Hildebrand fu însărcinat cu mai multe misiuni 
importante în Francia şi Germania şi avu foarte 
mare influenţă în conducerea bisericei. După 
moartea lui Alex. II fu ales papă şi ceru apro
barea împer. Henric IV numai pro formă, fiind 
acesta cel din urmă cas, în care papa a fost 
întărit de cătră un suveran lumesc. La urcarea 
lui pe tronul Sf. Petru biserica se afla în cele 
mai grele împrejurări din causa abusurilor ce 
pătrunseseră în cler ca: investiturile, simonia şi 
concubinatul clerului. G. a început cu mână 
puternică stîrpirea acestor rele, ceea ce îi atrase 
ura multora. Intr’un sinod ţinut la Roma în 1074 
excomunică şi depuse pe clericii simoniaci şi 
concubinari; iar în anul următor condamnă in
vestiturile. Din causa aceasta se iscă un mare 
conflict între G. şi Henric IV, împ. Germaniei. 
Henric puse pe episcopii adicţi lui să aleagă alt 
papă în 1076, iar G. excomunică pe Henric, care, 
părăsit mai de toţi, fu silit să meargă la Canossa 
să promită papei supunere, ca să fie deslegat de 
censură. Dar Henric nu se ţinu de cuvânt şi 
asediâ Roma, iar G. se retrase la Salerno, unde 
muri în 25 Maiu 1085. Ultimele lui cuvinte au

fost: Am iubit dreptatea şi am urît fărădelegea, 
de aceea mor în exil. G. a fost oanonisat de 
cătră Paul V în 1606. piua comemor. 25 Maiu.

G. VIII, a) Mauriţiu Burdinus ep. de Braga 
în Spania, antipapă, f 1125; b) adeveratul G. VIII 
ales în 1187. A îndemnat pe principii creştini 
să ia armele pentru eliberarea sf. mormânt. 
Domni abia 2 luni.
■ G. IX (1227—1241), Ugolino, conte de Segni, 
nepot al papei Inocenţiu III. Când a fost ales 
era aproape de 80 ani, dar energic şi activ. 
Stărui pentru mişcarea cruciată şi excomunică 
pe Frideric II de doue ori. G. a publicat o parte 
a decretatelor, f 1241 în etate aproape de 100 ani.

G. X (1271—1276), Teobaldo Visconti. In 1274 
a convocat conciliul din Lion, în care orientalii 
au recunoscut autoritatea papei, şi a predicat 
pentru resboiul cruciat. El a constrins pe prin
cipii germani să aleagă rege, punându-se astfel 
capet primejdiosului interregn prin alegerea lui 
Rudolf de Habsburg (1273).

G. XI (1370—1378), Petru de Beaufort, la 
insistenţa poporului roman şi înduplecat mai 
ales de rugăciunile Sf. Caterina de Siena, a pă
răsit Avignonul şi s’a reîntors cu reşedinţa Ia 
Roma în 1377.

G. XII (1406—1415), Angelo Corraro din 
Venezia, a fost ales pe timpul marei schisme 
occidentale. A ab(jis în 4 Iulie 1415 pentru a 
se restabili pacea în biserică. •]* 1419.

G. XIII (1572—1585), Hugo Buoncompagni 
din Bologna, canonist erudit şi diplomat foarte 
iscusit. Fiind mare părtinitor şi iubitor al sciin- 
ţelor, a înfiinţat în Roma şi aiurea multe şcoale 
şi seminare pentru tinerime. S. e. în Roma co
legiul greco-rutean, în care au studiat şi mulţi 
tineri Români, col. de Propaganda, germanico- 
hungaric, etc. A pubUcat decretul lui Graţian 
însoţit de note şi a reformat calendarul.

G. XIV (1590—1591), Nicolae Sfondrati, 
domni numai 10 luni şi 10 (jile.

G. XV (1621—1623), Alexandru Ludovisi din 
Bologna, a fundat renumita congregaţiune de 
«Propaganda Fide« şi a prescris regulamentul 
pentru alegerea papilor.

G. XVI (1831—1846), Bartolomeu Cappellari. 
Intrat de tiner în ordul Camaldulesilor a ajuns 
profesor de teologie şi a publicat un renumit op 
teologic II triomfo della S. Sede. In 1825 a fost 
numit cardinal şi prefect al congreg. de Propa
ganda. G. a încheiat concordatul cu Ţerile de 
jos şi a condus pertractările cu guvernul prusian 
relativ la căsătoriile mixte. Fiind mare părtinitor 
al artelor şi sciinţelor a îmbogăţit şi deschis pe 
seama învăţaţilor biblioteca şi museele din Va
tican. In 1845 a primit visita Ţarului Rusiei, 
căruia i-s’a plâns în ton energic pentru perse
cuţiile îndurate de catolicii din Polonia. El a 
condamnat înveţătuiile lui Hermes şi Lamennais 
şi a stăruit mult, ca biserica în Elveţia şi în alte 
ţeri să-şi dobândească libertatea de mult răpită.

[Dr. I. Radu.]
Grigorie, Decapolitul, sfânt, n. în Irenopol; 

s’a făcut eremit apoi călugăr la Constantinopole. 
Pe timpul lui s’a ivit eresia iconoclaştilor şi Sf. 
G. s’a luptat mult în contra lor. f pe la 840. 
Moaştele lui se (Jice că s’ar afla la mănăstirea 
Bistriţa în România (j. Vâlcea), piua comemor. 
20 Nov.
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Grigorle, Jlluminator, sfânt, întemeiătorul cre
ştinismului în Armenia, după legendă fiul prin
cipelui arsacid Anak; fu crescut în religiunea 
creştină; Tiridates, regele Armeniei, îl arunca 
într’o groapă, fiind-că n’a voit să jertfească (jeitei 
Anahita, patroana Armeniei, şi aici stete G. 13 ani; 
după aceea vindecând G. pe regele din o boală 
grea, acesta se face creştin, iar G. ajunge pa- 
triarch al Armeniei şi organisează biserica ar
menească. 318 îşi face G. succesor pe fiul seu 
Aristakes şi el se retrage în singurătate, unde 
moare după câţiva ani. După G. se numesce în 
Armenia, începând din seci. XIV, un ord că
lugăresc.

Grigorle din Măhaciu, popă cărturar în acest 
sat, adăpostul mai multor cărturari Români pe 
la finele seci. XVI şi Începutul celui XVII, care 
trăiesce pe la 1580 până la 1619. A lăsat mai 
multe lucrări de cuprins religios, traduse din sla- 
vonesce, parte de el, parte de alţii. Aceste produse 
literare bisericesc! poartă numele de textele 
măhăcene sau de codicele sturdzan, fiind 
donate academiei de D. A. Sturdza. O parte din 
ele s’a publicat şi studiat de B. P. Haşdeu în «Cu
vinte din Betrâni*, voi. II. Sunt însemnate aceste 
scrieri pentru particularităţile lor limbistice şi 
mai ales pentru rotacismul lor. [Aguletti.]

Grigorie Nazianzenul, teologul, sfânt, n. pe 
la începutul seci. IV în Arianz. A studiat dim
preună cu Sf. Vasilie în Atena. In 372 fu ales 
episcop de Sasim, dar din causa ereticilor nu-şi 
piitu ocupa scaunul şi merse la Nazianz, unde 
tatăl seu era episcop. După moartea Sf. Vasilie 
G. fu ales episcop de Constantinopole, dar câtva 
timp nu-şi putu ocupa scaunul din causa tur- 
burărilor produse de ariani, cari l-au neliniştit 
mult şi după ce se putu instala; de aceea k 
ab(jis şi s’a retras la Nazianz, unde a scris cea 
mai mare parte din numeroasele şi profundele 
sale opere; 389. Sf. G. s’a distins mai ales 
ca orator prin discursurile rostite pentru apă
rarea credinţei, de aceea a şi fost numit: Teo
logul. A mai scris şi o mulţime de epistole şi 
poeme, dintre cari 2: poema vieţii sale şi poema 
parenetica sunt cele mai renumite, pile comemor. 
25 şi 30 Ian. Operele ve(ji la Migne: Patrologia 
graca, tom. 35—38. Pr. I. Radu.J

Grigorie Nissenul, sfânt, fratele Sf. Vasilie, n. 
331 în Cesarea Capadochiei, 372 ales episcop al 
Nissei, dar fiind pîrît de ariani fu arestat şi 
maltratat mult, iar arianii aleseră în locul lui 
alt episcop. împăratul Graţian l-a reintegrat şi 
apoi a fost trimis în Arabia şi Palestina, ca să 
stirpească eresurile şi abusurile, ce erau în bi
sericile din acele provincii. Sf. G. a fost de faţă 
la sinodul ecumenic din Constantinopole 381 şi 
considerat ca unul din numărul celor numiţi 
centrul comuniunii ortodoxe, f 10 Ian. 400. Sf. 
G. a scris şi o miilţime de opere teologice, apo
logetice, discursuri, epistole, etc., cari se află la 
Migne P. g. tom. 44—46. piua comemor. 10 Ian.

Grigorie Taumaturgul, sau făcătorul de minuni, 
sfânt, n. în Cesarea Pontului, fiind destinat ca
rierei fonilui a studiat retorica şi dreptul roman. 
Venind renumitul Origene la Cesarea, G. a in
trat în şcoala lui, unde şi-a câştigat în scurt timp 
vaste cunosciinţe teologice şi fiind foarte virtuos, 
Dumne4eu îi dete puterea de a face multe mi
nuni. Ales episcop de Neocesarea, avu sa sufere

mult din partea păgânilor. In 264 luă parte la 
un sinod ţinut în Antiochia, în care a fost con
damnată eresia lui Paul Samosatenul. f 270 sau 
271. piua comemor. 17 Nov. Operele la Migne 
P. gr. tom. 10. [Dr. I. Radu.]

Grigorie de Tours, episcop şi celebru istoric, 
n. pe la 540 în Clermont-Ferrand, 573 episcop 
de Tours, f 594. Scrierea sa: Ist. Francilor, 
conţine o sumă de informaţiimi preţioase asupra 
epocei 544—594.

Grigorie, ordul înfiinţat de cătră papa Gri
gorie XVI în 1831. Crucea ai’e opt braţe de 
smalţ (email) roşu în mijloc cu icoana Sf. Gri
gorie cel Mare, iar pe margine cu inscripţiunea: 
Pro Deo et Principe, şi e acăţată de o pan
glică roşie învrîstată cu galben. Numărul e li
mitat: 30 mari cruci, 70 comendatori şi 300 ca
valeri. Ordul e militar şi civil.

Grigorie, loan, colonel rom.-; în timpul ros- 
boiului din 1877 comanda reg. 7 linie cu gradul 
de locot.-colonel, luă parte la atacurile redutei 
Griviţa nr. 2 în (Jilele de 4 Sept. şi 7 Oct.; la 
acest din urmă atac el fu rănit.

Grigorovici, Dumitru Vasilievici, scriitor rus, 
n. 1822 la Simbirsc; a scris frumoase novele 
realiste din viaţa ţeranilor ruşi.

Grigorovitza, Emanoil, profesor şi publicist 
rom., n. 15 Febr. 1857 în Rădăuţ (Bucovina), 
a fost crescut de familiile Flondor-Hurmuzake 
şi a studiat la liceul şi pedagogiul din Cernăuţ 
şi a ocupat timp mai îndelungat postul de pro
fesor la şcoli civile în Silesia austr. La 1879 a 
emigrat în România, unde după ce şi-a com
pletat studiile academice şi a dat apoi concur
suri profesorale înaintea universităţii din laşi, 
a fost numit pe rând profesor de limba şi lite
ratura germană la şcoala militară şi la liceul 
statului din Iaşi, apoi profesor la liceul Sf. Kava 
şi şcoala de oficieri din Bucuresci, devenind in 
urmă în mod definitiv profesor la şcoala de in
stitutori şi seminarul »Nifon« din capitală. Cu- 
noscinţa perfectă a mai multor limbi slavo i-a adus 
şi numirea ca profesor la şcoala superioară de 
resboiu din Bucui’esci, în care calitate a scos o 
gramatică (lectură) şi un lexicon militar al liinboi 
ruse şi ministeriul de instnicţiune l-a însăr
cinat cu elaborarea unui dicţionar mare rns- 
român şi român-rus din care a şi apărut pi-imul 
volum. In acelaşi timp a fost cbiemat sa in
struiască în această fimbă şi pe princ. moştenitor 
al României, Ferdinand. A publicat nuincroase 
traduceri ale poesiilor lui Mihail Eminescu în 
limba germană şi o serie de căiţi didactice, un 
ciclu de «Chipuri şi graiuri din Bucovina», etc. 
Dela 1897 s’a retras la Berlin, unde se ocupă 
cu filologia şi cercetări ist. — Decorat cu ord. 
«Steaua* şi «Coroana Rom.«, med. «Benomerenti» 
şi ord. rus. «Sf. Stanislau*.

Grija este acela dintre sentimente formale 
(universale, vagi), care se nasce din nesiguianţa 
efectelor aşteptate. însoţită de imaginea j-epro- 
ductivă a unei neplăceri, devine frică. rpl.]

Grillparzer, Fram, (1790—1872), poet dram, 
german, n. la Viena. Dramele sale mai însem
nate sunt: Străbuna (Die Ahnfrau), cu care de
buta în 1816; Sapho (1819), Lâna de aur (1822), 
Regele Ottokar, Un servitor credincios. Valurile 
iubirei şi ale mării, ş. a. In 1870 s’a serbat în 
toată Germania a BO-a aniversară a acestui poet.
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Scrieri compl. (edit. V) au apărut 1892 în 20 voi. 
Biogr. de Laube (1884).

Grimaldi, Francesco, Mariaf matematic, n. 
Hil8 în Bologna, f 1663 tot acolo. Descoperi 
difracţiunea luminei, a observat petele de pe 
lună şi le-a dat nume. Ser.: Physicomathesis 
de lumina (1665).

Grimalie Cobilenie, general polon, comandantul 
unui corp de oaste polonă, care împreună cu un 
corp de oaste ungurească, e trimis de Unguri 
ca să dea ajutor lui Dan U, cel scos de fratele 
seu Radu III, sprijinit de Turci (1425—1427), 
ambii nepoţi de frate ai lui Mircea cel bătrân 
al Munteniei.

Grimani, Nicolae, pictor, n. 1872 în Slatina, 
după cursurile liceale a făcut şcoala de bele-arte 
din Miinchen, apoi şcoala de arte decorative din 
Paris. Cu deosebire talentat pentru pictura Nim
felor. Principalele sale producţiuni; Portretul 
regelui Carol, Apostolii Petru şi Pavel, aşezat 
la liceul din Ploiesci.

Grimasa, ('franc.) contracţiuni voluntare sau in
voluntare ale feţei. In sens figurat însemnează 
prefăcătorie.

Grimm, Jdkoh Ludwig, întemeietorul filolo
giei şi archeologiei germane, n. 1785 la Hanau, 
1831 profesor la Gottingen, 1841 la Berlin,-j-1863. 
Opere principale: »Deutsche Grammatik*, 1819 
până 1837; «Deutsche Rechtsalterthumer«, 1828; 
»A\reisthumer«, 1840—78; «Deutsche Mythologie«, 
1835; «Geschichte der deutschen Sprache«, 1848. 
In unire cu fratele său Wilhelm (1786—1859), 
el publică mult apreciatele «Kinder- und Haus- 
mărchen«, 1812—13, «Deutsche Sagen«, 1816—18 
şi opera monumentală: «Deutsches 'W6rterbach«, 
1852 urm., continuat după moartea fraţilor de mai 
mulţi alţi învăţaţi, dar ancă neisprăvit. [Ti.]

Grimsby, (Great G.J, oraş cu port pe ţermurul 
e.stic al Engliterei, la gura rîului Humber, cu 
51,934 loc. (1891); şantier; comerciu însemnat.

Grind-Cristur, (magh. Gerend-Keresztur), co- 
juună mică în Trs., cott. Turda-Arieş, 1353 loc. 
Români şi Maghiari.

Grindeiu, la plug partea care împreună pe 
toate celelalte piese laolaltă şi le dă soliditatea 
necesară; de capătul lui anterior prinde şi trage 
totodată şi forţa motrice. G. plugului poate fi 
de lemn sau de fier; când este de lemn se ia 
pentru el totdeuna un lemn tare şi fibros, stejar, 
carpin, mesteacăn, ulm, etc., când este de fier 
sau de oţel este compus din una sau mai multe 
piese legate toate laolaltă.

Grindina, precipitaţiuni atmosferice în forma 
de ghiaţă. Teoria cea mai perfectă şi conformă 
cu faptele cunoscute este aceea a lui Mohr. Se 
scie că în regiunile înalte ale atmosferei este 
totdeuna un frig mare; când într’o (]i de vară 
foarte călduroasă s’a produs o evaporaţiune abun
dentă şi un curent ascendent de aer cald în
cărcat cu vapori de apă, aceştia venind în re
giuni înalte şi reci, se condensă şi formează 
globurele de ghiaţă. Globurelele acestea trecând 
în căderea lor prin straturi mai calde şi pline cu 
vapori, condensă pe suprafaţa lor strate noui de 
apă, care înghiaţă pe dînsele şi dă grindinei 
structura cunoscută de sti'aturi concentrice su
prapuse. Spre confirmarea acestei teorii trebue 
să se observe, că nourii de grindină se formează 
totdeuna la înălţimi foarte mari, unde tempe

ratura este de — 10° şi mai jos. Căderea G.-ei 
este împreunată cu furtună; începe prin luna 
lui Aprilie şi Maiu, şi-şi ajunge maximul prin 
Iunie şi Iulie. G. cade mai des 4iua după prânz, 
foarte rar noaptea. întreagă Europa e atinsă de 
G. In ţeri mai calde ajunge numai pe munţi.

Grindu, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, com
pusă din sat. G. şi Grîndaşi cu 2853 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor; com. are 2 biserici şi 3 şcoale. 
Aici se fac 4 tîrguri anuale.

Gripa sau Influenţa, o boală infecţioasă, cele 
mai multe ori epidemică. Ea este produsă de 
un bacii scurt, subţire, descoperit de profesorul 
Pfeiffer dela Berlin. Bacilul se colorează greu 
prin colorile de anilină şi se decolorează prin 
metoda lui Gram; se cultivă pe gelosă, căreia i-se 
adaugă o picătură de sânge de om, de porumbel, etc. 
Primele epidemii de G., cari au fost descrise, 
datează din 1510, 1557, 1580 în care 9000 de 
oameni pieriră la Roma. De atunci mai multe 
epidemii s’au ivit în Europa în 1676, 1730, 1775, 
1802, 1830. Una din cele mai severe a fost în 
1889—90, şi în iarna 1898—99 a isbucnit o epi
demie nu numai în România, dar şi în alte ţeri 
ale Europei. Mersul epidemiei este dela nord 
spre sud sau dela resărit spre apus, cu o iu
ţeală, care întrece mijloacele de comunicaţie 
cele mai repedi. G. este contagioasă şi se poate 
transmite nu numai prin contact direct, dar chiar 
prin aer, apă, obiecte, cari au fost în contact cu 
bolnavul. Copiii siint mai puţin atinşi de boală 
decât persoanele adulte. G. începe adeseori în 
mod brusc, dar în multe caşuri se observă un 
stadiu prodromal, constituit prin: febră, ame
ţeală, osteneală generalisată în tot corpul, du
reri de cap, în şira spinării, în toate oasele. 
După câteva oare, o (Ji sau doue, se constituesce 
perioada de stadiu în care aceste simptoame se 
accentuează mai mult şi se mai adaugă şi altele: 
insomnie, nelinişte din partea bolnavului, nev
ralgii, dureri lombare, guturai foarte intens, 
vocea devine răguşită şi bolnavul începe să tu
şească, are bron chită. In caşurile excepţionale 
febra poate lipsi, dar în general se ridică din 
prima (Ji la 39° sau chiar la 40° şi diu ează dela 
4—8 Din partea cordului se pot găsi pal- 
pitaţiuni, aritmie, sincope; pulsul devine mic, 
neregulat în unele caşuri. Bolnavul pierde pofta 
de mâncare, limba e încărcată, uscată, setea e 
mare, apar dureri în stomach, vomături la luarea 
medicamentelor sau a mâncării. Adeseori se ved 
în G., pe suprafaţa corpului, eriteme, cum 
există în scarlatină, în pojar. După cum unele 
din aceste simptome predomnesc, se disting trei 
forme de G.: forma toracică, forma nervoasă şi 
forma gastrointestinală. G. se poate complica de 
alte boale: pneumonie, pleurită, bronchită ca- 
pilai’ă, sincopă, care poate fi mortală, pericar- 
dită, miocardită, endocardită, stomatite ulceroase 
şi aftoase, nefrite, otite, etc. Durata acestei boale 
este dela 48 oare până la câteva 4ile; în caşu
rile în cari se ivesc complicaţiuui, G. poate dura 
mai mult timp şi se poate termina chiar prin 
moarte. La începutul unei epidemii nu este tot- 
deuna uşor a recunoasce G. şi se poate con
funda, după cum unele simptome sunt mai pro
nunţate la începutul ei, cu: scarlatina, pojarul, 
variola, reumatismul articular acut, etc. In ca-
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auri de epidemie declarată, aceste dificultăţi sunt 
înlăturate. O ruedicaţiune proprie influenţei nu 
există; cele mai întrebuinţate remedii sunt; chi
nina, antipirina şi medicaţia simptomatică indi
cată în caşuri de complicaţi uni. Bolnavul va fi 
pe cat se poate isolat, obiectele, cari au fost în 
contact cu dînsul vor fi desinfectate precum şi 
camera, aşternutul, vestmintele, după terminarea 
boaJei. Persoanele, cari sunt în contact cu bol
navii de G. vor păstra curăţenia cea mai per
fectă, îşi vor desinfecta manile de câte ori vor 
fi atins pe bolnav şi nu vor lua masa in camera 
lui. Astfel se poate contribui la limitarea G.-ei.

[Dr. Eugeniu Felix.]
Gripşor, Sgripcior, Pajura (Aquilla impe- 

rialis), o mare pasere răpitoare din fam. Fal- 
conidelor, brunetă; vîrful penelor de pe ceafă 
de coloare mai deschisă; preste coada surie cu 
făşii ânguste. Ia vîrf neagră; tinerii sunt negri- 
gălbinii cu pete întunecate; tarsul acoperit cu 
pene negre, deschi4eturile nărilor au posiţiune 
transversală. Lungimea totală 80—86 cm.; lung. 
arip. 60—63 cm.; lung. co^ii 27—29 cm. E pa
sere staţionară prin pădurile noastre. [V. B.]

Griqualand, numele a doue districte din co
lonia engl. Cap în sudul Africei: 1) G. de est, 
19,668 km2, cu 152,618 loc. 2) G. de vest, spre 
nord dela rîul Oranje, 39,358 km2., cu 83,375 loc. 
(1891); câmpii de diamant. Locuitorii suntGriqua, 
un amestec de Hottentoţi, Olandezi şi Negri; au 
fost încorporate coloniei Cap la 1876 resp. 1880.

Griş, la măcinatul înalt prima fărimare a bo
bului, după ce a fost ras vîrful cu per al lui. 
Apoi G. este ori ce făină măcinată mare.

Griseldis, eroina unui mit din evul mediu, 
o copilă săracă de ţeran aleasă soţie de cătră 
Markgraful "Walter de Saluzzo, care pune fide
litatea şi umilinţa ei la cea mai mare probă şi 
o află nevinovată. Sujetul e tractat prima dată 
de Boccaccio (»Decamerone«, X, 10) şi Petrarca; 
în 1. germană lucrat dramatic de Hans Sachs 
(1546). Cf. Westenliolz (1888.)

Grisellini, v. Banat (I, p. 384, b.)
Griseta, (franc, grisettej, se (}ice despre o cu- 

sătoreasă tineră şi cochetă.
Grison, (frc. pays des Grisons, ital. Grigione, 

roman. Gri^un, germ. GraubundenJ, canton 
al Elveţiei, între St.-Gall şi Glaris la nord. Uri 
şi Tessin la vest. Italia la sud şi Austria la est. 
Suprafaţa 7184 km2., pop. 96,291 loc. la 1888 
(37,078 Romani sau Ladini (v. Rhaeto-Romani), 
13,957 Italieni, 239 Francezi, 44,271 Germani, 
796 alţii). Terenul e ocupat preste tot do Alpii 
Lepontini (piscul Rheinwaldhorn, 3398 m.), Retici 
(p. Bernina. 4052m.), Alpii din Glaris şi Uri, for
mând cinci văi principale; a Rinului, a Grisonilor, 
Engadina, Albula şi Prettigau. Gheţari şi zăpe4i 
eterne şi prăpăstii de vre-o 200 m. Apele sunt: 
Rinul, Inn, Rham, Posuavino, Maira şi Moesa, 
precum şi o mulţime de lacuri mici şi isvoare 
minerale. Climă rece pe înălţimi, dulce prin văi. 
Marmurăfi-umoasă albă, neagră, roşie; fier, cretă, 
argilă, pirită, sulfuroasă, plumb şi cupru. Aquile, 
vulturi, lupi, urşi, căprioare şi alte venaturi, pă
străvi. Vitele, untul şi brânza aduc mare venit. 
Se cultivă grâu, secară, orz, meiu, cartofi, tutun şi 
porumb, şi pe la Misoccio şi Brusio viţă. Industria e 
neînsemnată. Dela 1870 există o bancă în Coira, 
cu capital de 2 mii. fr. Transitul a scă4ut dela

deschiderea tunelului St.-Gothard. O cale ferata 
pleacă dela Coira spre Sargans (26 km) şi o linie 
ângustă dela Landquart la Davos (15 km). încolo 
sunt şosele. Constituţiune pur democratică. Can
tonul are 14 districte. Cheltuelile cam întrec veni
turile. Armata ţine de divisiunea VIII. Posedă un 
episcopat catolic şi un sinod protestant, un seminar 
catolic, o şc. normală, un gimnasiu, şc. secundare 
şi numeroase şc. primare. Capitala, Coira (frc. 
Coire, roman. Cuera, germ. Chur), pe dreapta 
Rinului (9381 loc. la 1888); alte oraşe; Ilanz, 
Bivio, Davos. Romanii îl cuceriră la 15 d. Cr. şi-l 
posedară 400 de ani, sub numele de Rhaetia prima. 
II stăpâniră apoi Alemanii, Ostrogoţii, Francii, 
Hunii întru cât-va, apoi după 843 (Verdun) du
catul Germaniei. La 1396 episcopul Coirei, loan 
de AVerdenberg, şi locuitorii se aliară contra no
bililor şi Austriei; cu un an înainte se formase 
liga cenufie, (grise, grâu); la 1436 se mai formă 
liga celor zece Juiisdicţiuni, iar la 1471 aceste 
trei ligi încheiară o alianţă perpetuă, şi de atunci 
ţinutul se numi ţeara Grisonilor. In seci. XV 
întră în confederaţiunea elvetică, de care se des
făcu mai târ4iu, până ce Francia, la 1798, îl puse 
iar în confederaţiune, în care se află şi asta4i.

[A. S.]
Grissia, numele dac al rîului Criş, luat do 

Romani, şi care forma după lordanes una din 
regiunile locuite de Gepizi (Marisia, Miliare, 
Gilpil şi Grissia).

Gritti, Alois, fiul fostului ambasador veneţian 
la Constantinopole, mai pe urmă doge, Andreas 
G., un om foarte corupt, potrivit acelor vremi, 
şi caro prin talentele-i şi intinsele-i cunoscinţe 
în afacerile europene devenise a tot puternic la 
Poartă şi favorit al marelui vizir. In 1532 e în
sărcinat de Turci, după cererile Polonilor, să 
vină în Moldova la Petru Vodă Rareş şi să re
guleze daraverile polono-moldovenesci. Vine in 
Muntenia, unde e foarte bine primit, tiimite mai 
înainte pe paşa de Silistra la Poloni să-i ve
stească ca să trimită delegaţi la graniţă, şi trece 
apoi în Moldova. E vestit însă, după 2 4ile do 
drum călare, că Petni îi pregătesce o cursă, şi 
G. trece în Ardeal, iar de aci la Constantinopole. 
In 1533 e însărcinat cu altă misiune cu privire 
la regularea graniţelor despre Germania. Svo- 
nindu-se că vrea să ia coroana Ungariei, devine 
suspect lui Zâpolya, regele Ungariei, care întră 
în înţelegere cu Radu Paisie din Muntenia şi 
Petru Rareş. Un omor' ordonat de G. provoacă 
rescoala Ardealului şi a aliaţilor. Acesta închis 
în Mediaş e prins prin o cui’să, dat pe mâna 
Ungurilor şi ucis de un căruţaş (28 Se[)t. 1534). 
Capul lui şi cei 2 fii, pe cari se credo a-i fi 
voit să-i facă domni în Principate, au fost tri
mişi lui Petru Vodă şi ucişi. [Aguletti.j

Gritzena, (Gricena), una din senioriile feudale 
fundate pe teritorul imperiului bizantin, do Bal- 
duin de Flandra la luarea Constantinopole! în 1204. 
Seniorul avea titlul de Haut-Baron ereditar. Mai 
târ4iu această posesie feudală se desfiinţa.

Griviţa, 1) G. sat în Rom., j. Jalomiţa, pen- 
dent de corn. Smirna, fundat în 1882 şi numit 
astfel în amintirea luptei dela G. (1877); popu
laţia numerâ 250 fam. (Dicţ. geogr. 1897). 2) G. 
(Criviţa), sat în j. Tecuciu, pendent de corn. 
Călmăţuiu, cu 1221 loc. (Dicţ. geogr. 1897); satu1 
s’a înfiinţat în 1879 şi poartă acest nume tot
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în amintirea luptei dela G. 3) Griviţa, sat bul
găresc la resăritul Plevnei. Ea dă numele po- 
siţiunii G., care împreună cu posiţiunile Opa- 
nezului, Bucovului, Radisevo şi Krisin încunjură 
Plevna printr’un sistem în forma de potcoavă cu 
capetele la vest, răzimate pe Vid şi cu^crescetul 
la resărit, spre satul G. întăririle înălţimilor din 
jurul Plevnei constau pe timpul asediului din 1877 
în redute cu intervale legate prin şanţuri, adăpost 
şi drumuri acoperite şi precedate de alte linii de 
şanţuri, constituind astfel mai multe linii de 
focuri suprapuse. La G. se deosebia mai ales; 
posiţiunea principală, întărită prin redutele G. 
nr. 1 şi nr. 2, şi un uvraj înaintat la distanţă 
de 900 m. de cele doue redute. Uvrajul înaintat 
e luat cu asalt în (Jiua de 27 August 1877. Re
dutele G. nr. 2 şi nr. 1 sunt atacate la 30 Aug. 
de trupele divisiei III şi IV românesci. Se dau 
3 atacuri ; unul de div. III şi doue de div. IV, 
care în ultimul atac reuşesce a scoate pe Turci 
din reduta G. nr. 2. [Col. I.]

Grivna, o monetă străină, rusească, care îm
preună cu alte monete unguresc!, tătăresc! sau 
polone juca rolul precumpănitor înţerile române 
prin seci. XV, reţinute de puterea de producţie 
a acestora.

Groapa, excavaţiune mai mult sau mai puţin 
adâncă, săpată în păment pentru diferite scopuri, 
pentru plantarea de arbori, pentru păstrarea de 
cereale şi alte roade, pentm depărtarea diferitelor 
materii putrescibile, pentm alte destinaţii foarte 
variate. Cadavrul onieuesc se înmormentează 
într’o groapă săpată la cimitir, adâncă obicinuit 
de 2 metri. Pe alocurea mai există reul obiceiu 
de ase păstra cerealele îngropi pârlite şi căptuşite 
cu scânduri şi cu paie; umezeala şi lipsa de aer 
înlesnesce fermentarea grânelor conservate în 
acest mod, prin care dobândesc »miros de groapă*. 
Cadavrele animale se îngroapă departe de locu
inţele omenesci. Hasnalele latrinelor sunt groape 
zidite, sau căptuşite cu un butoiu cătrănit şi legat 
cu cercuri de fier, la ţeară aceste groape sunt obici
nuit necăptuşite. Groapele săpate pentru scoaterea 
pămentului necesar la terasmentul şoselelor şi al 
căilor ferate se numesc groape de împrumut, 
ele trebue să fie astfel nivelate, ca apa să nu 
stagneze în ele, ci să se scurgă într’o direcţie 
oare-care spre a nu produce emanaţiuni mala- 
rice (palustre), şi dacă nu li-se poate da povâr
nişul necesar (panta, înclinaţiune), atunci trebue 
să se planteze in ele sălci şi alţi arbori, ale căror 
rădăcini absorb multă apă.

Groapa-viei, măgura dela, în Rom., j. Te
leorman pe teritoriul comunei Flămânda, însem
nată prin descoperirile archeologice ale lui Cesar 
Boliac.

Groat sau Fourpence, veche monetă engl. = 
circa 18 cr.

Groaza, unul dintre afectele numite astenice 
sau de depresiune. G. ajunsă la cel mai înalt 
grad devine spaimă. Ea se nasce când echi
librul consciinţei este turburat în mod surprin- 
(Jetor prin impresiuni provenite dela obiecte de 
mărime, putere şi formă neobicinuită, şi cari 
presentându-se ca primejdioase pentru noi, sunt 
totodată însoţite şi de imaginea reproductivă a 
unui reu neaşteptat. Sin. oroare, teroare. [PI.]

Grober, Gustav, filolog, n. 1844 în Lipsea, 
dela 1880 prof. la Strassburg. Scrieri; Vulgăr-

lateinische Substrate roman. Worter (1884—90). 
Editează dela 1887: »Zeitschr. fiir roman. Phi- 
lologie* şi (cu alţii) »Grundriss der rom. Pbilo- 
logie*. (1888, ş. u.)

Grochoiski, Kasimir, cavaler, om de stat austr., 
n. 1815 în Galiţia. 1861 deputat în cameră, unde 
susţinu direcţiunea federalistioă şi mărirea au
tonomiei Galiţiei. 1871 fu numit ministru fără 
portofoliu în cabinetul Hohenwarth. După că
derea acestuia fu ales şef al clubului polon, în 
care calitate a contribuit foarte mult la prepon- 
deranţa Polonilor în politica Cislaitaniei. •{■ 1888 
în Abbazia.

Grodinap, stofă de mătasă, fabricată ântâiu în 
Neapole şi numită »Gros de Naples*.

Grodno, guvernament vestic ras, 38,669 km2., 
1.617,8.59 loc. (18,l°/o Ovrei). Capitala G., lângă 
Niemen, 46,871 loc. Fabrici de pănură, tabac 
şi pusei; comerciu însemnat.

Grofşorean, luliu, învăţător român, n. 12 Oct. 
1862 în B.-Comloş. In 1891 a publicat: Scrieri 
pentru popor, şi a colaborat la un ABC-dar, ce a 
apărut în Arad. A publicat şi articole politice în 
^Tribuna*, pentru cari fu judecat la închisoare de 
stat pe un an. [-I-]

Grog, o beutură compusă din ram, apă şi zahăr, 
care se bea şi caldă.

Grojdibodu, corn. rar. în Rom., j. Romanaţi, 
situată lângă balta Potelu; are 1988 loc. (Dicţ. 
geogr. 1889), cari se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor şi pescuitul; corn. are 1 biserică şi 
1 şcoală. Aceasta corn. e importantă din punctul 
de vedere archeologic; aici s’au găsit bani din 
epoca Romanilor şi 2 table de bronz honestae 
missionis, pe cari Alexandru Cuza le-a dat lui 
Napoleon III; ele sunt liberate de împer. Adrian 
la 129 d. Chr. unor veterani, cari au făcut 
25 campanii şi mai bine, şi în ace.ste diplome 
împăratul recunoasce meritele lor şi le asigură 
drepturi şi onoruri.

Grolmann, 1) Garol, Guillelm, Georg de G., 
general de infanterie prus., n. 1777 în Berlin, 
în resboaiele 1806—07 adjutantul lui Mollendorf; 
1813 escelează în bătălia dela Kulm, 1815 ser- 
vesce sub Blucher. "I" în 1843 ca comandant al 
corpului de armată Nr. 5. 2) Guillelm de G., 
general de infanterie pras., n. 1829; 1866 ia 
parte la luptele dela Nachod şi Schweinsschădel, 
unde e rănit; 1870 asemenea primesce o rană 
la St.-Privat, dar totuşi participă la luptele de 
lângă Paris. In 1888 e numit comandant al cor
pului de armată Nr. 4. f în 1893.

Groma, vechiu instrument de geodesie; Gra
matica, arta geodetică.

Groningen, provincie înŢerilede jos, 2298 km2., 
cu 272,786 Ioc. Capitala G., împreunată prin 
canal cu lacul Dollart şi Zuider, 56,038 loc. Dela 
1614 universitate. Fabrică de pânzării şi tutun, 
comerciu şi navigaţiuue. Mai de mult fortificată.

Gronlanda, (ţeara verde), vast păment al Ame- 
ricei de Nord, în Oceanul Glacial, dependent de 
Danemarca. Se întinde ca o peninsulă, între 20° 
şi 80° long. vestică, iar capul Farewell ajunge 
la 59°, 45' lat. nordică; se mărginesce cu Oceanul 
Atlantic, str. Davis, baia Baffin, iar nordul i-se 
pierde în gheţuri. Coastele sunt stâncoase in
accesibile şi se văd dela 100 km., pline de fjor- 
duri, între cari Fraviz Josef, şi de insule mici. 
Interiorul e înalt; sunt piscurile Pettermann
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(3480 m.) şi Payer (2200). Fiind mai totdeuna 
îngheţată, nu se mai cunoasce structura solului; 
numai pe coaste se ved câteva rîuri. Aci sunt 
cei mai mari gheţari, cari se despart în masse 
colosale şi plutesc departe pe mare spre marele 
pericol al navigaţiunii. Clima e arctică, chiar 
mai jos de cercul polar, variind dela — 40° la 
+ 15°C. Numai în Iulie nu ninge; vânturi rare, 
toamna furtuni mari; fulgeră fără să trăsnească. 
Există lumină polară (auroră boreală). Floră 
mioceuă s’a găsit în insula Disco. Plantele şi 
animalele sunt medii între Islanda, Scandinavia 
şi Labrador-Canada. In sud există live4i şi ciritei 
de betula nana (mesteacăn mic), apoi plante per
petuu ver(Ji, muşchiu, flori, toate până la 386 
forme. După fosile se vede că odinioară era mai 
cald; în sud de abia cresc rădichele, cartofele, 
napii, etc. Animalele sunt representate de câteva 
mamifere; iepuri, reni, vulpi, urşi; cânii aduc mare 
serviciu; oile se cresc cu greu. Paseri de uscat 
14 specii: vulturi de mare, şoimi, corbi, cocoşi 
de zăpadă; 49 specii de înotătoare şi picioroange 
în numer inflnit, mai ales anas mollissima; balene, 
multe foce, pesci, prin rîuri molusce. Există 
69 specii de insecte. Minerale sunt granit, giieiss, 
porfir, ardesie argiloasă şi roce calcare, cupru, 
cărbuni, serpentină, grenat, asbest, etc. Locui
torii sunt din familia Eschimo; trăiesc puţin 
şi rari ajung la 45 ani. Mănâncă pesce şi focă, 
se îmbracă cu piele de focă şi locuiesc în colibe 
de peatră acoperite cu păment. Istorie. A fost 
descoperită la 877 de Gumbjorn, Islandez sau 
Scandinav. La 983 iar a fost descoperită de Eric 
cel Roş, Norvegian. La 1124 se fundă o episcopie 
la Gardar, lângă Julianehaab. Schimbările politice 
în Norvegia şi Danemarca în seci. XV făcură să 
se uite această colonie. După descoperirea Ame- 
ricei, Davis (1587) şi Hudson (1607) o visitară 
din nou. Alte expediţiuni încercate de Dane
marca în seci. XVI şi XVII nu mai restabiliră 
relaţiunile. La 1829 căpitanul danez Graah găsi 
ruine din vechime pe coasta occid. Colonisarea 
modernă a început ia 1721; astăzi sunt 13 sta
bilimente spre apus, cu vr’o 10,000 loc., între 
cari 300 Danezi. Ele sunt: Julianehaab (2500 loc. 
la 1891), Frederik.shaab (865 loc., 113 Europeni), 
Godhaab, Sukkerlopen,Holstenborg, etc. întreţine 
relaţiuni comerciale cu Danemarca. [A. R.]

Gronovius, lacob, celebru emdit neerlandez 
(1645—1716), fost profesor de literatură la Leyda. 
Opera sa principală e Thesaurus antiquitatum 
graecarum, în 12 vohime, care împreună cu 
Thesaunis antiquitatum romanarum, în 12 vo
lume al lui Graevius, elevul şi urmaşul lui G. 
în catedră, formează o preţioasă colecţiune. G. 
are âncă: Dissertationes epistolicae, Dissertatio 
de origine Roniuli, Memoria cossoniana, cu o nouă 
ediţiune a monumentului dela Aucyra ş. a. Tatăl, 
fratele şi fiiul lui G. sunt asemenea renumiţi prin 
lucrări de erudiţiune clasică.

Groom, (engl.) lacheu, călăreţ elegant.
Gropari, (fossarius, parabolanus). In seci. IV 

şi V s’au născut unele confraternităţi pie pe 
lângă episcopii, cari se ocupau cu îngrijirea de 
morboşi şi cu înmormântarea decentă şi creşti
nească a celor morţi; membrii acestor confra
ternităţi se numiau G. sau fossarii. Ei imitau 
exemplul betrânului Tobia, care înmormânta pe 
conaţionalii sei Israeliţi, morţi în captivitatea

asirică. Mulţi clerici erau şi G. (Cf. S. Hieronym, 
ep. 13; Baronius An. ad an. 416.) [i—m.]

Gropeni, corn. rur. în Rom., j. Brăila, .situată 
pe malul Dunării, cu 1956 loc. (Dicţ. geogr. 1894), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
corn. are 1 biserică şi 2 şcoale.

Gropile, com. rur. în Rom., j. Bacău, compusă 
din 4 căt. cu 1577 loc. (Dicţ. geogr. 1895), intre 
cari 1477 Rom. şi 100 Magh., cari se ocupă cu 
agricultura; com. are 3 biserici (2 ort. şi 1 cat.) 
şi 1 şcoală; pe teritoriul com. se găsesc isvoare 
cu apă sulfuroasă.

Gropius, 1) G., Martin, architect renumit 
german, n. 11 Aug. 1824 în Berlin, dela 1869 
director al şcoalei de arte din Berlin; f 13 Dec. 
1880. G. era aderent al direcţiunii clasice în 
architectură. A edificat: universitatea dela Kiel, 
şcoala şi museul de arte din Berlin, spitalul cel 
mare tot de acolo, spitalul alienaţilor din Eber.s- 
walde, şi multe vile.

2) G., Carol, pictor, n. 1793 în Braunschweig, 
t 1870 în Berlin ca membru al academiei şi ca 
pictor al teatrului regal de curte; excelent ca 
pictor de decoraţiuni; pe lângă aceea şi un repre- 
sentant principal al humorului beriinez. [^]

Gropniţa, com. rur. în Rom., j. Iaşi, compusă 
din 6 căt. cu 2026 loc. (Dicţ. geogr. 1888), cari 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelo)'; com. 
are 3 biserici şi 1 şcoală; e udată de jiurile 
Jîjiea, Miletinul şi Jîjioara.

Gropşani, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, for
mată din 5 căt. cu 1583 loc. (Dicţ. geogr. 1889), 
cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; 
com. are 3 biserici şi 1 şcoală.

Gros, (franc., pron. Gro), grosul, massa prin
cipală, un ce în totalitate (v. En gros.)

Gros, Antoine Jean, baron, pictor, n. 1771 
în Paris, 1816 membrul institutului, se înecii 
27 Iunie 1835 în Seina. A lucrat o mulţime de 
tablouri întru gloria lui Napoleon I (Napoleon 
la bolnavii de ciumă în laffa, lupta dela Abiikir, 
Eylau şi "Wagram, ş. a.), precum şi picturile do 
pe cupolaPantheonului. Biogr. de Dargenty (1887).

Grosime, de volum maro (v. Volum).
Grosime electrică. Electricitatea fiind distri

buită la suprafaţa unui conductor în aşa mod, 
încât resultanta acţiunilor electrice asupra unui 
punct interior să fie nulă, suprafaţa conducto
rului devine o suprafaţă de nivel. Densitatea 
electrică însă variază dela un punct la altul al 
acestei suprafeţe a conductorului, şi dacă semnăm 
pe fiecare normală la suprafaţa sus citată câte 
un punct, a cărui distanţă dela piciorul normalei 
să fie proporţională cu densitatea- i'cspeotivă, 
aceste puncte vor determina o nouă supiafaţii 
de nivel, iar distanţele între aceste douo su
prafeţe de nivel ne vor indica în mod grafic 0. 
ce ar trebui să atingă electi'icitatea pentni ca 
să aibă o densitate egală în toate punctele acelei 
suprafeţe.

Groşiţa, (dela ital. grosso = gros, dur), veche 
monetă austriacă şi germană de argint, origi
nară din Boemia din seci. XIII, 30 groşiţo = 
1 taler, 20 gr. = 1 fi.

Grosse, (pron. gros) mesură pentru mărfuri 
de lipscănie, = 12 duziue = 144 bucăţi.

Grosse, luliu, poet germ. foarte productiv, 
n. 25 Apr. 1828 în Erfurt. A scris: poesii io 
mai multe ediţiuni; opere dramatice (Lipsea,
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1870, 7 voi.), dintre cari mai mult succes a avut 
tragedia »Tiberiu«. (Viena, 1876); poesii epice 
(Berlin, 1871—73, 4 voi.); novele şi numeroase 
romane. Din lucrările salo mai însemnate sunt 
poesiile lirice şi cele ej)ice.

Grosserie, (franc.) mărfuri dure de fier, co- 
inerciu en gros.

Grossesse nerveuse, (franc.) graviditate în
chipuită, obvine la femei histerice.

Grosseto, prov. ital. în Toscana, 4503 km*, 
cu 125,199 loc. (1896). Capitala G. are 3962 loc.; 
residentă episcopească.

Grossglockner, cel mai înalt pisc în Tauerii 
înalţi (Alpii norici) între Tirol, Cariutia şi Salz- 
burg, 3798 m. înalt. La poalele lui e gheţarul 
Pasterzen, de 10 km. lung.

Grossi, Tommaso (1791—1853), poet şi ro
mancier ital., n. în Bellaro. Elev şi amic al lui 
Manzoni, a scris un roman istoric. Marco Vis- 
conti, considerat ca cel mai bun după I promessi 
Sposi; novele, poeme, o epopee istorică, I Lom- 
bardi a la prima crociata, neterminată, ş. a.

Grossular, mineral, grenat aluminos calcic.
Grossularia, agrişul, v. Ribes Grossularia.
Grossvenediger, pisc în Tauerii înalţi, spre 

vest dela Grossglockner; 3660 m.
Grosswardein, v. Oradea mare.
Grot, lakow, Carlovid, filolog rus, n. 1812 

în St. Petersburg, -j- tot acolo 1893, înveţătorul 
lui Alexandru III şi al fratelui seu Nicolae. 
Scrieri: Cercetări filologice, (3 ed. 1885); Or
tografia rusească, (3 ed. 1885); a supraveghiat 
editarea opurilor lui Dershawin, Haitiile Eca- 
terinei, ş. a.

Grot, monetă, bilon de argint = 4-73 finici, 
ca. fl. 2'75.

Grota, peşteră, cavernă (v. ac.).
Grote, George, istoric englez (1794—1871), 

autoiTil unei Istorii a Greciei în 8 voi. şi al altor 
scrieri pentru apărarea ideilor liberale.

Grotefend, Georg Friedrich, archeolog, n. 
1775 în Miinden, 1821—49 directorul liceului 
în Hannovera, *|- 1853. A descifrat scrisoarea 
cuneiformă; meritat pentru scurtările dialectelor 
vechi italice.

Grotenburg, deal în pădurea Teutoburgului, 
385 m. înalt; monumentul Hermann.

Grotesc, schimonosirea naturii prin stricarea 
proporţiilor normale şi înfăţişarea măririi în si- 
tuaţiuni triviale. S’au căutat efecte, prin con
trast, din alăturarea uriciunii fisice şi diformităţii 
intelectuale cu fmmseţa din ambele sfere. Astfel 
ne arată Apuleiu, la nisce bachanale, un măgar 
împodobit cu pene pe spinare şi urmat de un 
biet unchiaş, închipuind pe Bellerophon cu al 
seu Pegas. Tot astfel V. Hugo în »Notre Dame 
de Paris«, ne arată pe schilodul Quasimodo în
amorat de Esmeralda; Shakespeare în »Furtuna«, 
pe Caii ban alăturea de Ariei, iar la Alexandri, 
faţă în faţă, pe Despot-Vodă cu Ciuber-Vodă. 
Ruda G.-lui cea mai de aproape este Caricatura. 
(Cf. Vasile D. Păun, «Ficţiune, imagine şi com- 
paraţiune.« Bucuresci, 1896.) V. şi art. Comic.

Grotius, Hugo de Groot, celebru publicist şi 
erudit olandez (1583—1645), de o inteligenţa 
şi erudiţiune uimitoare. Luând parte la via^ po
litică, i-se confiscară bunurile şi fu închis pe 
viaţă. Insă după 2 ani, prin devotamentul soţiei 
sale scăpă într’o ladă, în care ea îi aducea cărţi, şi

se refugia în Paris. Acî, numit ambasador al Sve- 
diei sub guvernul marelui cancelar Oxenstierna, 
apără cu multă tărie interesele acestui regat 10 ani. 
Atunci fu cbiematîn Svedia şi încărcat de onoruri 
de regina Christina. Insă din causa sănătăţii pre
feri a trăi retras în Germania. A scris numai 
în limba latină; pentru aceea avii mai mai’e în- 
fluenţă asupra ideilor decât a literaturii tim
pului său. Opera sa principală e De jure belii et 
pacis, tradusă în toate limbile culte; cuprinde 
primele fundamente ale dreptului public modern, 
a cărui origine autorul o cairtă în natura ome
nească, în oposiţiune cu dreptul public medieval. 
A scris fincă numeroase opere de teologie şi 
istorie: De veritate religionis christianae. Co
mentare ale vechiului şi noului testament, Annales 
et historiae de rebus belgicis usque ad inducias 
anni 1609, privită ca capodopera literară a lui 
G.; Parallelon rerum publicarum libii III, ta
blouri ale vieţii publice a Atenienilor, Roma
nilor şi Olandezilor, ş. a.

Grouchy, Emanuil, Marquis de, general frc., 
n. 1766 rn Paris, 1815 mareşal, atăcâ 18 Iunie 
la porunca împăratului pe generalul Tbielemann 
lângă 'Wavre şi nu se presentă la ‘Waterloo, din 
care causă Napoleon atribui înfrângerea sa lui 
G.; trece în America, 1830 deputat în cameră, 
1832 pair; f 29 Maiu 1848 în St. Etienne. Cf. 
«Memoires du marechal de G.« (1873—74, 5 voi.)

Grove, 1) Sir William Robert, fisician, n. 1811 
în Swansea, 1840 prof. în Londra, construi un 
element galvanic şi o baterie de gaz. t 2 Aug. 
1896 în Londra. Ser.: «Correlation of physical 
forces.« G. Pila, v. Pile electrice. 2) G., Sir 
George, inginer şi music, n. 1820 în Londra 
(Claphain), 1882 director la Royal College of 
Music, t 2 Aug. 1896. Meritat prin editarea: 
«Dictionary of music and musicians« (1879—89, 
4 voi.); scrise »Beethoven and his nine sym- 
phonies* (1896).

Groza, Moise, colonel, comandantul brigadei- 
infanterie Buzău; n. 2 Febr. 1844 în Bănat, 
aproape de-Caransebeş; înaintat sublocotenent 
la 13 Iunie 1866. In Iunie 1873 întră în armata 
română, unde căpăta gradul de locot. (1 Ian. 
1874). Ia parte caoficier de stat-majoi1 al div. IV 
la operaţiunile dela Plevna, unde se distinge la 
atacul din urmă dela 30 August al redutei Gri- 
viţa nr. 2, şi e resplătit prin înălţarea la gradul 
de maior (Dec. 1877). In 8 Apr. 1884 e îna
intat locot-colonel, iar în Dec. 1891 la gradul 
de colonel. Ca locotenent ia parte sub comanda 
colonelului Barozzi la lucrările harţei României, 
unde este şeful serviciului topografic al vechiului 
deposit de resboiu şi unde se distinge âncă prin 
cunoscinţele sale speciale cu referire mai ales 
la expresiunea formelor terenului.

Grozama, numele popular al plantei Genista 
tinctoria (v. ac.).

Grozea, Simeon, preot român, luă parte 1848/9 
la toate bătăile câte le avură Muntenii contra 
lui Hatvani, şi Kemeny Farkas; cel mai mare 
merit al lui G. este lupta ce avu în 8 Iunie 
1849 cu un transport de insurgenţi, care ducea 
cu rnai multe cară provisiuni la armata lui Ke
meny în Abrud; prin respingerea şi prinderea 
a 2 cară din acest transport, contribui mult la 
baterea şi alungarea lui Kemeny din Abrud, ce 
urma în 15 Iunie acelaş an.
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Grozescu, Iulian, publicist şi poet, u. 20 Iunie 
1839 la Comlăuş în Bănat, şi-a făcut studiile 
gimu. la Timişoara, Arad şi Oradea mare, iar 
cele juridice în Pesta. Mai ântâiu a colaborat 
în România la foile «Poşta română* şi «Tele
graful* din Bucuresci, apoi reîntorcendu-se în 
Pesta, a colaborat la d'arul «Albina* şi a re- 
digiat foaia umoristică «Pricoliciul*, f tiner 21 Maiu 
1872. Poesiile sale, între cari câteva umoristice, 
destul de succese, au fost publicate 1873 în 
Arad. (Cf. Conspect asupra lit. rom. şi scriito
rilor ei, de V. G. Pop, Bucuresci, 1876, pag. 
191 şi 192.)

Grozeşti, corn. rur. în Rom., j. Bacău, situată 
pe valea de mijloc a Oituzului; se compune din 
sat. G., Herestrău sau Ferestrău, Marginea şi o 
secţie Călcâiu cu 3288 loc. (Dicţ. geogr. 1895), 
între cari 1660 Rom. şi 1538 Magh., cari se 
ocupă mai ales cu agricultura; pe teritoriul com. 
de 18,000 ha. se găsesce păcură, isvoare cu apă 
sulfuroasă şi feruginoasă; aici se fabrică var şi 
ciment, cherestea, mai este o fabrică de sticlă, 
care acum nu funcţionează; în com. este 1 bi
serică ort., 1 bis. cat. (capelă) şi 1 şcoală. Reşed. 
com. e în satul G., care numeră singur 2653 loc. 
Com. e străbătută de calea naţională Oneşti-Oituz.

Grube, August Wilhelm, (1837—84), pedagog 
şi scriitor german, a funcţionat ca profesor la 
şcoala civilă din Mersebui’g, mai târcjiu ca in
structor particular în Germania, Boemia şi în 
Hard lângă Bodensee. A murit ca particular în 
Bregenz (Vorarlberg). Scrieri principale: Tablouri 
caracteristice din geografie, (3 voi.); Tablouri 
caracteristice din istorie şi mitologie* (3 voi.). 
Biografii din cosmografie şi Studii şi critice pe
dagogice (Lipsea, 1860—1882).

Grue, Gruhă, Grui, pasere, v. Gmiu.
Grugnie, numirea Cocorului în dialectul1 Ro

mânilor din Epir.
Gruha, Gruişor, Grui, pasere, v. Gruiu.
Gruia, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, situată 

pe un mic platou deasupra Dunărei, cu 1000 loc. 
(Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; aici este un mic port pentru 
încărcarea cerealelor; com. are 1 biserică şi 
1 şcoală.

Gruia lui Novac, erou din poesia poporală ro
mână şi sârbească. Face numeroase vitejii îm
potriva Turcilor, ajungând în excursiunile sale 
voinicesc!, după spusa poporului, până la «Ţe- 
rigrad*. Aici însă cade prin tradare în mânile 
împeratului turcesc, care îl aruncă în închi
soare, de unde G. scapă cu ajutorul tatălui seu 
Novac, însciinţat printr’un corb de soartea fiului 
cădut în prinsoare. Cf. Alexandri, Poesii pop. 
ale Rom. Bucuresci, 1866; At. Maiâenescu, Ba
lade pop. Viena, 1867; G. Cătană, Balade pop. 
din Banat. Braşov, 1895; Avr. Corcea, Balade 
poporale. Caransebeş, 1899; Dozon, Poesies po- 
pulaires serbes. Paris, 1859, etc.

Gruici, 1) G., Nicanor, episcop sârbesc, n. 
13 Dec. 1810 în Lipoviţa (cott. Baranya), i* 29 Apr. 
1887. A absolvat teologia in Carloveţ, 1842 tot 
acolo profesor de teologie. A participat la miş
cările sârbesci din 1845 şi 48. In adunarea na
ţională din Carloveţ (_13 Maiu) a propus procla
marea lui Ştefan Suplikaă de voivod al Sârbilor 
din Ungaria. 1861 patriarchul Raiacici l-a hi
rotonit întru episcop. 1872 la recomandarea

guvernului a fost încredinţat cu conducerea 
interimală a patriarchiei de Carloveţ şi decorat 
cu crucea mare a ordului Francisc losif. A scris 
poesii şi opuri bis. şi politice.

2) G., Sava, bărbat de stat sârb, n. 25 Nov. 
1840 în Kolare lângă Pojarevaţ. Stud. şcoala 
militară din Belgrad. 1861 şo. de geniu in Prusia 
un an şi jum., cinci ani îşi continuă studiile 
militare în Mihailov (Rusia), petrecând ancă doi 
ani în arsenalul şi armata Rusiei. Reîntors acasă 
a intrat în armata sârbească, dar pentru opul 
despre organisarea armatei (‘1873) a fost dat 
afară, sub presiunea opiniei publice însă a fost 
reintegrat şi numit director al arsenalului, apoi 
insp. de artilerie în min. de resboiu. 1877 min. 
de resb., 1879 abdicat, 1882 consul la Atena, 
1885 la Petorsburg. 1887 iarăşi min. de resb., 
1889, după abdicarea lui Milan, regenţa i-a con- 
creejut formarea cabinetului. 1891 ajungând în 
majoritate radicalii, a cedat lui Pasici Nicola. 
După lovitura de stat din 3 Dec. 1893 iarăşi 
ministini-president, sprijinit de partidul radical. 
La începutul an. 1894 Milan se reîntoarce în 
Sârbia, G. îşi dă dimisia şi de atunci luptă în 
rândurile oposiţiei.

Gruinales, (bot.) ordin de plante din gnipa 
Dicotyledonatelor; florile ermafrodite ale acestora 
au de obiceiu de doue ori atâtea stamiue ca 
petale, jumătate dintre stamine însă adese sunt 
sterile. G. cuprind familiile: Geraniaceelor, Tro- 
paeolaceelor, Oxalidaceelor, Linaceelor şi Bal- 
saminaceelor.

Gruiu, (GruidaeJ, familie de paseri, cu 3 ge
nuri şi 16 specii, cari se disting prin cap pe 
deplin împănat, degetul dinapoi scurt, şi cioc 
ascuţit, nu prea lung. G. trăiesce în întreaga 
lume veche cu excepţîunea Madagascarului, pe 
continentul Australiei şi în America nordică. 
Două specii locuiesc în Europa; G. numidian 
(Anthropoides virgo L.) lângă Volga, şi G. comun, 
(Grus cinerea), pe terenuri mlăştinoase. Iarna o 
petrece în Africa centrală, de unde se reîntoarce 
primăvara pentru a cloci. Călătorind, formează 
un triunghiu deschis şi strigă neîncetat. (Cf. S. 
FI. Marian, Ornitologia, p. 343.)

Grumaz, altă numire pentru gât (v. ac.).
Grumăzare, morb de gât, brâncă.
Grumăzeşti, com. rur. în Rom., j. Neamţu. 

compusă din 7 căt. cu 1654 loc. (Dicţ. geogr. 
1895), cai’i se ocupă cu agricultura; com. are 
3 biserici şi 1 şcoală.

Grumăzoaia, com. rur. în Rom., j. Fălciu, cu 
1383 loc. (Dicţ. geogr. 1893); are 2 biserici şi 
1 şcoală. Loc. se ocupă cu agricultura şi pră
sirea vitelor.

Grlin, Anastasia, v. Auersperg.
Griinberg, ceh. Zelenă Hora, orăşel îu Boemia 

apuseană. Dela G. a fost numit un monument 
al poesiei cehe vechi, pe care îl puneau în 
seci. X şi chiar în IX; conţine un fragment 
al unei scene de judecată, din care atlăm cele 
mai preţioase sciri de archeologie slavă juridică. 
A fost descoperit în 1818, dar declarat atunci 
prin Dobrovsky de un falsificat contimporan. 
(Cf. Pypin-Spasowioz, Geschichte der slav. Litte- 
raturen II.)

Griinwald, Bela, politician şi publicist magh . 
n. 1839; 1871 vicecomite al cott. Zolyom; 187b 
deputat al oraşului Beszlerczebâuya. Cel mai
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fanatic apostol al maghiarisării Slovacilor. In urma 
agitaţiunilor lui G. în comitat, în parlament, în 
societate, prin căiţi şi broşuri, au fost nimicite 
aproape toate reuniunile şi şcoalele naţionale ale 
Slovacilor. Scrierile sale: Felvidek, 1878; Magyar 
kozigazgatâsi jog, 4 kot., 1889; A regi Magyar- 
orszâg 1711—1825, Az uj Magyarorszâg, grof 
Szechenyi Istvân, 1889. După o petrecere mai 
îndelungată la Monaco s’a dus la Paris şi s’a 
sinucis 1891.

Grusia, v. Georgia.
Gryllidae, (zoolog.) v. Lăcusta.
Gryllotalpa vulgaris, v. Conopisceriţa.
Gryphlu8,Al«dmMfG!m^,poetgerm,n. 11 Oct. 

1616 în Grossglogau (Silesia), 16 Iulie 1664. 
A fost un bărbat foarte erudit; vorbia 11 limbi. 
A scris: epigrame, ode, tragedii şi comedii. Mai 
însemnate sunt comediile sale: Peter Squenz, 
şi Horribilicribrifax. El e părintele dramei germ. 
mai noue.

Gryphosis, incurvaţiune a unghiilor, ce se ob
servă în boalelele cahectice (cari slăbesc), şi care 
se credea caracteristică pentru tuberculosa pul
monară. [V. 1.]

Guacharo, (Steatornis caripensisj, pasere cân- 
tătoare din fam. Caprimulgidelor, ce petrece prin 
pescerile Americei sudice. [V. B.]

Guaco, (botan.), v. Mikania.
Guadalajara, 1) G.,prov. spân. în Castilia nouă, 

12,113 km*, cu 201,518 loc. (1887). Capitala G. 
are 11,235 loc. 2) G., oraş^ capitala statului me
xican laUsco, cu 83,870 loc. (1895); catedrală 
splendidă; archiepiscop, universitate.

Guadalaviar, rîu în Spania, isvoresce în prov. 
Teruel (Aragonia), se varsă lângă Valencia în 
Marea Mediterană; 300 km. lung.

Guadalcanal, oraş în statul mexican San-Luis 
Potosi, 13,360 loc.; mine de mercuriu.

Guadalquivir, (în antichitate Bătis), rîu în 
partea sudică a Spaniei, isvoresce în Sierra Ca- 
zorla (Andalusia), se vaisă în golful Cadiz lângă 
San Lucar de Barrameda; lung de 550 km., avend 
im basin de 55,892 km*. Afluenţi din stânga: 
lenil, Guadajoz şi Guadaira; din dreapta: Gua- 
diato şi Guadiainar.

Guadarrama, (Sierra de G.J, şir de munţi în 
Spania între (îastilia veche şi Castilia nouă, în 
Pico de Penalara ajunge înălţime de 2405 m.

Guadeloupe, insulă franceză în Antile, des
părţită în doue păi-ţi prin un canal maritim de 
120 m. lat., 1603 km*, cu 167,099 loc. (1894). 
Producte principale: zahăr şi cafea. Capitala 
Basse Terre. G. dinipreună cu insulele Desirade, 
Mărie Galante, Les Saintes, St.-Barthelemy şi 
şi partea franceză din St.-Martin, formează de
partamentul G., 1870 km*, cu 190,704 loc. G. 
a fost descoperită de Columb la 1493, 1635 fu 
ocupată de Francezi.

Guadiana, (în antichitate AnasJ, rîu în Spania, 
isvoresce în prov. Albacete din Sierra de Al- 
caroz, trece prin Castilia nouă şi Estremadura 
şi se varsă în golful Cadiz; lungime 820 km., 
basin 65,520 km*.

Guajacol, (C6H4. OCHs. OH), eterul metilic al 
pirocatechinei, un lichid ce fierhe la 200°, pro
vine din destilaţiunea reşinei de guajiac, cu un 
miros caracteristic ca al creosotului, foarte puţin 
solubil în apă, mai mult însă în alcool. Se în
trebuinţează sub formă de carbonat, ori benzoil,

ca medicament în caşurile de tuberculosa pul
monară. [S. M.]

Guaiacum L., (botan.) gen din fam. Zygo- 
phylleae, cuprinde arbori sau arbuşti cu lemnul 
foarte tare şi bogat în reşină. Genul G. are 8 
specii, ce cresc prin regiunile tropicale şi sub
tropicale ale Americei. Speciile cele mai impor
tante ale acestui gen sunt: G. sanctuni L. şi 
G. officinale L., care se cultivă uneori prin flo
rării calde. Lemnul acestui fnimos arbore este 
foarte tare şi posede proprietăţi sudorifice, auti- 
reumatismale, antisifilitice, din care causă se 
întrebuinţează în medicină şi în industrie.

[Z. C. P.]
Guanajuato, (pron. uanahuato), stat în Mexicn, 

pe platoul Cordillerei de Anahuac, 29,458 km*, 
şi 1.047,238 loc. (1895); pământul e roditor, 
bogat în aur şi argint. Capitala G., situată la 
2045 m. preste nivelul mării, are 39,337 loc. şi 
universitate.

Guanako, (zool.) v. Lama.
Guanina, substanţă albă, amorfă C5 H4 N4 O 

(NH), ce se găsesce în proporţie de l°/0 în 
Guano, precum şi în mici urme în excrementele 
diferitelor altor animale, ca şi în organism. Prin 
acidul azotos trece în Xantina, corp ce se întâl- 
nesce asemenea în organismul omului. [S. M.]

Guano, (spân.) propriu (Jis gunoiu; acest nume 
se dă unor anumite îngrăşăminte chimice, ce 
vin din insulele Oceanice dela coastele fără de 
ploaie ale Americei de sud. El se compune din 
excrementele paserilor marine, cari le-au depus 
pe acele stânci golaşe în decurs de sute şi mii 
de ani, şi au fermentat încet acolo, neajungend 
nici ploaia nici apa mării la ele ca să le spele. 
Ele dau un îngrăşământ de mare valoare, uşor 
solubil şi bogat în azot. Cel mai bun era G. de 
Peruviu, care conţinea la început 10—16% azot, 
10—14% acid fosforic şi 1—2% potasă, dar care 
a(ji s’a isprăvit. G., ce vine astăzi în comerciu 
sub diferite numiri ca Mejillones, Sombrero- 
Baker, etc. derivă din insulele ploioase ale acelei 
regiuni şi este spălat de azotul din el, conţinând 
numai acid fosforic şi potasă.

Guano, insule, v. Chincha.
Guarani, popor indian, v. Tupi.
Guardafui, (Gai^dafui), promontoriu, punctul 

cel mai estic al Africei.
Guardian, (ital. guardare, a supraveghia), su

periorul unei mănăstiri de Franciscani (v. ac.). 
El se alege pe trei ani cu ocasiunea capitolului 
(sinodul) provincial de cătră provincialul şi con
silierii (definitores) sei, şi are la rândul seu vot 
activ şi pasiv pentru alegerea acestora. G. se 
mai numesce şi superiorul custodiei sf. mormânt 
la Ierusalim şi a celoralalte locuri sfinte; el are 
rangul şi drepturile unui provincial şi este ales 
de capitolul general; un privilegiu special îl au- 
torisează să conferă în numele papii ordul ca
valerilor sf. mormânt. CWetzer’s Kirchenlexicon, 
Freiburg i. B. 1888.)

Guarini, Giovani Battista, poet ital. (1538 
până 1612), n. în Ferrara, unde fu profesor uni
versitar de filosofic, apoi 14 ani secretar al du
cilor de Ferrara, de Savoia, de Mantova, de Urbin, 
şi al marelui duce de Toscana. A scris sonete, 
madrigale şi câteva comedii, însă deveni celebru 
prin drama pastorală, II pastor fido, imitată după 
Aminta a lui Tasso. Amestecând în această dramă
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corul, danţul şi musica instrumentală, dede nas- 
cere operei.

Guastaline sau Angelice, se numesc călugă
ritele unei congregaţiuni acum stinse, fundate 
de cătră contesa Luisa Torelli de Guastalla. Re
gula şi statutele lor, împrumutate mai în în
tregime dela Sf. Augustin, fură aprobate de papii 
Paul III şi Urban VIII. Costumul lor era alb 
cu un fel de patrafir negru, avend la mijloc o 
cmce. .Scopul lor era instrucţiunea religioasă a 
femeilor şi crescerea fetelor. Astfel fundară la 
Milan un institut pentru copile nobile, dar să
răcite, cari se educară în timp de 12 ani, şi apoi 
sau se călugăreau, sau căpetau 2000 franci zestre 
pentru a se căsători. Cu toate că G. au dispărut 
in vălmăşelile politice dela începutul secolului, 
totuşi institutul lor la Milan mai există sub ad
ministrarea unor nobili. (Wetzer’s Kirchenlexicon, 
Freiburg i. B. 1882, art. Angeliken.)

Guastalla, oraş în prov. ital. Reggio (Emilia), 
lângă Padu, cu 2648 loc.; l esidenţă episcopească. 
Capitala fostului principat G. (434 km*.) apar- 
ţinetor la Modena dela 1848.

Guatemala, (nume de origine indigenă), stat 
al Americei Centrale, între 13°, 407 şi 18° lat. 
nordică şi 90°, 25' şi 95°, 27/ long. vestică după 
Paris. Se mărginesce la nord şi vest cu Mexicul, 
la sud cu Oceanul Pacific, la est cu Salvador, g. 
Honduras şi Honduras Britanic. Supr. 125,100 km2., 
pop. 1,452,003 loc. (1891), adecă 12 pe km2. E stră
bătută de Cordilleri, între care Sierra de las Minas. 
In sud sunt mulţi vulcani, ca Agua (4120 m.), 
Fuego (4260 m.), Tajamulco (3540 m.), Atitlan şi 
Santa Maria, iar spre est Culma, Santa Catarina 
şi Monterice. Activi sunt Fuego, Atitlan, Que- 
mado şi Tajamulco. Acetenango (3906 m.) e sol- 
fatar. Apele, sunt: Rio Grande de Montagua 
(252 km.) spre Marea Caraibică, Rio Polocbic 
spre golful Dulce, Rio Usumacinta, care o se
pară de Mexic; lacul Peten, la 1600 m. de înăl
ţime. Clima e primăvară eternă, variind între 
-|-16° şi 20° Celsius. Pe munţi adesa-ori e zăpadă. 
Plante. Se cultivă cerealele Europei, orezul şi 
mai ales porumbul pentru nutriment. Pe coasta 
Pacificului sunt savane (câmpii). In păduri cresc 
obicinuiţii arbori ai regiunii, acaju, cacao, cafea, 
cocos, banane, portocale, lemn brasiUan, etc., apoi 
se mai află trestie de zahăr, tutun, bumbac, salsa- 
parilla, indigo, vanilie, cauciuc. Dintre animale 
există tapiri, măimuţe, peccari (porc), leneşi 
(bradj^pus), furnicari, colibri şi felurite alte paseri 
frumoase, multe reptile şi foarte multe feluri 
de insecte. Metalele şi mineralele sunt puţin 
exploatate; se află roce cristaline, granit, mică, 
talc. Cauciucul se culege la Vera Paz şi Peten. 
Populaţiunea se ocupă mai ales cu agricultura, 
cacao, cafea, puţin cu vitele sau cu minele. In- 
dusti-ie mică. Indigeni sunt 900,000, din familia 
Mayas, Ispanioli 400,000, meseriaşi şi mici co
mercianţi. In capul statului e un president al 
republicei, pe şese aui, după constituţiunea dela 
1879. Armata de pace 3718 oameni, de resboiu 
100,000. Veniturile constau din vămi şi mono
poluri. Capitala e Guatemala la Nueva, 69,796 loc. 
(1891), archiepiscopat, catedrală superbă, teatru, 
spitale, circ de tauri. Porturi sunt Levingston şi 
Puerto Barrios la Atlantic, San Jose, Ocos, Cham- 
perico la Pacific. O cale ferată duce dela San Jose 
a capitală şi dela Champerico la Retalhulen,

datând dela 1880, în lungime de 170 km. şi 300 
cu ceea ce se construesce actualmente. La 1890 
exportul a trecut de 70 2iiil. fr., importul de 
35 mii. fr. Istorie. La 1524 o cuceri Pedro de 
Alvadaro. Era locuită de multe triburi, diferite 
prin origine, limbă şi şefi. In seci. XV şi XVI 
fu devastata de corsarii englezi şi olandezi şi 
suferi invasiunea Mosquitos-ilor. Până la 1821 
ţinu de Ispania, când se declară independentă, 
se uni cu Mexicul, se despărţi după doi ani şi 
se constitui în republică, cum se află şi astăzi.

[A. S.]
Guaviare, rîu lateral de pariea stângă a lui Ori

noco în Columbia, isvoresce din An(jii, se revarsă 
lângă San Fernando de Atabapo; 1500 km. lung.

Guayana, sau Guiana (frc. Guyane, port. Gu- 
ianna), numele a trei ţeri din America de sud, 
între Venezuela, Brasilia şi Atlantic. Se mai nu- 
mesce G. şi sudul Venezuelei (prov. Boli var) şi 
o parte din nordul Brasiliei (prov. Alto Ania- 
zonas). Supr. trece de 2.000,000 km2.; n’are ancă 
limite strict determinate în sud. E formată de 
un substrat de granit, preste care se află gi'esie. 
Incepend dela isvoarele Orinocului, munţii soi 
sunt: sierra Parima, cu Pico Duida (2475 m.), 
Pacaraima, Imerina, Tapiirapeco; din Venezuela 
se intind: sierra Rincote, eu piscul Roraiania 
(2600m.), sierra Maraguaca(2508 m.). In sud sunt 
sierra Acarai şi Tumuc-Humac, cu piscul Cre- 
vaux (330 m.). Bîurile sunt numeroase: afară de 
Orinoco, care udă Venezuela şi mulţii sei atluen(i, 
mai sunt Cuyuni. Mazaruni, Essequibo, Demerara, 
Berbice, Corentyne, Surinam, Maroni, Mana şi 
Oyapoc, care se varsă toate în Ocean. Clima 
caldă; în locurile năsipoase temperatura trece de 
+ 50° C.; pe înălţimi mai temperată şi mai umedă. 
Ploile ţin dela Aprile până la August şi sunt prea 
abundente; furtuni mari; aerul Cayennei e nesă
nătos. Plante tropicale, ca ale Brasilei; Animale 
asemenea. Indigenii ţin de familiile Tupi, Carii), 
Aiecuna, Arinagoto,Macusi,Vapisiana, Rakuyenne 
şi Arravak. Guiana e împărţită în trei, o parte 
a Angliei, alta a Olandei şi alta a Fraudei.

Guiana engleză, se întinde dela Cotingo, 
afluent dela Amazonas, până la Corentyne. 8upr. 
229,600 km2., după Englezi 287,220 km2. Pop. 
288,328 loc (1891). Numai coastele-s colonisate, 
iar interioiTil e acoperit de păduri virgine. Ca
pitala e Georgetown sau Demerara (fost Sta- 
broek), 53,176 loc. (1891); posedă un episcopat, 
doue bănci, museu, bibliotecă şi vre-o 200 de 
şcoale publice. Alt oraş e Noul Amsterdam.

Guiana olandeză sau Surinam, între Cron- 
tyne şi Maroni. Supr. 129,100 km2. Interior puţin 
cunoscut; pe coaste păduri de inangi'ove (rizo- 
phora). Pop. 56,873 loc. (1891), din care 12,000 
de Indieni din triburile Saramakka, Aukanor, 
Boni şi Paramakka, atinşi de syphilis, şi 1400 
de Jidani' De la 1863, de când s’a deşiiiiiţat 
sclavia, cultura bumbacului şi a cafelei :i dis
părut aproape. Cereale, zahăr, banane, melasă, 
rum, cauciuc, aur. Cap. Paramaribo (fost Noul 
Middleburg), pe stânga Surinamului, 29,118 loc. 
(1891), port sigur. Alt port e Caledonia. Comu- 
nicaţiunea se face pe apă.

Guiana franceză, între Maroni şi Oyapoc, 
78,900 km2., 29,637 loc. (1890). Explorată in ul
timul timp de Coudreau. Munţii cei mai înalţi ajun;1' 
la 8(X)m. Rîuri cu cascade. Media climei + 22° C.
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Pe înălţimi se afla straturi de humus. Cacao sel- 
batică, porumb, orez, bumbac, cafea, tutun. Ocu
pata de Francezi la 1674. înainte de abolirea 
sclaviei se producea mai mult bumbac, zahăr, 
cacao şi ruku (arbore medicinal şi colorant). In
dieni în interior 20,000. Cap. Cayenna, 28,906 loc. 
(1884), fundată la 1626, dela 1851 aleasă ca loc de 
deportare. Port mare, casarme, spitale, bancă, gra
dină de aclimatare. Mortalitate mare. întinse sa
vane (câmpii); aur, argint, fier, cărbuni. Importul 
de doue ori cât exportul; primesce suplemente 
dela Francia.

Istorie. Coastele G. au fost descoperite de 
Alonso de Hojeda şi de Americo Vespucci (1499). 
Vincente Yanez Pindon o străbătu în interior 
(1500). Colonisarea olandeză începu la 1580, cea 
franceză şi engleză dela 1626. La 1654 Englezii 
ocupară coloniile franceze, dar le evacuară la 1664; 
la 1665 luară Olandezilor Essequibo, iar la 1781 
toate coloniile de aici. Afară de Essequibo însă 
ele fură restituite după doi ani. Urmară alte di
ferende, un resboiu chiar, cari se terminară la 
1814. G. franceză fusese la 1676 invadată de 
Olandezi, pe cari contele d’Estrees îi alungă 
la 1672. Englezii şi Portughezii o atăcară la 1809 
şi chiar fu posedată de Portugalia până la 1817, 
când reveni în puterea Franciei. [A. S.]

Guayaquil, oraş cu port în Ecuador (America 
de sud), 51,000 loc. (1893); residenţă episco- 
pească; comerciu cu cacao, cauciuc, china, cafea ; 
şantier.

Gubbio, (în antichitate Iguvium mai târziu 
Euguhium), oraş în prov. ital. Peragia (Umbria), 
cu 5540 loc.; residenţă episcopească. In casa ora
şului se află tablele eugubinice, 7 table de metal 
cu scriere umbrică şi latină.

Guben, oraş în provincia prus. Frankfurt, cu 
31,182 loc. (1895); gimnasiu clasic şi real, şcoală 
reală, institut de surdomuţi; industrie de postav 
şi pălării.

Gubernatis, Angelo, de, scriitor şi filolog italian, 
n. 1840 la Turin. După ce lua doctoratul în filo- 
solie, fii numit în 1860 profesor de retorică. 
Trimis de guvern în Berlin (1862) pentru studiul 
limbilor şi literaturii indiane, la reîntoarcere fu 
numit profesor de sanscrita la institutul studiilor 
superioare în Florenţa. La etatea de 25 ani, fă
când cunoscinţă cu Bakunin, prin mijlocirea un- 
gurului Fr. Pulszky, îmbrăţişază doctrina acestuia, 
demisiona din profesorat şi se întreţinea cu lec- 
ţiuni particulare. In curând insă fu desamăgit; 
şi, după ce într’o întreprindere cooperativă de 
tipografie îşi pierdu, împreună cu ilusiunile so
cialiste, şi puţinii bani ce-i avea, înaugură (1872) 
un curs liber de sanscrita şi literatura vedică 
la Florenţa, catedră, la care după 2 ani fu numit 
titular. A scris; Mică enciclopedie indiană (1867), 
Isvoare vedice ale epopeei (1867), Memoriu de
spre căletorii italian! în Indiile orientale (1868), 
Istoria comparată a obiceiurilor nupţiale indo- 
europene (1869), Mitologia zoologică sau legenda 
animalelor (1872), Lecturi despre mitologia ve
dică (1874), Mitologia plantelor (1878—80), Dic
ţionar biografic al contemporanilor (1879—82), 
Ungaria politică şi socială (1885). Ca Literator 
a scris: 3 drame orientale (Regele Nai a. Regele 
Dasareto şi Maia); o tragedie (Pietro deUe Vigne) 
şi 2 drame în versuri (Moartea lui Catone şi Ro- 
mulus); revistele: Italia literară, Critica italiană.

Enciclopedia română. Yol. II.

Revista orientală. Revista europee, ş. a. Mare 
filo-român.

Gubernium, fneolat.J v. Guvern.
Gudenaa, cel mai mare rîu în liitlanda, 158 km. 

lung., se varsă în Kattegat.
Gudjarat, f Guzerat), ţinutîn partea nord-vestică 

a Indiei anter., lângă Marea Arabă, 178,896 kma. 
cu 11.055,942 loc. (1891).

Gudron, cătran, coaltar, substanţă de natură 
reşinoasă, resultată din destilaţiunea lemnelor 
de brad şi a altora, sau residiurile oleoase re- 
mase dela destilaţiunea cărbunelui de piatră în 
vase închise, de unde G. vegetal şi mineral. G. 
vegetal e un amestec de uleuri emperiuraatice, 
cărbune şi acid pirohgnos, se obţine din com- 
bustionarea lentă a pinilor după ce li-s’a scos 
terebentina. El se presintă în acest cas cu o 
consistenţă sirupoasă, transparentă, cu o nuanţă 
roşietică şi o odoare caracteristică; arde cu o 
flacără luminoasă, depunend cărbune. Se între
buinţează cu deosebire la spoirea unor obiecte, 
cari în contact cu aernl sau cu alţi agenţi at
mosferici s’ar deteriora, cura s. e. la obiecte 
de lemn; lemnul conţine o substanţă azotoasă, 
care în contact cu căldura, aerul şi apa fer
mentează uşor, şi cu timpul ţesutul lui se di- 
stiTige, ceea ce se poate înlătura perfect prin 
ungerea cu G., care lucrează în acelaş timp ca 
antiseptic şi hidrofug. In acest scop el îşi gă- 
sesce o aplicaţie întinsă în marină la spoirea 
vaselor marine, precum şi accesoriilor acestora 
ca fierării, frânghii, etc. Amestecat cu cărămidă 
pisată, ori cu silice calcaroasă, după eliminarea 
oleurilor esenţiale, dă un ciment (mastic) pu
ternic ce se întrebuinţează cu succes la beto- 
narea fântânilor, basinurilor sub numele de asfalt 
artificial. G. mineral e de asemenea un compus 
foarte complex şi resultă dela fabricarea gazului 
de iluminat. Aci el este întrebuinţat ca com
bustibil, la fabricarea negmlui de fum. Destilat 
cu şi fără apă dă diferite hidrocarburi lichide, 
necesare la disolvarea industrială a cauciucului, 
precum e benzina. Din el se mai scoate şi fe
nolul, acidul fenic şi o mulţime de alţi corpi, 
din cari decurg o întreagă serie de materii co
lorante, ca colorile de anilină, acidul picric, etc. 
Iu medicină se întrebuinţează G. vegetal ca apă 
de G. în blenoragii acute, în tifusuri, sifilis, reu
matism, precum şi în maladiile de piele ca un 
desinfectant puternic. [S. M.]

Gudrun, epopee naţională germană, de pe la 
sfîrşitul seci. XII, în acelaş raport cu Niebe- 
lungen, ca şi Odyssea cu Hiada; însă supe
rioară epopeei Niebeiungen atât prin limbă şi 
stil, cât şi prin idei, graţie influenţei creştinis
mului. Fondul e credinţa statornică în iubire, şi 
ca urmare, după lungi peripeţii şi multe sufe
rinţe şi lupte sângeroase, fericirea prin căsătorie 
între eroina epopeei, G., cu Herwig, şi între 
celelalte persoane ale epopeei.

Guelfi, V. GhelQ.
Guenles, (herald.) termin vechiu francez, care 

însemnează roşu ca sângele. Se mai întrebuin
ţează astăzi numai în heraldică spre a desemna 
coloarea roşie. [O. L.]

Guericke, Otto de, fisic. germ.,n. 1602 în Magde- 
burg, f 1686 în Hamburg. A fost timp de 37 ani 
buTgraaestrul oraşului seu natal. A scos cel dintâi 
o scânteie electrică dela un glob de sulfur elec-
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trişat, şi s’a gândit că acea scânteie e de aceaşi 
natură ca şi fulgerul. A fost tot cel dintâi care 
a putut să scoată aerul diu un vas închis. In 
cartea sa »Experimenta noVa« vorbesce despre 
toate tentativele, cari au urmat să le facă, îna
inte de a ajunge la un mijloc practic pentru 
operarea golului. însărcinat cu o misiune la dieta 
din Ratisbona, a pricinuit mirarea înalţilor membri 
ai asemblei (între ei era şi împeratul) prin ex
perienţele cari le făcuse acolo cu doue emisfere 
goale, cari au fost ţinute în contact numai de 
presiunea aerului exterior, şi cari abia 16 cai 
puternici au ajuns să ie separe. (Această expe
rienţă s’a numit experienţa din Magdeburg). A 
făcut şi bune experienţe astronomice. A fost 
unul din cei dintâi cari au precis reîntoarcerea 
cometelor, a dat o explicaţie, care însă n’a fost 
admisă, asupra originei petelor soarelui. Lucrările 
sale sunt descrise în cartea întitulată: Experi
menta nova, ut vocant Magdeburgica, de vacuo 
spatio, etc. (Amsterdam, 1672). A scris şi o istorie 
»Historia civitatis Magdeburgensis occupatae et 
combustae.« Aceasta nu s’a tipărit.

Guerillas, nume ce se dă în Spania trupelor 
neregulate, cari bărţuiesc pe inimic ca şi par- 
tisanii, mai cu samă prin munţi şi embuscade; 
de asemenea se indică în Spania sub acest nume 
corpurile revoluţionare, cari se ridică contra pu- 
terei statului.

Gudrin, Victor, arcbeologşi explorator, n. 1821 
în Paris, dela 1863 călători în mai multe rân
duri în Orient, prof. la univers, cat. în Paris. 
Scrieri: «Description geogr., histor. et arcbeo- 
logique de la Palestine«, (1869—83, 7 voi.); »La 
Terre-Sainte«, (1881—83, 2 voi.); »Jerusalem«, 
(1889) ş. a.

Gu6rin-M6neville, Felix Edouard, naturalist 
frc., n. la Toulon 1799, s’a semnalat mai ales 
prin cercetările sale asupra viermilor de mătasă. 
A murit la Paris în 1874. Scrierile sale sunt: 
ficonograpbie du regne animal de Cuvier», 
«Magazin de Zoologie* (26 tom.), »Guide de l’e- 
leveur de vers â soie«, etc.

Guerrazzi, i^Vancesco Domenico, (1805—1873), 
celebru scriitor şi om politic italian, n. în Li- 
vomo din o familie săracă. Studia dreptul. Primul 
seu roman istoric, La battaglia di Benevento 
(Florenţa 1818), revela talentul seu. A scris apoi 
alte doue romane, «L’assedio di Pirenze şi Isa- 
beUa Orsini; o dramă istorică, I. Biancbi e i Neri, 
şi trei novele (1847), scrieri însemnate prin idei 
şi simţeminte nobile şi prin stilul original şi 
pitoresc, însă adeseori exagerat, ca şi în dis
cursurile sale. Nemulţămit cu gloria literară şi 
indemnat de patriotismul seu, luâ parte la toate 
societăţile secrete, mai ales în Juna Italie a lui 
Mazzini. In 1848 fu arestat, însă în curând fu 
eliberat şi numit ministru de interne şi president 
de consiliu al Toscanei. In 1849, triumfând re- 
acţiunea democratică, fu din nou închis şi osândit 
la exil, cu toată eloquenţa desvoltată in a sa 
Apologia della vita politica di Fr. D. Guerrazzi. 
După constituirea regatului Italiei fu membru al 
parlamentului. A scria ancă doue romane isto
rice : Beatrice Genei (1854) şi Pasquale Paoli (1865) 
şi colecţiunea umoristică: L’asino.

Guerrero, stat în Mexico, lângă Oceanul Pa
cific, 64,756 kma. cu 417,621 loc. (1895). Capitala 
Cbilpancingo.

GuerrinI, Olindo, (pseud. Lorenzo StechettiJ, 
liric ital., n. 1845 în Forli, bibliotecar în Bologna; 
foarte popular. Scrieri: «Postuma, canzoniere di 
Lorenzo S.« (17 ed. 1890).

Guesclin, Bertrand, v. Duguesclin.
Guevara y Duenas, Luis Velez de, poet spân., 

n. 1570 în Ecija (Andalusia), f 10 Nov. 1646 
în Madrid; scrise preste 400 comedii, precum 
şi renumitul romau »El diablo cojuelo*.

Gugiuman, odinioară căciulă de samur cu fundul 
roşu (pentru boieri) sau alb (pentru Vodă sau 
beizadele).

Guiana, v. Guayana.
Guiccidardini, Francesco, celebra istoric ital. 

(1482—1540), n. în Florenţa, fii acolo profesor 
de drept la etatea de 23 de ani, apoi trimis am
basador la curtea lui Ferdinand Catolicul, advocat 
al consistorului din Roma, guvernator al Mo- 
denei, Reggiului şi Bolognei, şi president al pro
vinciilor Romagna, sub Leon X şi Clemente VII ; 
avu nn rol însemnat în afacerile Florenţei, con
tribui la restaurarea familiei de Medici. In sfîişit 
se retrase în viaţa privată şi, la vila sa Arcetri, 
s’a ocupat până la moartea sa, în 1540, cu scriei ea 
evenimentelor, la cari a luat parte sau a fost 
martor, compunând Istoria Italiei în 2 voi., dela 
1490 până la 1534, operă de mare valoare, 
scrisă într’o limbă corectă şi curată, însă îu 
perioade prea lungi, mai ales discursurile. Istoria 
sa cuprinde viaţa întregului popor italian şi njire- 
ciază faptele şi persoanele cu dreptate şi multă 
cunoscinţă. Intr’un stil mai puţin măestrit şi mai 
uşor sunt scrise operele sale mai mici, publicate 
de curând: Storia de Firenze, Dialogo politico, 
Ricordi politici e civili, Ricordi sulla propria vita, 
şi alte scrieri, în cari G. se arată tot atât do 
practic în sciinţa de a guverna, ca Macbiavelli, 
şi un judecător mai drept şi mai bun cunoscetor 
de oamenii şi timpul seu. [M. Strajan.]

Guide, V. Ghid.
Guido de Arezzo, (AretinusJ, n. pe la 990 lângă 

Paris, crescut la St.-Maur, călugăr benedictin 
în Pomposa lângă Ferrara, pe urmă îu Arezzo, 
dela 1029 priorul mănăstiru din Avellano. |-1050. 
Bine meritat pentru teoria musicei şi practica 
musicală; inventatorul portativelor. Cf. Kiese- 
wetter (1840), Falchi (1882).

Guido de Lusignan, din o veche fam. dinastică 
din Poitou, se căsători la 1182 cu Sibylle, fica 
regelui din Ierusalim Amalric, 1186 rege în Ieru
salim, 1187 învins de Saladin la Hittin şi făcut 
prinsoner, 1193 dădu Ierusalimul lui Kicbard 
inimă de Leu în schimb pentra Cypru şi în
temeia aci un regat, care se susţinu până la 1437; 
f 1194. Cf. Herquet (1881).

Guildhall, edificiul primăriei din Londra (v. ac.).
Guiiheim, (Gulielm, Guliom), v. Wilholm.
Guilielma Mart., specie de palmieri, G. spe- 

ciosa Mart., în Brasilia, cu fructe comestibile, 
seminţe bogate în oleu (graines de Paripou), 
lemn bun de construcţie.

Guillaume de Machaut, poet frc., n. la Macliaut 
la începutul seci. XIII. A scris un numor con
siderabil de balade, cântece, rondouri precum şi 
o poemă istorică: «La prLse d’Alexandrie®, caro 
se ocupă cu viaţa şi faptele lui Petru I de Lu
signan. Unul din elevii lui fu şi Eustache Des- 
champs. Operele sale au fost publicate de i 
Tarbe (Rheims, 1849).



Guillebert de Lannoy — Guise. 627

Guillebert de Lannoy, cavaler franc., care a 
trecut prin Moldova pe vremea lui Alexandru- 
Vodă cel Bun (1426). El măiturisesce că în Ce
tatea Albă erau Genovezi, o probă mai mult că 
în timpurile acelea litoralul Mării Negre era 
ancă în stăpânirea acestor fruntaşi ai comer- 
ciului italian.

Gulllotine, v. Ghilotina.
Guimaraes, Bernardo Joaquim da Silva, poet 

şi romancier brasilian, n. 1827 şi f 1885. A pu
blicat: Cantos da solidao, 1852-, Inspiraşoes da 
tarde, 1853; o mulţime de romane, dintre cari 
mai bune: O Garimpliro, 1872; O Seminarista, 
1872; A Escrava Isaura, 1882. In poesiUe sale 
se manifestă un spirit naţional brasilian.

Guinea, parte a Africei apusene, se întinde 
dela cap Roxo (12° 19# lat. nord) până la cap 
Negro (16° lat. sud); se divide în G. superioară 
sau nordică, dela cap Lopez (1° lat. sud.) spre 
nord, iar de aci spre sud G. inferioară.

G. superioară, numită în general G., are 
ţerm plan, în delta rîului Niger şi la gurile 
altor rîuri terenul e băltos, nesănătos; în colo 
are ţiuuturi colinoase şi deluroase foarte pro
ductive. Principalul product de export e oleul 
de palmieri. Populaţiunease compune din seminţii 
de Negri, cari în timpul mai nou au început 
să se îndeletnicească şi cu cultivarea de orez, 
păpiişoiu, indigo, bumbac, etc. şi să îmbrăţişeze 
unele industrii, ca prelucrarea aui'ului şi fierului, 
ţesetoria, etc. Diferitele ţeri ale G.-ei, cu nu
meroase colonii engleze, franceze şi germane, 
luate dela vest spre est, sunt: G. portugheză, 
franceză, Sierra Leone (engl.), Litoralul piperului 
(repubhca Liberia), Litoralul fildeşului (în mare 
parte francez). Litoralul aurului (engl.). Litoralul 
sclavilor, sau Benin, cu posesiuni engl., franc, 
şi germ., estuarul Nigerului până la Rio del Rey 
e engl.. Camerun al Germaniei. O. inferioară: 
Congo francez (Loango), estuai’ul Gongului (statul 
Congo); Ambriz, Angola şi Benguela sunt ale 
Portugaliei.

Intre cele doue G. se întinde marele golf G., 
cu sinurile Benin şi Biafra şi cu insulele G.-ei: 
Fernando Po şi Annobom (spân.). Principe şi 
Sao Thome (portug.).

Guinea, Febra de G., o febră periculoasă în 
0., care probabil este identică cu febra galbenă. 
Cf. art. Febra.

Guinea, vierme, v. Nematodes.
Guinea nouă, insulă mare la nordul Australiei, 

despărţită de aceasta prin strimtoarea lui Torres; 
785,362 km2., teren muntos, cu ca. 698,000 loc. 
Papuani, puţin prietinoşi faţă de Europeni. Partea 
vestică a insulei cu mai multe grupe de insule 
(397,204 km2, cu 238,000 loc.) e colonie olan
deză dela 1858; Englezii au luat în posesiune 
dela 1884 teritorul de pe lângă ţermurul sud- 
estic (229,102 km2, cu 350,000 loc.); partea 
estică a insulei, dimpreună cu archipelagul Bis- 
marck (Britania nouă) şi insulele Solomon, e a 
Germanilor.

Guineas, un fel de pânză albastră de bumbac, 
care se întrebuinţează în unele părţi ale Africei, 
mai cu samă în Guinea şi Sonegambia, în loc 
de bani îu schimbul comercial.

Guinee sau Guinea, veche monetă engleză de 
aur, = 21 shilling = circa 12 11. 80 cr.

Guinegate, sat în depart. franc. Pas de Calais. 
Aci a învins Maximihan I pe Francezi 17 Aug. 
1479, şi Englezii pe Francezi 16 Aug. 1513.

Guinicelli, Guido, poet ital. din Bologna, pe 
la 1240—76, predecesorul cel mai însemnat al 
lui Dante, scrise canţonete şi sonete, editate de 
Casini, »Le rime dei poeţi Bolognesi*, 1881.

Guipure, (pron. Ghipir), un fel de dantelă de 
aţă, lucrată cu flori mai groase, ce ies în reUef. 
Florile se lucrează separat şi se combinează ca 
dantelă, prin fire de aţă încrucişate.

Guipuzcoa, prov. spân. (Bascia), 1885 km*, cu 
181,845 loc. (1887). Capitala San Sebastian.

Guiscard, conumele ducelui Rohert de Apulia 
şi Calabria, fiul lui Tancred de Hauteville, n. pe 
la 1015 în Norraandia. împreună cu fraţii sei 
s’a pus în fruntea unei armate şi a pornit din 
Normandia în Italia inferioară, unde a ocupat 
toate acele ţeri, cari mai târ(jiu au format re
gatul Neapolei. In lupta dintre papa Grigorie YII 
şi împ. Enric IV, a stat de partea celui dintâi; 
ocupă Roma, eliberă pe papa şi-l duse cu sine 
în Salerno. f 1085. Cf. şi art. Robert.

Guise, oraş şi fortăreaţă în depart. franc. Aisne, 
lângă Oise, cu 8069 loc. (1896); castel; capitala 
fostului ducat de G.

Guise, familie celebră în istoria Franciei, şi 
mai ales în timpul resboielor religioase; origi
nară din Lorena, veni şi se stabili în Francia 
pe timpul lui Francisc I. Primul din acea.stă 
familie fu Claude duce de Lorraine, care servi 
pe regele Franciei Francisc I în lupta ce pufta 
contra lui Carol Quintul. Apoi găsim în istoria 
regatului francez numele următorilor membri 
ai familiei de G.: Cardinalul Jean de Lorraine, 
frate mai mic al lui Claude C498—1550); Fran- 
Qois de Lorraine duc de G., militar iscusit şi 
frate mai mare al lui Claude; dînsul luă din 
mânile Englezilor portul Calais şi moare asasinat 
de cătră un nobil protestant, anume Poltrot 
(1519—Charles de G., cardinal de Lorraine 
(1524—1574); Henri I duc de G., fiul lui Fran- 
şois de Lorraine; acesta şi-a câştigat un trist 
renume în istoria Franciei prin faptul, că a condus 
masacrul din noaptea Sf. Bartolomeu, el piere 
asasinat la Blois din ordinul lui Henric III, re
gele Franciei C550—1588); Louis de Lorraine, 
cardinal de G., frate cu Henri duc de G. (1555 
până 1588) şi Charles de Lorraine duc de G., 
principe de Joinville, duce de Joyeuse (1571 
până 1640). Mare parte din membrii familiei 
de G. au jucat roluri însemnate în istoria re
ligiei catolice, deosebindu-se printr’un fanatism, 
care de multe ori deVenia criminal. Casa de G. 
era ramura cadetă a casei ducale de Lorena; cu 
toate că era nouă în Francia, totuşi se ridică 
repede deasupra tuturor familiilor nobile din 
regatul francez. Claude de Lorraine, şeful acestei 
case, obţinu, în schimbul serviciilor aduse Franciei 
pe timpul lui Francisc I, guvernamentul Cham- 
pagnei; această familie deveni şi mai puternică 
în timpul domniei lui Francisc II, care se că
sătorise cu Maria Stuart, fica lui lacob V şi a 
Măriei de Lorena. Claude de Lorraine, şeful fa
miliei de G., era al cincilea fiu al lui Rene II 
duce de Lorena; el moare în 1550. Familia G. 
conduse destinele Franciei pe vremea resboa- 
ielor religioase şi era foarte bine vecjută la curtea 
papală. [Caion.]

40*
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Gultara, v. Chitara.
Guizot, FranQois P., bărbat de stat şi istoric 

francez, n. 4 Oct. 1787 la Nîmes. Urmează gim- 
nasiul în Geneva, dreptul în Paris. Profesor în 
familie 1807, profesor de istorie la facultatea 
din Paris, secretar general la ministeriul de in
terne 1814, secretar general la justiţie 1815, în
temeiază cu Decazes şi Eoyer-Collard partidul 
doctrinar; din nou în administraţie 1819, din 
nou la facultate 1820, de unde este suspendat 
(1824) şi reînstalat (1828). 1830 deputat, redac
tează protestul contra ordonanţelor din Iulie şi 
dă astfel ocasie la isbucnirea revoluţiei din 1830. 
De mai multe ori ministru până la 1840, de când 
conduse fără încetare guvernul Pranciei până 
la 1848, ca ministru, şi ca prim-ministru. Om de 
caracter, el se încungiura de oameni puţin scru- 
puloşi, partisan al constituţionalismului englez 
respingea ori ce reformă electorală şi pentru-că 
în alegeri lăsa mână liberă deputaţilor, în ca
meră pretindea supunere dela majoritate. Elo- 
cuent dar arogant, era urît în popor şi strigătul 
revoluţionarilor la 1848 era »jos Guizot«. Fugi în 
Londra, de undo nu întră în Paris decât în 1849. 
încercă o fusiune între Burboni şi Orleanişti, 
dar în zadar. In timpul imperiului a stat liniştit 
ocupându-se cu studiul, f 12 Sept. 1874. Ca po
litic G. a fost mai mult un imitator al Angliei, 
ca scriitor este unul din cei mai însemnaţi scrii
tori ai Franciei, unul din întemeietorii istoriei 
none. A instituit comitete pentru publicarea is- 
voarelor istoriei franceze şi a întemeiat şcoala 
primară franceză prin legea din 28 Iunie 1833. 
A scris mai mult decât o bibliotecă. însemnăm 
pe cele mai cunoscute; Histoire de la Civilisation 
en France, Histoire de la Civilisation en Europe, 
H. de la Revolution d’Angleterre, Meditation sur 
l’essence de la religion chretienne, Melanges.

Guizotia abyssinica Cass., (botan.) composite, 
se cultivă în India estică şi Abissinia. Seminţele 
dau un oleu (Ramtilla, Niger) comestibil şi de 
ars; turta dă un nutreţ bun.

Guldberg, Ove Hoegh, om de stat şi savant 
danez, n. 1731 şi *j* in 8 Febr. 1808. Conser
vator extrem şi mare contrar al lui Struensee; 
după căderea acestuia a fost numit membru al 
consiliului de stat; 1772—84 a fost sufletul gu
vernului danez. A scris: Istoria universală, 3 voi.

Gulaş, V. Gulyâs.
Guler, bentă croită după mărimea gâtului, cu

sută la cămăşi şi la deosebitele vestminte ne
cesare. Se fac şi gulere simple, necusute de 
cămăşi, cari se aplică la gât cu ajutorul unor 
nasturi. Gulerat, cel ce poartă guler, numire 
dată de popor slujbaşilor şi agenţilor de poliţie, 
fig. îngâmfat, obraznic.

Gulf-Stream, numele englez al curentului gol
fului, numit înainte şi curentul Floridei. El e 
continuarea curentului equatorial, din jos de 
capul Verde; întră în golful Mexic cu o tempera
tură de + 30° C la suprafaţă şi iese pe lângă Flo
rida mai cald âncă şi se îndreaptă spre nord- 
est. Cercetările arată că apa sa e mai sărată şi 
cu 60 cm. mai înaltă ca a oceanului. In unele 
luni iuţeala sa e de 7 km. pe oră şi scade cu 
cât înaintează spre nord. Amestecat cu nomolul 
Mississippi-ului, de coloare indigo închisă, se di
stinge foarte bine cu ochii liberi de apele ocea
nului când iese din G. Mexic. Aci e lat de 75 km.

şi adânc de 800 m. Trecând cu corabia în apele 
arctice, se poate constata uşor de unde începe 
curentul, prin temperatura sa mereu mai înaltă 
decât a oceanului. Dela Noua Fundianda până la 
capul Lands Eud el curge 100 de Intre 
Noua Fundianda şi Azore se desparte în trei braţe, 
spre Gronlanda, spre Irlanda şi spre G. Gas- 
coniei, întorcendu-se de aici spre Spania şi Africa. 
Iarna temperatura e de -1- 26° C. El face ca Eu
ropa de nord-vest să fie mai caldă, pe când Labra
dorul e îngheţat. Un curent asemenea e în Pa
cific şi e numit de laponezi Kuro-Sivo (curentul 
negru). Columb recunoscuse existenţa curentului 
Golfului Mexic şi relativ la asta culese inforina- 
ţiuni în Orcade şi Islanda, ai căror locuitori 
spuneau de lemne pe cari le aduce apa, etc. şi 
păstrau tradiţiunea unor navigatori necunoscuţi, 
probabil Americani luaţi de curent. Francisco de 
Alaminos, pilotul lui Ponce de Leon, la 22 Apr. 
1513, îl observă asemenea şi-l numi canalul de 
Bahama, nume sub care l-a descris şi Herrera 
la 1600. Anghiero, după Columb, în »De rebus 
oceanicis«, recunoscu că apele se prelungesc până 
la Terra Nova. Franklin îl descrise şi-l numi 
curentul golfului. Humboldt citează că nisce re
sturi dintr’un naufragiu la capul Lopez (Africa) 
au trecut de doue ori Atlanticul şi au ajuns în 
Scoţia. [A. S.]

Gulie, nap (v. ac.).
Gullinbursti, în mitol. nord-germană un gligan 

cu peri de aur, pe care Freyr, (jeul soarelui, a 
călătorit prin eter. Gliganul (v. ac.) a fost sim
bolul soarelui.

Gully, un aparat aşezat în gura unui canal, 
aflat obicinuit între trotoar şi stradă, uu coş 
metalic cu sită la fund sau o mică ladă de fier 
cu fundul găurit de mici aperturi, care reţine 
materiile solide suspendate în apa ce se scurge 
în canal. Acest aparat se scoate de 2—3 ori pe 
septemână din gura canalului spre a se depărta 
materiile adunate într’însul. Englezii numesc G. 
rigoala, şănţuleţul între stradă şi trotoar, destinat 
a înlesni scurgerea apei de ploaie, şi G.-hole 
intrarea într’un canal, gura canalului.

Gulub, porumb (v. ac.).
Gulyâs, mâncare maghiară, asemănată tocanei, 

preparată din bucăţele de carne prăjită şi fiartă, 
cu ceapă tocată, cu cartofi, şi mai cu seamă bine 
papricată.

Gumbinnen, cerc guvernial în prov. pmsiană 
Prusia estică, 15,877 kma. cu 802,340 loc. (1895). 
Capitala G. are 13,545 loc.; gimnasiu, progim- 
nasiu real; renumite tîrguri de cai.

Gume, (botan.) substanţe ternare, hydraţi de 
carbon, respândite la plante; aşa e: G. adragant, 
produsă de diferite specii de Astragalus (v. ac. 
şi Adraganta); se aduce din Creta, Pers ia. Ar
menia şi cuprinde bassorină (hydrat do carbon, 
analog cu amidonul); G. arabică, G. de Senegal, 
de Djeddagh, Mogador (din Africa), de India, 
Gap, toate produse de diferite specii de Acacia 
(v. Acaţul) şi Albizzia (v. ac.), cupiindo arabină, 
o reunire de acid arabic cu calciu; G. nostrus, 
sau cleiul de pomi, produs de diferite genuri do 
Rosacee (Cireş, Prun, Cais); cuprinde cerasină, 
o reunire de acid metagumic cu calciu, ş. a. Toate 
sunt producte de transformare ale celulosei, 
aceasta suferind modificarea numită gelificaie 
(v. ac.). Uneori această modificare e pi ea exce-
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sivă şi atunci pentru plantă constitue o boală 
numită Gummosă. Se întrebuinţează în far
macie la siropuri, paste; în cofetărie; în in
dustrie, la pregătirea stofelor şi a hârtiei; în 
medicină, contra inflamaţiilor şi ca disolvante a 
grăsimilor, esenţelor şi reşinelor ce nu se pot 
disolva numai în apă.

Gume-re^ne, sunt substanţe resultate din ame
stecul unei gume cu o reşină (v. ac.); aşa este 
Guma amoniac, produsă la Umbelifera Peuee- 
danum ammoniacum H. Bn. din Persia, între
buinţată ca stimulantă şi expectorantă; G. r. 
de Aloe (v. ac.); G. Gutti, produsă de diferite 
Guttifere fCalophyllum Inophyllum din Africa 
şi Polinesia, Garcinia Hanburyi din India estică); 
G. r. de pe solzii mugurilor ş. a. Ca şi pentru 
G., nu se scie ce rol direct au G. r. în viaţa 
plantei; se scie că şi ele sunt producte de eli
minare, ce folosesc indirect plantei, contra va- 
riaţiunilor de composiţie ale mediului, contra 
uscăciunei, a părăsiţilor, contra rănirilor ş. a.

Canale gumifere sunt tuburi ce merg în 
lungul corpului plantei; în interiorul lor se adună 
G. sau G. r. produsă de cătră membrana celu
lelor ce le mărginesc. De regulă sunt spaţii inter- 
celulare lisigene (v. ac.), mai rar scMzogene (v. ac.).

[S. Şt. R.]
Gummiguţ, o gumă-reşină solidă, produsă de 

diverşi arbori din familia gutiferelor, plante ori
ginale de prin Siam şi Cambodge, şi din cari 
se extrage, storcend prin presiune tigele lor, şi 
în urmă după câtva timp se întăresce. E de o 
coloare galbenă sau brună şi e constituită din o 
substanţă reşinosă 70%, gomă 20% şi apă 10%. 
Se întrebuinţează în medicină ca purgativ, cât 
şi în pictură ca coloare galbenă. [S. M.]

Gumplovicz, Ludovic, jurisconsult şi economist 
polon, n. 1838 în Cracovia; dela 1882 prof. la 
universitatea din Graz. A scris: Rassă şi Stat, 
1875; Stat de drept şi socialism, 1877; Lupta 
de rassă, 1883; Sociologie şi politică, 1892.

Gundulic, loan, sau Gondola, Giovanni di 
Francesco, poet sudslavic, n. 1588 în Ragusa, 
unde a ajuns să ocupe funcţiuni înalte, i* 1638. 
In 1893 i-s’a ridicat un monument în Ragusa. 
A scris poesii lirice şi epice şi drame. Cea mai 
importantă scriere a sa este eposul »Osman« în 
20 cânturi, care tratează despre resboiul dintre 
sultanul Osman II şi Polonii.

Gunoire, în agricultură numirea restituirii sub
stanţelor luate din păment prin recolta plantelor 
agricole şi horticole. Sub gunoiu propriu (}is în
ţelegem fecaliile solide şi lichide ale vitelor do
mestice dimpreună cu materialul de aşternut, 
amestecate şi fermentate toate laolaltă. Când fer
mentează numai fecaliile singure, fără aşternut, 
atunci poartă numirea de bălegar.

Gunoiul se scoate (Jilnic sau la intervale mai 
mici şi mai mari afară din grajd de sub vite 
— se rânesce — şi se pune pe platformă, unde 
se udă în fiecare septemână odată ori de 2 ori 
cu urina dela vite, şi se lasă să zacă nemişcat 
acolo 3—4 luni de (jile, ca să fermenteze sub 
acţiunea căldurei proprie şi a bacteriilor din aer 
ce au ajuns în el. Prin fermentare el se trans
formă într’o pastă uniformă şi unsuroasă, în 
care nu putem deosebi mai mult substanţele din 
cari este alcătuit. G. se împarte după animalele 
domestice, dela cari derivă el, şi se numesce G.

de vite, de cai, de oi, de porci, iar cel dela pa
serile de curte poartă numirea generică de găinaţ. 
Composiţia şi valoarea lui intrinsecă depinde dela 
modul de nutrire al animalului. Cel mai impor
tant este cel de vite cornute care se produce în 
cantităţi mai mari, cel mai concentrat este cel 
de paseri, de oi, cai, vite cornute, şi în urmă 
de tot este cel de porci, care conţine multe se
minţe de buruieni, ce nu şi-au pierdut âncă forţa 
germinativă şi este şi rece.

Giinther, 1) G., conte de Schwarzburg, n. 1304; 
după moartea regelui Ludovic Bavarezul paifida 
wittelsbach-ică îl alese în 30 Ian. 1349 rege 
german, faţă de Carol IV, candidatul papei şi al 
Franciei; îmbolnăvindu-se grav abcjise primind o 
recompensă de 20,000 mărci, -f 14 Iunie 1349.

2) Giinther, loan Ghristian, poet german n. 1695 
în Striegau (Silesia inf.). G. a fost înzestrat cu un 
talent liric original, dar o viaţă destrăbălată, care 
l-a certat şi cu părinţii, a pus prea curând capet 
activităţii sale poetice. A scris poesii de dragoste, 
ode, satire, în cari nu odată se dovedesce prea 
cinic. Mai cunoscută este poesia sa asupra păcii 
dela Passarovicz. "j* 1723 în lena. Poesiile sale au 
fost editate în 4 voi., 1724—1735.

3) Giinther, Antoniu, filosof şi teolog catolic, 
n. 1783 în Lindenau (Boemia) şi 1863 în 
Viena. G. a întemeiat o nouă şcoală filosofică, 
care a cercat să arete, că dogmele credinţei se 
demonstră prin sciinţâ. Când însă în 1853 con- 
gregaţiunea indicelui a pus la indice scrierile 
acestei şcoale, G. s’a supus (1857) autorităţii bi- 
sericesci împreună cu cei mai mulţi discipoli ai 
sei. Opere: Vorschule zur speculativen Theologie 
des Christenthums, 1828; Sud- und Nordlichter 
am Horizonte speculativei Theologie, 1832.

4) Giinther, Alb. Carol Lud. Gotthilf, zoolog, 
n. 1830 în Esslingen; a studiat teologia şi me
dicina. După obţinerea diplomei do doctor în 
medicină a trecut în Londra, unde a devenit 
asistent în despărţementul zoologic al muzeului 
britic, dela 1875 director chiar. A editat mai multe 
cataloage zoologice, a întemeiat revista »Record 
of Zoological Literatui'e« şi este unul dintre edi
torii revistei »Annals and Magazine of Natural 
Histo:^«.

5) Giinther, Sigismund, matematic, geograf şi 
meteorolog german, n. 1848 în Niireberg; dela 
1886 prof. la şcoala technică din Miinchen. 1878 
până 1884 a fost şi membru al parlamentului 
german. A scris; Grundlehren der mathem. Geo- 
graphie, 1878; Lehrbuch der Geophysik und 
physik. Geographie, 1884—85.

Gura, cavitatea bucală, o cavitate mărginită 
înainte de orificiul bucal, înapoi de velul pa
latului, pe de lături de obrazi, în sus de cerul 
gurei şi în jos de musculatura, care leagă osul 
hioid cu falca inferioară. In G. se află cele doue 
fălci cu dinţii şi limba. G. este acoperită cu o 
membrană mucoasă, provecţută cu un epiteliu 
pavimentos, în care se găsesc numeroase glande 
mucoase, nervi şi vase limfatice, (v. şi art. 
Epistom.)

Gura-Baii, braţ al Dunării în j. Ialomiţa (Rom.), 
corn. Socariciu, care taie insula Balta în doue 
părţi; numirea populară a acestui braţ este Rîu 
şi Rîu-alb.

Gurahonţ, comună rur. în Dng., cott. Arad, cu 
503 loc. Români (295) şi Maghari, E staţia finală
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a liniei ferate Arad-Valea-Crişului. Aici este în- 
mormentat prefectul loan Butean (v. ac.), spân
zurat 20 Iunie 1849.

Gura-Homorului, tîrg şi comună rurală, parochie 
împreună cu comuna rur. Bouri, moşii mănă- 
stiresci, în Bucovina, cu 3764 loc. (501 ort. or., 
1984 rom.-cat., 73 prot., 1206 mos.), cu căpi
tănie, iudet, 3 şcoli primare de câte 4 clase şi una 
de 1 clasă în Bouri, parochie romano-catoUcă, 3 
biserici, gară, telegraf, postă. [Dr. I. G. Sbiera.]

Gura-lalomitel, corn. rur. şi port în Rom., j. 
Ialomiţa, cu 812 loc. (Dicţ. geogr. 1897); are 1 
biserică şi 1 şcoală. Portul este situat în depăr
tare de 7 km. spre est de sat lângă Dunăre la 
gura rîului Ialomiţa.

Gura-ieuluf, numele popular al plantei Antir- 
rhinum majus L.

Gurami, (Osphromenus olfax Corn.), pescele 
Labyrint, până la 1 m. lung., trăiesce în apele 
dulci ale Bundelor Mari, în multe locuri acli- 
matisat, gustuos.

Gura-mlelului, v. Gura-leului.
Gura-Motrulul, corn. rur. în Rom., j. Mehe

dinţi, situată pe partea dreaptă a rîului Motru 
pe un mic platou, ce se termină la împreunarea 
Metrului cu Jiul; formează corn. cu sat. Argi- 
nescii. Buicescii, Jugastru şi Racoviţa, avend 
2060 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor, 3 biserici şi 1 
şcoală. Corn. e străbătută de şoseaua naţională 
şi de calea ferată Bucuresci-Verciorova. La îm
preunarea Metrului cu Jiul se află mănăstirea 
G.-M., a cărei zidire a fost începută la 1530 de 
jupan Preda Brâncoveanu vel vornic şi zugră
vită de Constantin Brâncoveanu la 1705. Mănă
stirea este încungiurată cu zid ca o cetate, avend 
porţi îmbrăcate în fier; la 1821 se închiseră 
aici boierii greci de frica lui Tudor Vladimirescu, 
care o ocupa, aprovisionâ şi întări. E. Poteca, 
unul dintre cei dintâiu luptători pentru şcoala 
şi biserica rom., a fost egumen la aceasta mă
năstire şi aici este şi înmormentat.

Guran, Alexandru, locotenent-mareşal român 
în armata austro-ungară, fiul unui sub-colonel, 
n. 20 Maiu 1824 în Borloveniul vechiu în Bănat. 
1843 e numit sub-locotenent. 1848 locotenent, 
iar în 1 Dec. căpitan cl. II. In 24 Ian. 1851 
este mutat în statul cartierului general, unde 
ajunge în 20 Febr. 1852 căpitan de cl. I, 5 Maiu 
1859 major, 21 Mart. 1864 sub-colonel, iar în 
11 Iunie 1866 colonel. G. a luat parte însem
nată la resboaiele din 1848, 1849 şi 1859 în 
Italia, câştigându-şi în 27 Iunie 1859 recuno- 
scinţa preaînaltă. In 26 Sept. 1859 este numit 
comandant al şcoalei de resboiu, cât şi al şcoalei 
administrative. In 3 Ian. 1869 devine conduce- 
torul despărţementului Nr. 5 din ministeriul 
comun de resboiu, iar în 1872 primesce co
manda primei brigade din divisiunea VI de in
fanterie. In 1 Maiu 1873 ajunge la rangul de 
general-major; în 1876 e numit director al in
stitutului geografic-militar, în care calitate şi-a 
câştigat foarte mari merite în deosebi la com
punerea marei haite militare-speciale din mo- 
narchia austro-ungară. In 1 Maiu 1878 G. este 
numit locotenent-mareşal şi nu mult după aceea, 
în 1879 se retrage în pensiune, f 18 Maiu 1888. 
G. a fost bine vecjut la curtea din Viena, şi a 
primit multe semne de recunoscinţă. El a fost

cavaler al ordului leopoldin-austriac, cav. al crucii 
mare a ord. împer. rus. Sf. Stanislau, cav. al 
ord. reg. ital. Sf. Mauriţiu şi Lazar şi în fine 
mare oficier al ord. pers. al soarelui şi leului.

[Herbay.]
Gurani, corn. mică în Ung., cott. Bihor, si

tuată la poalele munţilor bihoreni. Are 178 case, 
cu 946 loc. Rom. gr.-or. Teritorul e de 6892 jug. 
cat. muntos, formează o parte din dominiul epis- 
copesc rom. gr.-cat. de Oiadea-mare. Se cultivă 
industria de casă, de lemn, pomăritul şi se prăse.sc 
vite cornute, oi, capre. Pe teritorul corn. se află 
straturi de fier şi metal. A avut mine de fier, dar 
de presinte zac în ruine. Are fabrică de placi do 
lemn. In apropierea corn. se află peştera *On- 
ceasa*, bogată în oase antediluviane. ff]

Gura-Nişcovului, corn. rur. în Rom., j. Buzeu, 
situată pe ambele maluri ale Nişcovului; se 
compune din 8 căt. cu 2100 loc. (Dicţ. geogr. 
1892); are 4 biserici şi 1 şcoală; aici se produce 
vin bun; pe dealul Pandurul la 1821 a fo.st o 
crâncenă lupta între Turci şi eterişti. Dela 1800 
până 1812 corn. a servit ca tirg al întregului 
judeţ, fiind-că oraşul Buzeu fusese ars şi oiă- 
şenii se refugiară aici; 1823—34 era aici re
numita şcoală a lui Codru.

Gura-Padinei, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, 
situată pe coasta unui deal la nord de balta 
Potelu; are 1044 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se 
ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor şi pescuitul.

Gura-Putilei, numită şi Ustie Futila, comună 
rurală şi parochie cu coturile; Biscăul, Roşişneii, 
Mănciulenii, Pelipcova şi cu comuna rurală Riva, 
moşii boieresci în Bucovina, cap. Vijniţei şi 
j. Putilei, toate cu 1042 de loc. (684 ort. or., 
48 rom.-cat., 310 mos.), şcoala primară, poştă.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Gurarîului, com. românească în Traus., cott. 

Sibiiului, situată la poalele Carpaţilor în depăr
tare de 19 km. spre sud-vefst dela Sibiiu; com. 
e străbătută de rîul Cibin; are un teritoriu de 
preste 16,267 jug. şi 2880 loc. (1894), între cari 
2514 gr.-or., 343 gr.-cat. şi 23 de alte confes. 
Rom. gr.-or. au 1 biserică nouă frumoasă; l)i- 
serica gr.-cat. după inscripţia de pe tabla din 
frontispiciul ei s’a zidit din temelie la 1702. 
Ambele confesiuni susţin câte o şcoală separată 
subvenţionate de comuna politică. Loc. se ociijia 
cu agricultura şi lemnăritul; o tovărăşie săsea.scă 
din Sibiiu are aici o fabrică de tors, ajioi mai 
sunt; piue de haine şi de oleu şi mai multe 
joagăre. Cf. loachim Muntean, Monografia ceo- 
nomică-culturală a comunei G., Sibiiu, 1896.

Gurasada, com. mică în Trans., cott. Mimo- 
doara, cercul llia-Mureşiauă, cu 598 loc. Rom, 
şi Magh. (1891); staţiune de calo ferată, resturi 
de ruine ale unei biserici.

Gura Sadovei, numită şi Sadova, comună ru
rală împreună cu coturile: Fundul Sadovei, Faţa 
Rumului, Higa, Hînia, Lătişenii, Magiiriţa, Ma- 
rica, Muncelul, Părăul Macjere, Păraul Morii şi 
Părăul Zbranca, parochie şi expositură paru- 
chială în Fundul S., moşie mănăstireasca iu 
Bucovina, căp. şi j. Câmpulung, cu 14(17 loc.., 
(1448 ort.-or., 15 rom.-cat., 4 mos.'), şcoală pri
mară în G. S. şi Fundul S. [Dr. 1. G. Sbiera. |

Gura Sărăţii, 1) G. S., com. mr. în Rom., 
j. Buzeu, compusă din 9 căt. cu 3330 loc. (Dicţ. 
geogr. 1892); pe teritoriul com. se găsesce sare.
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urme de păcură şi mai cu samă piatră de con- 
structiuni; viile produc viu mult şi de calitate 
superioară; corn. are 3 biserici şi 2 şcoale. 2) 
0. S., sat în j. Fălciu, însemnat prin faptul, că 
dl) aici s’au început luptele între Ruşi şi Turci 
po timpul lui Petru cel Mare (1711).

„Gura Satului“, foaie umoristică apărută în 
1861—1881 (?) în Pesta, Arad şi Gherla sub red. 
lui los. Vulcan şi Mircea B. Stănescu.

Gura-Văii, numită şi insula Banului sau Golu;
1) insulă în Dunăre, Rom., j. Mehedinţi (v. Golu).
2) Cătun al corn. lur. Schela-Cladovei (v. ac.)
în acolaş judeţ. — Inti'e Verciorova şi G. Văii, pe 
partea dreaptă a Slatinicului, un platou înălţat 
deasupra Dunării comandă fluviul; el poartă rui
nele unui vechiu castel ce pare a fi fost con
struit din timpul lui loan Corvin. Insula Banului 
asemenea este plină de urme de retranşamente, 
cari denotă o serioasă organisare defensivă a 
acestui punct. G. resumă totalitatea acestor po- 
siţiuni. [Col. L]

Gura-Vitioareî, corn. rur. în Rom., j. Prahova. 
Se compune din un sat cu 120 familii agricul
tori. Are o biserică şi o şcoală.

Gurba, (în vechime şi Garba), corn. mică în 
Ung., cott. Arad, situată dela Ineu spre nord- 
vest. Apare în anale la 1332 ca parochie. Are 
329 case, cu 1884 loc. Rom. gr.-cat. Teritoriul 
6629 jug. cat. arător. Se cultivă industria de 
casă, agronomia, mătăsăritul şi se prăsesc vite.

Gurbediu, (magh. Gorbed), numirea veche 
Gurhey, Gurbed, corn. mică în Ung., cott. Bihor. 
Apare în anale în seci. XIII. Are 289 case cu 
1485 loc. (1200 Rom. gr.-or.). Teritoriul e de 
7224 jug. cat. parte muntos, formează partea 
dominiului capitîului latin din Oradea mare. Se 
cultivă agronomia, industria de casă, pomăritul 
şi se prăsesc vite.

Gurd, ori piastru colonial, (Colonial DollarJ, 
inonetă colonială de argint din Guayana britică, 
= 3 florini coloniali (guilders) = circa fl. 1.65.

Gurghiu, munţii G.-lui, ramură din munţii 
Arghita în Trans., cott. Mureş-Turda şi Ciuc; 
aceşti munţi se ridică între valea Mureşului, 
G.-lui şi a Ternavei mici; valea G.-lui îi îm
parte în doue grupe de munţi aproape paralele. 
Sunt acoperiţi cu păduri secidare bogate în ani
male selbatice.

Gurghiu, (magh. Gbrginy), Hu, afluent al Mu
reşului; isvoresce la poalele muntelui Tatârko 
în munţii Gurghiului, aproape de graniţa orien
tală a comitatului Mureş-Turda, şi curge apoi 
spre apus şi trecend po lângă comunele Gor- 
geny-Szt.-lmre şi Gorgeny-Soakna se varsă în 
Mureş. Are o lungime de 55 km.

Gurghiu, (magh. Gbrgeny-Szent-ImreJ,comună 
în Trans., cott. M.-Turda, cu 1699 loc. Rom. şi 
Maghiari, cari se ocupă cu agricultura şi olăritul. 
Are şcoală de vigili silvanali, fabrică de vase de 
piatră, poştă. Cetatea G.-lui zidită pe dealul de 
lângă sat era vestită pe timpul principilor ar
deleni; 1708 Rabutin a dărîmat-o. Dealul până 
a(ji se numesce după Râkoczi. Castelul existent 
e zidit de familia Bornemisza în seci. XVIII, 
statul l-a cumperat şi l-a aranjat de cuartir pentru 
moştenitorul de tron Rudolf, care adeseori pe
trecea aici la vânătoare. [Fr.]

Gurko, losif Vtadimirovici, general rus, n. 
1828. Luă parte la campania din Crimea ca că

pitan. General de brigadă în 1867, general de 
divisie în 1876. In 1877 el comandă avantgarda 
armatei de Dunăre. La 7 Iulie ocupă Târnova, 
pe urmă înaintând repede, trecu Balcanii şi 
ajunse până aproape de Adrianopole; fu respins 
de Suleiman Paşa în luptele pentru ocuparea 
pasului Şipka. La 4 Ian. 1878 pătrunse în Sofia, 
şi ajunse apoi până la Adrianopole. După resboiu 
el fu numit guvernatorul Petersburgului, apoi 
comandantul Odesei şi în urmă guvernator ge
neral la Varşovia.

Gurlt, Ernest luliu, chirurg german, n. 1825 
în Berlin. 1853 ajunse docent, iar 1862 prof. 
de chirurgie la universitatea din Berlin. A scris 
o mulţime de opere; mai remarcabile: Hand- 
buch der Lehre von den Knochenbriichen; Zur 
Geschichte der internat, und freiw. Kranken- 
pflege im Kriege; Gelenkresektionen nach Schuss- 
verletzungen. Dela 1860 coneditor la Archiv fiir 
klinische Chirurgie.

Gurusiău, magh. Magyar-Goroszlo, comună 
rurală în Trans., cott. Selagiu, cu 680 loc. Ma
ghiari şi Români (191). Aici învinse la 3 Aug. 
1601 armata unită a lui Mihaiu Viteazul şi a 
generalului Basta asupra armatei lui Sigismund 
Bâthory.

Guşa, (siruma), ori ce tumoare a corpului 
tiroid (glanda tiroidă). Din punctul de vedere 
anatomic şi clinic distingem: ipertrofia corpului 
tiroid adeseori congenitală, formanoduloasă, iper
trofia prin înmulţirea substanţei coloide şi a ţe
sutului interacinos; degeneraţiuni: emoragiile, 
kisturile, fibromele. De aceste forme, cari sunt 
de natură bună (benignă), distingem guşa (ma
lignă) de natură rea: carcinomul şi sarcomul cor- 
p^ui tiroid. G. începe de cele mai multe ori la 
vîrsta tinereţe!; se găsesce la animale şi oameni 
independent de rassă; ea este în unele caşuri ere
ditară. G. poate fi sporadică, epidemică şi endemică. 
G. endemică se găsesce în văile profunde încun- 
giurate de munţi înalţi. S’a crezut că produc- 
ţiunea ei depinde de natura solului prin care 
trece apa de beut, care se (Jico că ar conţine 
prea puţine fosfate, brom, iod; cantitate prea 
mare de carbonaţi şi sulfaţi de calciu şi mag- 
nesiu; că ea depinde şi de depărtarea locaUtăţii 
de mare şi de umiditatea aerului. Este însă pro
babil că G. endemică este datorită unui micro
organism. In acealeaşi regiuni unde se găsesce 
G. endemică se află şi mulţi cretini; aceasta 
ţine la aceleaşi condiţiuni enumerate mai sus, 
cari produc şi G. şi cretinismul. După cercetă
rile făcute Va din cretini ar fi guşaţi, ar resulta 
dar că pe lângă căuşele cari produc G. şi cre
tinismul mai sunt cause, cari provoacă G. fără 
a produce cretinismul. Unii admit că unde G. 
este endemică, ea n’ar fi decât un stadiu pre
monitoriu al cretinismului şi ar face parte din 
cortegiul semnelor, cari constituesc cretinismul, 
ceea ce nu este exact. La persoanele afectate 
de G. se constată o tumoare la partea anterioară 
a gâtului şi care, mărindu-se, se întinde pe păr
ţile laterale, pielea care o acopere e normală 
ca aspect, străbătută de vine groase, cari se 
umflă la sforţarea cea mai mică. De consistenţă 
jiioale la început, G. devine tare în unele puncte. 
Dacă este vasculară poate presenta pulsaţiuni 
accentuate, dar acestea pot fi transmise şi de vasele 
subjacente. Prin compresiunea nervului recu-
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rent şi al tracJieei, vocea se schimbă la timbru; 
prin compresia oesofagului se produce disfagie 
şi comă prin acea a arteiiei carotide sau a vinei 
jugulare interne. Mersul G.-ei e progresiv şi lent; 
câte odată ea se micşorează fără a se cunoasce 
causa, se poate modifica sub influenţa beuturei, 
a climatului şi a obiceiurilor. Afară de caşurile 
de G. malignă, nu so vede pericol decât în com
presiunea organelor vecine: a esofagului şi a 
tracbeei. Ca tratament arii în prima linie schim
barea apei de beut, a climei, apoi injecţiuni cu 
tinctura de iod şi tratamentiil chirurgical; ex- 
tirpaţia parţială, extirpaţia totală a corpului tiroid. 
Această din urmă operaţiune se va face numai 
la adulţi, pentru că alt fel se produc simpto- 
mele cacbexiei strumiprive, ale mixoedemului: 
căderea perului, memoria piere, se produce un 
edem mai pronunţat la faţă şi depresiune psi- 
cbică. G. este destul de respândită pe suprafaţa 
globului. In Europa, în Alpi: Tirolul, Stiria, Ca- 
rintia; în Ungaria în districtele muntoase în 
nordul Dunării; în Bavaria; în Francia: Alpii, 
Pirenei, Vosgii; în Lombardia, Piemontul. In 
Elveţia: Ziirich, St.-Gall, Uri, Lucerna, Bâle 
(Basel), Berna, Grison. In America de nord în 
câteva localităţi din Statele-Unite: Statul New- 
York, Obio, munţii CaHfomiei. In America de 
sud: Brasilia, Argentinia, Equador. In Africa: 
Marocul, Algeria. In Asia: Siberia şi China. In 
România, după profesorul I. Felix s a constatat 
de asemenea legătura între cretinism şi.G. Ju
deţele cari dau contingentul cel mai maro sunt: 
Muşcel, Argeş, Bacău, Botoşani, Neamţu, Olt. 
La finele anului 1897 s’au înregistrat în toată 
ţeara 1683 cretini, nu s’a specificat însă câţi 
dintre aceştia erau guşaţi. [Dr. Eug. Felix.] 

Guşa exoftalmică, boala lui Basedow, boala 
lui Graves, nu resultă dintr’o causă bine defi
nită. Ea este mai frecuentă la sexul femenin 
între 20—40 ani decât la bărbaţi. Căuşele cari 
o produc sunt de ordine morală, emoţiuni brusce, 
strigăte, tuşea, isteria, clorosa. Această afecţiune 
este caracterisată prin; G., exoftalmie (ieşirea 
ochilor din orbită), bătăile inimei .sunt mai fre- 
cuente 120—140 pe minut, o tremurătură specială 
a mânilor se produce, corpul este mai puţin resi- 
stent la curenţii electrici. S'au construit mai multe 
teorii, cari ar explica mai mult sau mai puţin 
bine aceste simptome, şi anume: unii admit că 
G. exoftalmică este o afecţiune a nervului sim
patic, alţii o atribuesc meduvei prelungite, în 
fine o teorie mai recentă basându-se pe con
trastul, care există între mixedemul şi G. exof
talmică, ar admite că ea este produsă prin func
ţiunea anormală a corpului tiroid. Ca tratament 
s’au încercat: idroterapia, electricitatea, tonicele, 
extirpaţia G.-ei. In anii din urmă profesorul 
Toma lonescu din Bucuresci a încercat extir
paţia nervului simpatic. (Cf. Thomas Jonnesco, 
Comptes rendus du X Congres de Chirurgie. 
Paris, 1896.) [Dr. Eug. Felix.]

Guşa-porumbulul, numele popular al plantei 
Cucubalus bacoifer L., (v. ac.).

Gusia sau Guela, specie de violină primitivă, 
usitată la Slavii din sud. E formată dintr’o ladă 
bombată, ca a cobzei, cu gâtul lung, ceea ce a 
făcut a o asemena cu o gâscă (= gus). Unica-i 
coardă, de obiceiu de per de cal, e pusă în vi- 
braţiune prin frecarea cu un arcuş primitiv numit

gudalo. Coarda nu are un diapazon fix şi e acor
dată după vocea ce are a acompania. Instru
mentistul ia numele de Guslar. Din contră în 
Rusia, guşii pare a fi o specie de ţiteră orison- 
tală populară. [T. C.]

Gussenbauer, Carol, chirurg german, n. 1842 
în Ober-VelJach (Carintia); a fost asistent la 
clinica lui Billroth în Viena. 1875 prof. de chi
rurgie în Liittich, 1878 în Praga şi 1894 în 
Viena. Scrieri: Die traumatischen Verletzungeu; 
Septhămie, Pyohămie und Pyosepthămie.

Gust, sensul, care permite, a determina cali
tatea unor substanţe introduse în gură în stare 
fluidă, sau cari aici se disoalvă. Mijlocitorii gii- 
stului-sunt fibrele terminale ale nervului glosso- 
phaiyngian, aşezate în membrana mucoasă a 
gurei, in deosebi în partea posterioară a linibei 
(în regiunea pupilelor circumvallate), pe mar
ginile şi pe verful Limbei. Patru calităţi ale G-lui 
se pot diferenţia bine: dulce, sărat, acru şi amar. 
Se pare, că acestor calităţi corespund tot atâtea 
categorii de fibre nervoase. [—]

Sub raport estetic G. este subiectiv: capabili- 
tatea unui individ de a pute face deosebire înti'c 
frumos şi urît şi de a pute exprima o judecata 
estetică; obiectiv însă totalitatea judecăţilor este
tice, pe cari le are un individ independent de fo
losul, ori interesul, ce ar pute ave faţă de obiectele 
naturei şi ale ai’tei. Această judecată este normată 
totdeuna de aşa numitele ideale estetice: ])e)'fec- 
ţiunea, caracteristicul, armonia, corectitatea şi 
compensaţiunea, cari luate laolaltă constitne con
ţinutul consciinţei estetice. (Cf. Gavanescu, PsicJi.; 
Pletosu, Propedeut. filos. pag. 20 şi 65.) [PI.]

Gustar, luna lui August (v. ac.).
Gustav, numele mai multor regi în Svedia. 
Ghistav Vasa, celebru rege svedez şi în acelaşi 

timp eroul naţional al Svediei, dînsul o scăpă 
de jugul Danemarcei. Poporul drept recunoscinţă 
îl alese 1523 rege; dînsul a fost xin aprig par- 
tisan al reformei religioase.

Gustav II Adolf, (1611—1632); viteaz l ege 
al Svediei, luă parte la resboiul de treizeci de ani 
şi se deosebi printr’o rară dibăcie militară, moare 
în acest resboiu la Liitzen.

Gustav III, (1771—1792); rege puţin însemnat, 
piere asasinat într’un bal.

Gustav IV, (1792—1809); rege al Svediei până 
1809, moare în 1837 la Saint-Gall. [Caion ] 

Gustav Adolf, societatea, societate gei'm.-pro
testantă, fundată la 1832 prin superintondentul 
Grossmann din Lipsea, întru ajutorarea comu
nelor evangelice afară de imperiul german; la 
16 Sept. 1842 fusionă cu o societate ele asemene 
menire din Darmstadt; 21 şi 22 Sept. 184.3 se 
constitui; prin alipirea tuturor societaţiloi1 prii- 
siace îşi mări la 1844 activitatea, înfiinţând fi
liale în Bavaria şi Austria. Cf. v. Criegern 
(Istoria, 1882).

Guşti, Dim., scriitor şi om politic lomân, 
n. 1818 în Iaşi, •]* 1887, şi-a făcut studiile în 
Iaşi şi a fost acolo câtva timp pi-ofosor şi apoi 
primar, iar dela 19 Aug. 1867 până la 45. Nov. 
1868 ministru de culte în cabinetul Jibei'ul Oo- 
lescu. Sub ministeriul lui s’a promulgat una din 
cele doue legi, cari consfinţesc datoria statului 
român de a plăti şcoalelor române din Braşov 
o rentă drept despăgubire. Dela el; Buchetul 
poetic (1855), Retorica (ediţ. 2, 1875).
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Gustrow, capitala cercului vend. (ducatul G.) 
în Mecklenburg-Schwerin, cu 14,268 loc. (1890), 
centra de căi ferate, castel, biserică catedrală în 
stil gotic, judecătorie, gimnasiu şi gimnasiu real.

Gutenberg, loan, inventatorul tiparului, n. 1400 
la Maient dintr’o familie nobiliară, -f- 1468; veni 
pe la 1424 la Strassburg unde se stabili. Pe cât 
se pare, G. făcu primele sale încercări tipo
grafice între 1436—1440, întrebuinţând carac
tere de lemn mobile. După ce cheltui însemnate 
sume de bani, se întoarse la Maienţ, se asocia 
(1450) cu juvaergiul Fust, cu care imprimă, 1456, 
cea dintâia carte. Biblia latin^, se despăr^ apoi 
de Fust (Faust) printr’un proces, în care fu 
condamnat să dea acestuia toate caracterele şi 
uneltele de atelier în schimbul capitalului depus 
de juvaergiu în această întreprindere; astfel G. 
muri sărac şi uitat, căci Fust şi ginerele seu 
Schaefer perfecţionară arta tiparului mai departe.

Guthrie, (pron. Gotri), Frideric, chimist şi 
fisician englez, n. 1833 în Londra; a studiat în 
Londra, Heidelberg şi Marburg. Dela 1869 prof. 
de fisica experimentală în Londra, f 1886. G. 
este unul dintre întemeietorii Societăţii fisicale 
din Londra. Opere: The elements of heat and 
nonmetallic chemistry, 1868; Magnetism and 
electricity, 1875; Practicai physics, 1877. Sub 
pseudonimul Frederic Gerny a publicat o poesie 
mai mare »Theten« şi o dramă »Logrono«.

Gutinul, culme de munţi între cott. Satma- 
rului şi al Maramureşului, bogată în aur şi ar
gint; piscul principal G. înalt de 1447 m.

Gutta-percha, (botan.) gumă-reşină, ce se asea
mănă cu cauciucul (v. ac.), ca şi el ocupând in
teriorul unor anumite celule, sau al laticiferelor, 
de la Urticacee, Euphorbiacee, Sapotacee, As- 
clepiadee, ş. a.; s. e. la Ficus elastica şi alte 
specii de Ficus, la Palaquium Gutta, G. ob- 
longifolium, Mimusops Balatta, etc. Se extrage 
făcendu-se incisiuni în trunchiul plantei până 
la regiunea cu laticifere, şi atunci prin tăietură 
se scurge lichidul alb lăptos, în interionil căruia 
G.-p. se află în suspensiune; în contact cu aerul 
se oxidează şi se întăresce. Prin procedeuri in
dustriale apropiate se extrage apoi din massa 
aceasta impur-ă G.-p. curată. Nu se scie ce rol 
direct are G.-p. în plantă; indirect îi folosesce 
contra atacului animalelor, neputend fi mâncată 
de acestea; ieşind înafară prin o rană produsă 
de un insect s. e. se uscă, se întăresce şi servă 
atunci la cicatrisarea ranei. [S. Şt. R.]

Guttiferae sau Clusiaceae, (botan.) familie de 
plante lignoase resirrifere dicotyle polypetale, 
foarte înrudită cu Hyperieineele, de care se di
stinge prin foi oposite. Cuprinde vr’o 230 specii 
sempervirente tropicale, unele ce aparţin la ge
nurile Clusia, Garcinia şi Manimea se disting 
ca plante decorative, resinifere sau ale căror fructe 
se numeră între cele tropicale deosebit de de
licioase. [A. Pr.]

Gutuiu, numele românesc al arborelui Cydonia 
vulgaris L. (v. ac.).

Guturaiu, v. Coryza.
Guturale, nume impropriu dat sunetelor la 

cari dosul limbei articulează cătră partea moale 
a palatului (velum palati), ca la c, g din cuvin
tele cap, greu. Mai bine velare (v. ac.). [Ti.]

Gutzkow, Caroî, scriitor germ., n. 1811 în 
Berlin, 1846 se aşeză în Dresda, 1861—65 .se

cretar gen. al fundaţiunii Schiller în Weimar, 
mai târtjiu în Hanau, Berlin, Heidelberg şi pe 
urmă în Prankfuri; 1. M., f aci 1878; scriitor 
dramatic şi romancier însemnat, critic ager, pu
blicist celebru. Opere compl. 32 voi. 1879—80. 
Monument în Dresda.

Guvern, organul executiv în statele constitu
ţionale. Numit de capul statului, în care se con
centrează executiva, G. este supus mandatelor 
acestuia şi totodată responsabil corpurilor re- 
presentative, fiind astfel mijlocitorul între cor
purile legislative şi între capul neresponsabil al 
statului. De rând G. se încredinţează unui bărbat 
de încredere al suveranului şi al corpurilor re- 
presentative, ministrului-president, care apoi îşi 
alege colaboratorii, miniştrii diferitelor resorturi. 
Totalitatea miniştrilor dimpreună cu organele de
pendente de ei, întrucât exercită o putere publică, 
se cuprinde asemenea sub terminul G.

Guvernant, (Guvernor), Guvernantă, educă- 
torul resp. educătoarea, care pe lângă educaţie, 
dă şi instrucţie copiilor în familii particulare. 
Guvernantele au o posiţie intermediară între 
bone, cari se ocupă de preferinţă cu educaţia 
trupească, şi între învăţătoare sau institutoare, 
cărora le incumbă mai ales educaţia intelectuală 
şi morală a copiilor. Calităţile speciale ale edu- 
cătorului, pe cari le reclamă îngrijirea trapească 
a copiilor, apoi blândeţa şi dragostea de care 
trebue să se inspire primele înrîuriri morale, 
au făcut ca, pentru funcţiunea guvernării co
piilor (v. educaţiune) să se prefere persoanele 
de sex femenin.

Guyau, Jean Mărie, (1855—1888), scriitor şi 
filosof francez, unic în felul seu prin adâncimea 
şi seninătatea cugetării, şi prin simpatia şi far
mecul poetic al stilului. »Psicholog, mai ales mo
ralist, uneori metafisic, şi totdeuna poet, G. a 
încercat să completeze morala evoluţionistă a lui 
Darwin şi Spencer, a cărei lacune le-a arătat 
cu multă pătrundere.* Scrierile sale sunt: Morala 
lui Epicur, Morala engleză contemporană. Pro
blemele esteticei contemporane. Schiţarea unei 
morale fără obligaţiune şi sancţiune, Irreli- 
giunea viitorului. Versurile unui filosof (poesii). 
Arta din punct de vedere sociologic. Ereditate 
şi educaţiune, Genesa ideii de timp, în total 9 voi. 
Expansiunea vieţii prin simpatie şi solidaritate, 
ca principiu al artei, al religiunii şi al moralei, 
e idea fundamentală a tuturor scrierilor sale. 
înzestrat cu o rară generositate de caracter, cu 
o frumoasă imaginaţiune şi un spirit din cele 
mai libere şi mai sincere ale timpului nostru, 
G. a contribuit mult la progresul ideilor e.stetice, 
morale şi religioase ale veacului. Profesorul seu, 
Alfred Fouillee, a făcut un interesant studiu al 
scrierilor lui, sub titlul La morale, Tart et la 
religion d'apres G. [M. Strajan.j

Guyenne (Guienne), veche prov. franc., cuprin- 
4end depart. Gironde, Dordogne, Lot, Aveyron, 
Lot-et-Garonne, Tam-et-Garonne, ca. 41,000 km2. 
Capitala era Bordeaux. 1154 în posesiunea En
glezilor, 1453 cucerită de Carol VII şi încor
porată Franciei.

Guyot, Yves, om politic franc., n. 6 Sept. 1843 
în Dinan (Cotes du Nord), 1885 deputat radical, 
1889—92 ministm al lucrărilor publice. Ser.: 
»La .Science economique* (2 ed. 1887) şi alte 
scrieri socialiste, precum şi romane satirice. In
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colaborare cu Raffalovich edita: »Dictionnaire 
du commercc*, (1898), etc.

Guzerat, v. Gudjarat.
Guzgani, v. Şobolani.
Guzia, V. Gusla. *
Gvadânyi, low/conic, scriitor magh., n. 1725, 

f 1801. A. luptat în resboiul de succesiune au
striac şi in cel de 7 ani, a părăsit apoi cariera 
militară ca general. Tendenţa naţională a scrierilor 
sale şi satirisarea obiceiurilor şi a modei străine 
i-au câştigat mare popularitate.

Gvardeniţa, corn. rur. îu Rom., j. Mehedinţi 
cu 2300 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; corn. are 1 bi
serică şi 1 şcoală; aici se fac 2 bâlciuri anuale.

Gwalior, stat vasal în India centrală, posesiunea 
familiei Sindia, 75,226 km2, cu 3.378,774 loc. Ca
pitala G., cu 104,083 loc. e o fortăreaţă; fabrici 
de arme.

Gyalăr, v. Ghelar.
Gyaiu, V. Gilău.
Gyanta, comună rur. în Ung., cott. Bihor, cu 

2043 loc. Maghiari şi Români (477).
Gyapju, V. Gepiu.
Gyarmata, comună rur. în Bănat, cott. Timiş, 

cu 5166 loc. Germani şi Români (312),
Gyergyâ —, v. Gherghioşi Gurghiu. Gy. Belbor, 

V. Bilbor.
Gyero-Monostor, v. Mănăştur.
Gyges, rege în Lydia, t la 654 a. Chr. Plato 

spune, că G. într’o peşteră a aflat un inel, care 
a avut puterea, ca pe stăpânul inelului sâ-1 facă 
nevedut, îndată ce piatra a întors-o cu faţa în 
lăuntni. In basmele popoarelor se povestesce 
despre asemenea inele.

Gyires, v. Ghireş.
Gyirok, (GhirocJ, comună rurală în Bănat, 

cott. Timiş, cu 2022 loc. Români.
Gylden, Hugo, astronom, n. 29 Maiu 1841 în 

Helsingfors, 1871 director al observatorului în 
Stockholm; -ţ 9 Nov. 1896. Ser.: »Konstitution 
der Atmosphăre» (1866—68); »Studien auf dem 
Gebiete der Storungstheorie* (1871); »Grund- 
lehren der Astronomie» (1877); »Les series em- 
ployees dans Ies theories des planetes (1893); 
»Traite analytique des orbites absolues des huit 
planetes principales® (1893) ş. a.

Gylippos,un Spartan; eliberă 414 a. Chr. Syra-' 
cusa de Atenieni, la 413 nimici oastea lor.

Gymir, în mitol. nord-germană: deu de mare, 
tata Gerdei; s’a numit şi Oegir.

Gymn —, v. şi Gimn —.
Gymnocarp, (botan.) fruct nud, fără înveliş, 

cum este receptaculul sporifer dela multe Ciu
perci (Discomyoete ş. a.) şi apoteciile (v. ac.) 
dela suprafaţa thalului Licheuilor Gymnocarpi 
(Di.sco-licheni şi Hymeno-licheni, s. e. Graphis, 
Physcia, Usnea, Cora, etc.).

Gymnogramme Desv., (botan.) gen. de Ferige, 
familia Polypodiaceae, cu preste 40 specii tro
picale şi sub-tropicale, una singură, G. lepto- 
phylla Desv., trăind şi în Europa în regiunea 
mediteraneană; această specie e importantă prin 
faptul că o anuală, iar prothalul este subteran 
tuberculos şi în parte ramificat, caracter prin 
care se aseamenă cu Pilicineele tuberithaloase. 
Multe specii, cum e G. argentea din Africa de 
sud, etc. au frunzele de o coloare galbenă aurie.

datorită presenţei unei substanţe grasă, ceroasă, 
în formă de granule sau solzi, produsă de cu- 
ticulă; din causa coloarei frunzelor lor se cul
tivă în florării ca decorative. [S. Şt. R.]

Gymnospermae, (botan.) prima sub-divisiune 
a tipului Fanerogamelor. Au fost cu mult mai 
numeroase în epocele geologice, îu era primară 
şi secundară. Cele actuale sunt arbori cu cre- 
scere secundară în grosime, cu frunze simple, 
aciculare, solzoase sau penati-oompuse, cu flori 
achlamydee, afară de ale Gnetaceelor. Pe apa
ratul vegetativ, care represintăgeneraţiunea ase
xuată, se produc sjjorii de doue feluri; sunt deci 
heterosporee. Microsporii (grăunţii de polen) se 
formează în sacii poUnici de pe anterele sta- 
minelor. Macrosporii (sacul embrionar) se des- 
voaltă în interiorul ovulului (macrosporange), 
provednt cu 1 sau 2 tegumente, necomploct 
închise, lăsând o deschidere, numită micropil, 
spre vîrful ovulului. In interiorul micro- şi macro- 
sporilor se desvoaltă prothale ce nu sunt liberate 
din spor, remân închise în el. Pe prothale se 
desvoaltă generaţiunea sexuată: pe prothalul din 
microspori (prothal mascul) se desvoaltă ante- 
rozoicţi imobili sau mobili (v. Gycadacee); pe pro
thalul din macrospor (prothalul femei) se des
voaltă archegoane cu oosfera. Fiindcă carpelul 
ce poartă ovulele nu este închis ca să formeze 
o cavitate ovariană, ovulul adecă e nud, ini- 
crosporii cad direct pe ovul, şi prin microspil 
întră în o cameră polinică dela vîrful ovulului. 
După acea dau tubul polinic şi celula sexuală 
masculă din el (anthorozoidul) ajunge să fecun
deze oosfera, celula sexuală femelă. După ce 
se petrece fecundarea, oul se desvoaltă în em
brion, iar restul ovulului (prothalul, nucelul, 
tegumentul), sufere transformări al căror resultat 
este formarea unei seminţe. De oarece aceste se
minţe nu sunt acoperite, protegiate de o cavitate 
ovariană, ci sunt nude, s’au numit aceste plante 
G.; iar fiindcă la ele se întâlnesce pentru prima 
oară formare de seminţe, de aceea se numesc 
şi archisperme (v. ac.). Semenţa, îndeplinind 
anumite condiţiuni, va da o nouă plantă, ce mai 
târejiu va purta flori numai cu sporofile; acestea 
vor forma sporii, şi ciclul se continuă cum s’a 
4is înainte. Prin urmare ciclul evolutiv complect 
al G. cuprinde doue forme: Sporophytul (apa
ratul vegetativ pe care se produc sporii), de o 
lungă durată şi Gametophytul (v. Gârneţi), de mai 
scurtă durată; amendoue aceste forme sunt .strîns 
legate, una poarte pe cealaltă, nu sunt despărţite. 
Asemenea primele fase de desvoltare ale nouoi 
plante (până la formarea embrionului şi semenţei) 
se petrec tot pe planta mumă. Prin aceste ca
ractere G. se aseamenă cu Criptogamelo vascu
lare heterosporee cu cari se şi înrudesc. G. ac
tuale se divid în următoai’ele clase: Cycadee 
(v. ac.), Girikgoacee (v. ac.). Conifere (v. ac.) 
şi Gnetacae; printre G. fosile sunt Cordaiteele 
şi Bennettiteele.

Gnetaceele sunt caracterisate prin preseuţa iu 
lemnul tulpinei lor de vase adeverate, pe lângă 
tracheide; prin frunzele simple, opuse, rar ver- 
ticilate; prin florile unisexuate şi prin semenţa 
cu 2 cotiledoane. Toate trăiesc mai ales în re
giunile calde, unele în cele temperate. Be sub- 
divid în trei sub-familii, fiecare cu câte un gen: 
Ephedroidee cu gen. Ephedra (v. ac.), Gnetoidee
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cu gen. Gnetum şi Welwitschiee cu gen. Wel- 
witschia (v. ac.) sau Tumhoa.

Gnetum L., gen unic din familia Gnetacee, 
sub-familia Gnetoidee, cu vr’o 15 specii din Asia 
şi America tropicală. Mai adesea sunt liane 
(v. ac.) sau arbori, cu tulpini noduroase, la no
duri fiind frunzele opuse; în cilindrul central 
al tulpinei, lemnul secundar, se produce succesiv 
spre periferie de cătră noi inele cambiale, fie
care fiind exterior celui precedent. Florile sunt 
unisexuate dioice, reunite în raceme de spice, 
simple sau compuse. Atât florile mascule cat şi 
cele femele au un perigon tubulos, cu sau fără 
muchi. Ovulul are 2 tegumente, iar embrionul 
presintă un suspensor lung, sucit spiral. Sementa 
la maturitate e drupacee (pseudo-drupă). Prin 
presenţa în lemnul tulpinei de adevărate vase; 
prin inelele cambiale succesive, periferice; prin 
presenţa perigonului în jurul florilor şi a ovulului 
cu doue tegumente; acest gen e important, făcend 
trecerea dela Gymnosperme la Angiosperme. Se 
folosesc fibrele corticale de G. ca textile, în Indo- 
China; în insulele Moluce se mănâncă frunzele şi 
fructele de G. gnemon L. [S. Şt. R.]

Gymnostom, (botan ) se numesce orificiul urnei 
dela Muşchi şi Hepatice, când nu presintă de loc 
dinţi. După acest caracter şi trage numele genul 
de Muşchi Acrocarpi Gymnostomum; dar urnă 
sau capsulă G. se mai intâlnesce şi la alte ge
nuri; Pterygoneurum, Physcomitrium, ş. a.

Gymnotus electricus, pesce electric din or
dinea pescilor nobili, are lungime până la 2 m., 
trăiesce în apele dulci ale Brasiliei, Guayanei şi 
Venezuelei; desvoaltă putere electrică egală cu 
aceea dela 15 pile Leyden.

Gynaecomast, bărbat cu piept femeesc. 
Gynandra, (botan.) se numesce floarea în care 

androceul e sudat înti-’un singur corp cu gyneceul 
(s. e. \a Aristolochia, Orchidee). (v. şi Androceu) 

Gynandree, ordin de Monocotiledonate, carac- 
terisat prin flori Zygomorfe şi Gynandre; polen 
grupat în masse polinice; ovar infer cu o loje şi 
8 placente parietale pe cari se află ovule multe, 
mici (Microspermae); embrion rudimentar şi se- 
menţa mică, fără albumen. Cuprinde o singură 
familie Orchideae.

Gynandria, o clasă specială (a 20-a) din si
stemul lui Linnee; cuprindea Orchideele şi Ari- 
stolochiaceele. (v. şi Dichogamie.)

Gynandrophor, se numesce întrenodul axei flo
rale care e alungit între corolă şi androceu; el 
poartă şi androceul şi pistilul, s. e. la Passiflora. 
Dacă poartă numai androceul se (Jice androphor 
(v. ac.), s. e. la Capparidacee. [S. Şt. R.J 

Gynerium Humb. et Bonpl., (botan.) gen din 
familia Gramineae, trib. Festuceae, cuprinde mari 
şi frumoase ierburi perene, adeseori la basă sub- 
lemnoase. Acest mic gen are vr’o 3 specii de 
frumoase plante, ce cresc în America tropicală 
.şi subtropicală. Se cultivă adesea ca plantă de
corativă G. argenteum Nees. din causa superbei 
sale inflorescenţe. [Z. C. P.]

Gynobasic, (botan.) se numesce stilul ce iese 
dela basa Gyneceului, s. e. cum e la Frag, La- 
biate, Boraginee, Ochnacee, ş. a.

Gynodioicie, particularitatea ce se observă la 
unele plante, cari pe unii indivizi presintă flori 
unisexuate femeiesci, iar pe alţii presintă flori 
hermafrodite.

Gynoeceu, (botan.) sau pistil se numesce to
talitatea organelor femeiesci (cârpele [v. ac.]) 
dintr’o floare. E aşezat în centru floarei, în vîrful 
axei florale, mărginindu-i astfel cresceroa. La 
G. se deosebesce un ovar, stil (v. ac.), stigmat 
(v. ac ), ovule (v. ac.) şi placenta (v. ac.). La 
Angiosperme e format mai totdeuna din cârpele 
închise în interiorul cavităţii lor (ovarului) fiind 
ovulele. G. poate fi apocarp (v. ac.) şi syncarp; 
se (Jice syncarp, când e format din cârpele con
crescute între ele. Dacă G. e format numai 
dintr’un singur cârpei, atunci ovarul format din 
închiderea lui se numesce monomer, şi în in
terior avend o singură cavitate, este {j'3 
locular. Când concresc 2 sau mai multe cârpele, 
atunci ovarul e di-tri-polymer; în acest cas e 
unilocular, dacă carpetele au concrescut prin mar
ginile lor vecine, fără ca fiecare cârpei în parte 
să-şi fi îndoit şi unit marginile; în caşul contrar 
ovarul e plurilocular. Se întâmplă ca un ovar să 
fie spre partea inferioară plurilocular, spre cea 
superioară unilocular (s. e. la Saxifraga). Când, 
prin alungirea axei floarei ce poartă G., ovarul 
acestuia ocupă partea cea mai superioară a floarei, 
atunci ovarul se (Jice super; dacă din potrivă, 
axa ce poartă G. cresce mai puţin, iar partea 
axei ce poartă învelişul floarei şi androceul cresce 
mai mult, atunci G. fiind aşezat în o adâncitură 
centrală, ovarul se (jice infer, ori semi-infer. In 
interiorul ovarului unilocular ca şi acelui pluri
locular se pot produce despărţituri false, ce au de 
resultatînmulţirealojilor, în ultimul cas, subdivi- 
sarea unicei loji, în primul cas. [S. Şt. R.]

Gynomonoicie, particularitatea unor plante de 
a desvolta în inflorescenţele aceluiaşi individ 
doue feluri de flori, flori hermafrodite şi flori 
unisexuate femeiesci.

Gynophor, (botan.) se numesce întrenodul axei 
florale care e alungit între stamine şi cârpele; 
el supoartă gyneceul şi se mai (jice hncăpodogyn, 
s. e. la Gapparis spinosa L., Magnolia gran- 
diflora L., etc.

Gynostem, (botan.) sau androstyl, se numesce 
coloana resultată din concrescerea staminelor cu 
Gyneceul, la florile Gynandre ale Aristolochia- 
ceelor şi Orchideelor. In special G. dela acestea 
din urmă are un cioc sau rostellum, (unul din 
stigmatele sterile), la basa şi spre partea ante
rioară a rostelului e o glandă, (jisă retinacul, 
închisă în o adâncitură sau pungă, numită bur- 
sicula (v. ac.). La Orchidee G. resultă din imirea 
unei stamine (singura de obiceiu fertilă) cu un 
singur stigmat fertil. [S. Şt. R.]

Gyoma, opid în IJng., cott. Bichiş, cu 10,867 loc. 
Maghiari şi Nemţi (596), cari se ocupă cu agri
cultura şi economia de vite. In G. residă o pre
tură, judecătorie cercuală şi un perceptorat de 
dare. Comerciul e destul de însemnat.

Gyongyos, oraş în Ungaria, cott. Heves, cu 
16,124 loc. Maghiari. G. este centrul uuui co- 
merciu însemnat cu grâne şi vin; viile vechi 
au fost nimicite de filoxeră, dar s’au făcut plan- 
taţiuni noue. Aici se află mai multe institute de 
bani, mori cu vapor, fabrici de spirt, mine de 
piatră de granit. Lângă G. se află o mică baie 
cu apă feruginoasă.

Gyongybsi, Ştefan, poet magh., n. 1620, f 1704. 
A scris poeme epice, corecte în formă, cari jnai 
potrivit se pot numi romanuri versificate. Stilul
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seu 0 poetic şi versurile (alexandrine) corecte, aşa 
că timp îndelungat au servit de model. [fr.]

Gydr, comitat în Ungaria, în preponderanţă 
pe paiiea dreaptă a Dunării, cu un teritoriu de 
1381‘11 km2. în partea cea mai mare şes, în care 
numai dinspre sud se întind câteva mici dealuri, 
înainte de regularea rîurilor, ce-1 percurg, su- 
feria mult de inundaţiuni. Apele mai însemnate 
sunt: Dunărea, Rabta şi Raba. Olivia e carac- 
teiisată prin mare frig iama şi mare căldură vara. 
Producte: grâu, secară, orz, oves, porumb, car
tofi. Economia de vite este foarte întinsă; în 1884 
s’au aflat în cottul G. 27,541 vite cornute de 
rassă indigenă şi 4571 de rassă străină, 12,403 cai, 
39,595 porci. Poporaţiunea: In 1881 numerul 
locuitorilor a fost 115.787, dintre cari 96,80 Ma
ghiari, restul Germani. Ocupatiunea principală a 
locuitorilor este agricultura şi economia de vite, 
şi numai în mesură mică industria şi comerciul. 
Instrucţiunea publică este înaintată; în comitat 
se află 137 şcoale poporale, 1 şcoală civilă, 1 pre
parandie de băeţi şi 1 de fete, 2 seminalii teolo
gice. Administraţia: Din punct de vedere admi
nistrativ se împarte în 3 cercuri şi 1 oraş liber 
regesc. Capitala cottului e oraşul Gyor (v. ac.).

Gyor, germ. Raab, lat. laurinum, oraş liber 
regesc în Ung., cottul Gyor, a cărui capitală este, 
cu 22,795 loc. în preponderanţă Maghiari; e si
tuat lângă Dunăre, unde se revarsă rîurile unite 
Raba şi Rabţa. G. este sediul unui episcop rom. cat. 
şi al unui superintendent luteran; aici se află un 
gimnasiu superior, seminariu teologic, preparandie 
do băieţi şi fete. Industria se referă la fabrica- 
ţiunea de maşini agricole. G. este un centru co
mercial însemnat pentru grâne, cai şi porci. Pe 
timpul Romanilor se afla aici colonia Arabona 
sau Rabona. In seci. XVI şi XVII era cetate 
fortificată de primul rang.

Gyorok, v. Gbioroc.
Gyp, pseudonimul romancierei Martel de Jan- 

ville (v. ac.).
Gypaetus barbatus, mare pasere răpitoare din 

fam. Ealconîdae, pe frunte, la crescet şi de la
turile capului albă-gălbinie; preste ochi cu o 
făşie neagră; la ceafă ruginie; pe spate bnină- 
surie şi galbin-ruginie pe foaie; cu o făşie mai 
închisă preste piept; plutitoarele din aripi şi 
cârmacele din coadă negre; ciocul suiiu e negru 
la vîrf; picioarele plumb-suriu. Lung. totală: 
115 cm.; lung. arip. 80 cm.; lung. co(Jii: 54 cm. 
Petrece prin regiunile muntoase, şi cuibăresce 
în stâncile neapropiate. [V. B.]

Gypogeranus, gen de pasere răpitoare din fam. 
Falconidelor, corpul svelt e acoperit cu pene sure- 
albastrii; cu grumazi, aripi şi coadă lungă; ciocul 
foarte cârligat e comprimat puţin; membrana 
ceroasă se extinde şi de laturile capului; tarsul 
picioarelor e prelungit ca la băltăreţe. G. ser- 
pentarius, cu un moţ din pene prelungite la 
ceafă, secretair; petrece prin regiunile năsipoase 
ale Africei sudice, alergând mai mult decât sbu- 
rând după prada sa, ce consistă din reptilii şi 
mai vîrtos şerpi. [V. B.]

Gypsophila L., (botan.) gen de plante erbacee 
din familia Caryophylleelor, trib. Sileneae, cu 
capsula la vîrf profund 4-valvar dehiscentă. Cu
prinde vr’o 50 specii europene, mediterane şi 
extratropical-asiatice, dintre cari G.paniculata L., 
»ipsoriţa« sau »iperigea«, e o plantă decorativă

rustică. Dintre celelalte specii de pe la noi re
marcăm : G. muralis L., frequentă pe locuri 
pietroase şi năsipoase şi G. transsilvanica Spreng., 
o prea frumoasă plantă alpină. [A. Pr.]

Gyri, circonvoluţiuni cerebrale. Suprafaţa ne- 
misferelor cerebrale este brăzdată de şanţuri 
(scisuri, sulcus), cari mărginesc proeminenţe, 
numite circonvoluţiuni. Aceste circonvoluţiuni, 
cari la prima vedere s’ar pare, că nu se pot 
clasifica, presintă o disposiţiune constantă, astfel 
că fiecare circonvoluţiune are denumirea ei. 
Din punct de vedere istologicv, fiecare circon
voluţiune e formată la suprafaţă de substanţă 
cenuşie, care conţine celulele nervoase pirami
dale, stelate şi nevroglia; iar la centru e formată 
de substanţă nervoasă albă, care conţine fibre 
nervoase; aceste fibre nei'voase formează mai 
apoi nervii din diferitele părţi ale corpului. Func
ţiunea circonvoluţiuni! e de a fi organul central 
nervos, de unde pleacă impulsiunea pentru miş
cările diferitelor părţi ale corpului, şi centrul do 
recepţiune pentru diferite impresii sensitive (ve
derea, au(Jul, etc.). Astfel studiul localisărei ce
rebrale a stabilit, că circonvoluţiunea frontală III 
stângă este sediul graiului articulat; partea su
perioară a circonvoluţiuni! centrale anterioare 
este sediul pentru mişcările extremităţii supe
rioare, iar partea superioară a circonvoluţiunii 
centrale posterioare pentru mişcările extremităţii 
inferioare; partea posterioară a circonvoluţiunii 
frontale I e centrul mişcărilor capului şi a gâtului, 
iar partea posterioară a circonvoluţiunii frontale II 
e centrul mişcărilor buzelor, etc. Aceste circon
voluţiuni, excitate prin curentul electric, de
termină mişcările corespuncjetoare. [V. I.J

Gyromantia, în evul mediu profeţirea din un 
cerc, în care se învertia vrăjitorul şi îşi 4icea 
farmecele sale.

Gyrometru, aparat fisical pentru determinarea 
celerităţii unei mişcări rotătoare.

Gyromitra Fr., (botan.) gen de Ciuperci As- 
comycete, fam. Helvellaceae, cu vr’o 11 specii, 
ce trăiesc în păduri de Conifere; e caracterisat 
prin pălăria ovoidă sau rotundă, la suprafaţă cu 
coaste groase, undulate şi adnate de stipă. Specia 
G. esculenta e comestibilă după ce se fierbe şi 
se usucă; proaspătă e otrăvitoare.

Gyrophora Ach., (botan.) gen de Licheni as- 
colicheni, fam. Gyrophoraceae, caracterisat prin 
thal foliaceu, corticat pe ambele feţe, lixat de 
substrat numai printr’un punct, cu apothoce in
colore şi încreţite şi spori neseptaţi. Speciile salo 
trăiesc pe pietri şi stânci în munţi.

Gyroscop, aparat fisical pentru demonstrarea 
unei speciale mişcări rotatoare. El se com|)uno 
din un disc prin care e trasă axa unei verigi 
orisontale; aceasta se poate aşeza pe un vîrf do 
metal. Când se pune numai veriga în mişcare, 
ea se pleacă cătră păment; îuvertindu-se veriga 
şi discul deodată, veriga remâne în starea ei 
orisontală.

Gyrotrop, v. Comutator.
Gyula, cnez în Maramureş, fiul lui Dragoş- 

Valachul. Carol Robert i-a donat lui G. pentru 
credincioasele sale servicii moşiile Gyulafalva 
şi Nyires, erecjite apoi de fiii săi: Di’agoş II, 
Stan, Tatar, Dragomir, Costea, Mirislău, cari 
însă, fiindcă n’au voit sa iee parte la rescoala 
lui Bogdan şi a lui Stan în contra regelui Lu-
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dovic cel Mare, au fost scoşi din moşii şi casele 
lor au fost arse. 1349 Ludovic I din Bistriţă dă 
ordin lui loan, fiul lui luga, voevodul Românilor 
din Maramureş, să-i restitue lui 6. şi fiilor sei 
moşiile amintite. In diploma din 18.55, emanată 
dela Ludovic cel Mare, prin care întăresce pe 
G. şi pe fiii sei în stăpânirea moşiilor Gyula
falva şi Nyires, sunt reproduse verbal doue chri- 
soave din 1349, şi anume: ordinul de restituire 
a moşiilor lui G. prin loan, fiul lui luga voeyodul 
Maramureşului, şi procesul verbal încheiat de 
voevodul loan în Sighet despre îndeplinirea în
sărcinării primite. (V. şi art. Dragoş şi Gelu.)

Gyulafalva, rom. Giidesci, comună rurală în 
Ung., cott Maramureş, cu 1501 loc. Români şi 
Nemţi (162).

Gyula-Fehervâr, v. Alba-Iulia.
Gyula-Varsand, corn. mr. în Ung., cott Arad, 

cu 2397 loc. Români (1718) şi M^hiari.
Gyulai, Paul, critic şi estetician ma^,, n. 25 Ian. 

1826. A studiat teologia şi dreptare. A trăit 
ca profesor şi scriitor în Cluj şi Pesta. A scris 
poesii lirice, epice, câteva satire, naraţiuni poetice 
mai mari (SzQâgyi es Hajmâsi, Bomhânyi), în cari 
se remarchează înălţimea şi nobleţă ideilor şi 
forma artistică. Nuvelele şi schiţele sale (Mama, 
Cel din urmă stăpân al unei curţi boieresci vechi, 
Teatralistol betrân) se disting prin rotunjimea 
composiţiunii şi prin arta caracterisăriL Intre 
nenumeratele sale stadii literare şi critice se

înalţă oa douo monumente; Zosif Eaton a şi banul 
Bank (Katona Jozsof 6« Bânk Mn 1883), dlşoiU'S 
de rccopţiune în academia madt< 1860, şl 1310° 
grafia Iui VSrosmartv {VSrdsmarfy âletrajza 1806). 
cari ne presentă viaţa şi activitatea celei' dei poeţi 
în lumină desăvîrşită, Discereurile eale cerne' 
morativo (EmlokbeszMck 1879) ţinute la aca
demia m^hiarâ (Arany, Imit K6tv6§, Kazinezy, 
Eemony Sigismund ş, a.) ne prezintă adevărate 
caractere literare şi pot «cm de model în felul 
lor. 1867 e ales membru ordinar al academiei 
magh., 1876 e numit profesor de literatura magh. 
la univ. din Budapesta: timp îndelungat a fost pre
şedinte al societăţi Kisfaludy, care post îl părăsi 
1899 din causâ că s’a opus participării acestei 
societăţi la sărbătorirea memoriei martirilor deia 
Arad (6 Oct. 1B49—99). O, este şi reda^or at 
revistm Bmlapcsti Szemle.

^ulay, 1) (x, IgnaUe, emis de Mm§§'Mmsih 
şi Nădaska, general de artilerie austr., o, 
în Sibiin; a escelatde re^teori în resboaide 
contra lui Napoleon, f 1S31 în Viena ea pre
şedinte al sfâtoloj suprem de resboin.

2) ^?. Franemf fiul lui Ignatie, general de 
artilerie anstr.ţ n. 1798 în Festaj mMstrm 
de resboio, 1^9 eomandanini suj^em al armatei 
anstr. dm Italia, dar nn a operat m noroc contra 
Francezilor. După perderea bătăliei dela Mapnta 
depune comanda armatei si mer ge în pens^eme. 
t 1868 ta Viena. Perb^.|



H
(Cf. p ut. A, E, I, O şi Ch.J

H, a opta literă în alfabetul latin, una dintre 
consonantele guturale. H în chimie = hidrogen.

inscripţii romane = Honestus, Hic, Haeres, 
Homo, Hora, Hadiîanus, etc. H. M., în Anglia 
= His sau Her Majesty: Maiestatea Sa. [*]

Ha., prescurtare pentru Hectar.
Haag, v. Haga.
Haarlem, (HarlemJ, capitala provinciei Nord- 

holland în Ţerile de jos, la distanţă de 6 km. 
dela Marea Nordică, 60,788 loc. (1896), residenţa 
unui episcop rom.-catolic şi a unuia vechiu ca
tolic ; Academie de sciinţe. însemnată cultură 
şi comerciu de flori (hiacinte) şi a lemnului de H.

Haas, Filip, industriaş, n. 1791, întemeia 1810 
în Viena o fabrică de covoare şi stofe pentru mo
bile, alte fabrici la Hlinsko (1849), Ebergassing, 
Bradford (1856), Lissone lângă Milan (1862), etc. 
t 1870 în Vbslau. Dela 1883 societate pe acţiuni.

Hab, (Sap), Picol-ul chinezesc în Siam, = 
60-479 kgr.

Habaciu, haină de aba.
Habacuc, (Avacum), profet ovreu, pe la 600 

a. Chr., pe timpul când Nabuhodonosor cuprinse 
pentru ântâia dată Palestina. Limba lui e bogată 
şi puternică. (Cf. Baumgartner »Le prophete Ha- 
bakuk«, 1883.)

Habad, popor, v. Ababdeh.
Hăbăucia, o stare mintală apropiată mult cu 

o incoherenţă mintală. Departe de a fi stăpân 
pe minut, pe sensaţiile ce le percepe, pe acti
vitatea lui mintală momentană, hăbăucitul e in
capabil de a lua o decisie, nu-şi dă samă de ce 
face, de ce vrea, de ce simte. H. e un fel de 
inerţie mintală, o confusie mintală. O emoţie 
violentă, un pericol iminent, o acţiune agresivă 
pot provoca o zăpăcire, dusă de multe ori până 
la o adeverată confusie mintală, similară unui 
început de demenţă. In alt ordin de idei săpă- 
cirea are jnulte din elementele distracţiei; lipsa 
unui control sever şi strict al impresiilor sen- 
soriale e începutul stării .mintale de distracţie. 
Din punct de vedere psicho-fisiologic distracţia e 
semnul unei puţine activităţi mintale; dementul, 
idiotul ca şi alienatul nu-şi pot fixa atenţia, nu 
pot coordona nimic, ci sunt vecinie zăpăciţi de 
sensaţiile ce încearcă. [N. Vaschide.]

Habeas corpus, (lat.) în Anglia vestitul act 
dela 1679, în sensul căruia nici un supus englez 
nu poate fi deţinut în închisoare fără cercetare 
judecătorească; H. c., sau mai corect: habeas 
corpus ad subjiciendum, însemnează la Englezi 
ordinul scris al autorităţii judecătoresci, de a 
aduce înaintea ei corpul unui arestat, pentru 
ca judecătorii să cerceteze causa detenţiunii în 
închisoare, în vedere de a proteja dreptul li
bertăţii personale. Principiul habeas corpus for
mează cel mai puternic stavilar contra agresiu

nilor puterii executive şi el e considerat la Englezi 
ca cea mai fericită sentinelă a libertăţilor lor. 
(Cf. O. G. Dissescu: Cursul de drept public român. 
Bucuresci, 1890 pag. 182 şi uu.)

Habenaria "WiUd., (botan.) gen de plante din 
fam. Orchideelor, trib. Ophiydeae, care după 
Bentham şi Hooker cuprinde între altele ca sub- 
genuri Gymnadenia, Coeloglossum şi Platan- 
ihera, cu glandulele polinielor nude şi labei 
calcarat. Cuprinde vr’o 400 specii respândite 
pretutindene din regiunea tropicală până în cea 
temperată, dintre cari remarcăm ca cele mai 
respândite din părţile noastre: Gymnadenia co- 
nopsea R. Br., »ura«, prevalent în poenile re
giunii montane, şi Platanthera bifolia Rich., pre
tutindene prin păduri. [A. Pr.]

Habeneck, Franc. Ant., violonist franc, şi şef 
de orchestră (n. 1781 în Mezieres, f B Pebr. 
1849 în Paris). Şi-a făcut studiile mai ânbliu 
cu tatăl seu, care era şef de musică militară, 
şi apoi cu Baillot, în conservatorul din Paris. 
Funcţiona mai mult timp ca violonist prim sau 
ca şef de orchestră la operă, la opera comică 
sau la conservator, unde şi profesa, dar şi-u 
arătat mai cu samă superioritatea sa luând iu 
1828 direcţiunea concertelor societăţii conserva
torului, pe cari le făcu celebre în lumea în
treagă. H. e întroducetorul musicei lui Beethoven 
în Francia, şi între elevii săi num eră pe A lard 
şi Leonar. A scris însă puţin şi în special pentru 
violină: concerte, duete concertante, variaţiuni, 
capriciuri şi altele. [T. C.j

Habenicht, Hermann, cartograf, n. 3 Mart. 
1844 în Gotha, discipolul lui A. Petoi-mann la 
institutul geogr. al lui J. Perthes. H. s’a făcut 
cunoscut prin harta specială a Africei 1:400,000 
(3 ed. 1892). Scrieri: »Grundriss einer exakton 
Sch6pfungsgeschichte«, (1896).

Hăbenii, com. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, .si
tuată pe malul drept al lalomiţei şi compusă din 
3 căt. cu 1027 loc. (Dicţ. geogr. 1890), cari se 
ocupă cu agricultura; com. are 1 bisei'ică şi 
1 şcoală.

Habent sua fata libelli, (lat.) cărticelele îşi 
au destinul lor; citat din Terentius Maui'us 
«Carmen heroicum«, (vers. 258.)

Habit, (lat.) port, în genere tot aceea ce un 
individ are pentm sine. In special H. este acea 
proprietate fisică oii psichică a unui individ, 
câştigată prin deprindere, care a devenit con
stantă şi quasi a doua natură, fără să li fost 
întemeiată în firea şi în desvoltarea primitivă 
a lui. Terminul se întrebuinţează atât pentru de- 
sterităţile fisice, cât şi pentru stările psicliico. 
Ceea ce individul are pentru sine, devine H., 
s. e. stări sufletesci habituale, morburi habituale, 
şi anume pentru cuventul că ele au devenit
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atât de intime cu întreagă firea individului, încât 
acesta nu se mai poate despărţi ori desface de ele.

[PI.]
Habitatio, (lat.) v. Abitaţiune.
Habitus, (lat.) în medicină complexul în

suşirilor corporale ale unui individ, cu alte cu
vinte constituţiunea corpului seu.

Habotnic, epitet aplicat Ovreilor bigoţi.
Habsburg, dinastie germană, avend numele 

dela castelul H. (Habichtsburg), zidit, se (Jice, 
de episcopul Sti-assburgului "Worner pe la 1027 
pe o înălţime la "Windisch lângă rîul Aar în 
Helveţia, canton. Aargau. Străbunul familiei 
de H. este fratele episcopului "Worner, contele 
Radbod de Altenburg, iar fiul acestuia, Werner 
(t 1096), poartă mai ântâiu titlul unui conte de 
H. Familia de H. ajunge în seci. XI. la pose
siuni întinse în Alsaţia şi Helveţia, cari se în
mulţesc prin noue donaţiuni făcute familiei de 
împăratul Frideric II, pe care îl ajută H.-ii în 
întreprinderile sale. Albrecht înţeleptul (t 1239), 
împarte cu fratele seu Rudolf posesiunile pă- 
rinţesci, reţinend pentru sine afară de alte po
sesiuni castelul H., se căsătoresce cu contesa 
lleilwigis de Kyburg, câştigând noue posesiuni 
şi diu aceasta căsătorie se nasce la 1 Maiu 1218 
Rudolf, întemeietorul dinastiei de H., care la 
1 Oct. 1273 prin alegerea electorilor urcă tronul 
german. Acesta asigură 1278 prin înfrângerea 
lui Ottokar, rege al Boemiei, dinastiei sale 
Austria. Urmaşii lui Rudolf prin înrudirea lor 
cu familia de Luxemburg, după stingerea acestei 
familii, ajung şi la tronul Ungariei şi al Bo
emiei. Imper. Maximilian I, prin căsătoria sa cu 
Maria de Burgundia, adause (1477) Ţerile de 
jos; fiul acestuia, Filip cel Frumos, câştigă di
nastiei prin căsătorie tronul spaniol. De aici 
înainte se împarte dinastia în doue linii; fiul 
mai mare al lui Filip, Carol I primesce Spania 
şi Burgundia şi ajunge 1519 sub numele Carol V 
şi împărat rom.-germ., pe când Ferdinand I, al 
doilea fiu al lui Filip, primesce ţerile germ.- 
austriace, la cari adause în urma căsătoriei sale 
(1521) cu Ana, sora nefericitului Ludovic 11, 
ultimul rege al Ungariei şi Boemiei din fam. 
Jagello, (f 1526 în lupta dela Mohâcs), aceste 
[eri, apoi Moravia, Silesia şi Lausitz-ul. Linia 
spaniolă se continuă cu fiul lui Carol V (1), 
Filip II, şi se stinge cu Carol II, la 1700. Linia 
germană, după abdicarea lui Carol V (1566), 
ajunge şi la tronul germ. şi în partea bărbă
tească se stinge (1740) cu Carol VI (III ca rege 
al Ungariei); acesta în puterea Sancţiunii prag
matice lasă statele sale ficei sale mai mari, Maria 
Teresia, care se căsătoresce cu principele Francisc 
de Lotaringia (ajuns 1745 împărat rom.-germ.) 
şi astfel sub numele H.-Lotaringia dinastia 
se susţine până în (jilele noastre. Cf. Ropell 
(Halle, 1832); Principele Lichnowsky (8 voi., 
Yiena, 1836—44); Gliickselig (Fraga, 1860); 
Schulte (Innsbruck, 1887); Hoernes (Teschen, 
1892); Weiricb (Praga, 1892). [nt.]

Habzelia Hook. f. et Tboms., (botan.) mic 
gen din fam. Anonaceae, trib. Xylopieae, cu
prinde arbori cu frunzele coriace; flori axilare 
solitare sau fasciculate şi aproape sesile; cali
ciul cu 3 sepale conate la basă; corola cu 6 pe
tale biseriate; stamine numeroase cu antherele 
apiculate, discul (torusul) este plan; cai'pele nu

meroase cu stilul subulat. Acest mic gen, care 
abia se poate distinge de genul Xylopia L., are 
numai 2 specii, ce cresc în Asia tropicală.

[Z. C. P.]
Hachee, (franc., pron. haşei) tocătură fină, 

compusă din carne sau din alte ingredienţe tre
buincioase la prepararea bucatelor. H. prăjitură 
umplută cu carne tocată.

Hacklănder, H., Friedrich Wilhelm, literat 
germ., n. 1 Nov. 1816 în Buiiscbeid (1. Aacben). 
f 6 Iulie 1877 în vila sa din Leoni (1. lacul 
Starnberg). A scris: romane, comedii, schiţe, etc. 
Ediţia completă a operelor sale a apărut în 
Stuttgart, 1855—74, 60 voi., ediţ. mai nouă 1876. 
1859 înfiinţâ cu Edm. Zoller revista: Uber Land 
und Meer. H. e scriitor talentat; cunoasce bine 
viaţa şi oamenii, stilul său e plastic şi plin 
de umor.

Hacman, 1) H., Eugeniu, episcop al Buco
vinei. Familia lui era originară din ţinutul Ho- 
tinului în Basarabia, unde un moş al său fusese 
hatman. Această titulatură militărească a remas 
apoi ca poreclă familiară, schimosindu-se însă 
de Nemţi în Hackmann şi Hacman du[)ă încor
porarea Bucovinei, unde se aşezaseră părinţii 
lui în satul Văslăuţ. N. 1793 diu părinţi sermani, 
fu îndemnat şi susţinut la şcoală de cătră unchiul 
său Ignatie H., învăţător la şcoala clericală din 
Cernăuţ şi apoi archimandrit în mănăstirea Dra- 
gorairnei. După terminarea studiilor secundare 
şi a şcoalei clericale din Cernăuţ, H. fu trimis 
la universitatea din Vieua spre a studia teologia 
în institutul Friutaneu. In timpul acesta dete 
archiducelui Ferdinand, mai apoi împărat al Au
striei (1835—1848), lecţiuni din limba română. 
Absolviudu-şi studiile teologice în 1823, se că
lugări şi, din causa vacanţei scaunului episcopal, 
fu sfinţit la Carlovăţ în diacon şi ieromonach, 
întră îndată ca catechet la şcoala trivială din 
Cernăuţ şi apoi ca profesor de studiul biblic la 
reorganisatul institut de studii teologice, deschis 
în toamna 1827, în care calitate funcţiona până 
în 1835, când, în contra unor candidaţi puternici 
şi ca resplată împărătească, fu numit în 8 Maiu 
episcop al Bucovinei de cătră fostul seu învă
ţăcel şi noul împ. Ferdinand I. Se sfinţi în Car
lovăţ în 15 Aug. 1835 şi păstori diecesa Bu
covinei până la ridicarea ei în 23 Ian. 1873 
la gradul de archidiecesă şi de mitropolie a 
Bucovinei şi Dalmaţiei, dar nu ajunse a fi in
stalat ca archiepiscop şi mitropolit, căci muri în 
12 Apr. st. n. 1873 la Viena, şi fii înmormentat 
în biserica catedrală din Cernăuţ. înzestrat cu 
calităţi religioase şi morale, şi dispunând de o 
cultură mai superioară, a întreprins âncă din 
1837 o luptă energică pentru înfiinţarea de şcoale 
primare confesionale şi punerea lor sub inspec- 
ţiunea consistorului, şi pentru publicarea unui 
căliudariu diecesan cu învăţături pentru popor; 
isbuti în ambele direcţiuni; participă cu interes 
la mişcările reformiste şi reoiganisătoare politice 
şi bisericesci dintre 1848 şi 1851 ; Introduse în 
Oct. 1848, din propria iniţiativă, limba româ
nească ca limbă de învăţământ la institutul de 
studii teologice din Cernăuţ în locul celei lati- 
nesci; stărui apoi cu succes pentru crearea de 
pensiuni pentru văduvele preotese, pentru îm
bunătăţirea salarelor preoţesci, pentru reorga- 
nisarea consistorului episcopesc şi pentru zi-
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direa de biserici şi case parochiale pe la sate. 
La introducerea constituţionalismului în Austria, 
H. fu primul căpitan al Bucovinei în camera 
ei legislativă din 18(11 şi apoi ca membru pe 
viaţă în camera magnaţilor a consiliului im
perial din Viena. Pentru mentele sale fu ales 
cive de onoare de cătră oraşele Cernăuţ şi Şirete, 
iar de cătră Imp. Francisc losif I fu distins cu 
numirea de consilier intim şi decorat cu marea 
cruce a ordinului Fr. losif. H. ar fi remas unul 
dintre cei mai meritoşi şi mai mari archipăstori 
ai Bucovinei, dacă de pe la 1860 încoace n’ar 
fi cedat uuor înrîuriri străine şi adversare şi 
n’ar fi împiedecat astfel realisarea autonomiei 
bisericesci şi întroducerea înveţămentului ro
mânesc la unele şcoale secundare, la a căror 
înfiinţare pe spesele fondului religionar a fost 
cooperat. (Cf. Schematismus der Bucovinaer 
gr.-or. Arcbiepiscopal-Diocese, pro 1898; Dr. I. 
G. Sbiera, Familia Sbiera. Cernăuţ, 1899, pag. 
143—165, 216—224 şi 250—256.)

2) Hacman Nicolau, frate mai mic al lui 
Eug. H., n. 1806 în Văslăuţ; absolvă teologia 
1831, se preoţi îndată şi deveni administrator 
par. în Mologiea, de unde, din Nov. 1831, su
plini la institutul de studii teologice catedra pentru 
morala creştină; în 1833, în urma unui concurs, 
fu numit profesor definitiv la această catedră, 
pe care o prove4u până la pensionarea sa în 
1866, avend ca manual la prelegeri o scriere 
compusă de dînsul latinesce până la 1848, iar 
de aci înainte românesce. Mai funcţiona ca di
rector şi profesor la şcoala preparandială dela 
1848 până la 1860; era un model de preot şi 
de profesor. Pentru vrednicia şi meritele sale 
fu numit protopop onorar în 1844, decorat cu 
ordinul Francisc losif la gradul de cavaler în 
1866, iar în 1880 distins cu titlul de archi- 
presbiter ou cruce, f 4 Iunie st. n. 1892 în 
Cernăuţ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Haddington,(pron. heddingt’n), comitat în sudul 
Scoţiei, 725 km2., 37,485 loc. (1891). Capitala H., 
pe rîul Tyne, 3771 loc., cari se ocupă cu co- 
merciul de bucate.

Hades, în mitol. grc. (Jeul lumii de jos, identic 
cu Aides şi Pluton. H. se numesce şi lumea de 
jos. Heracles s’a coborit în lumea de jos, ca 
de acolo să aducă pe Cerberus, cânele lumii de 
jos. Cuventul iad purcede din H. [Atm.]

Hadik de Futak, Andreiu, comite M impe
riului, mareşal de câmp austriac, n. 16 Oct. 
1710, t 12 Maiiie 1790 în Viena. A luat parte 
la luptele în contra Turcilor şi la resboiul de 
succesiune austriac. 1762 a luat comanda su
premă a armatei imperiale. A fost guvernator 
al Transilvaniei până la 1764, a presidat con
gresul dela Carloveţ, 1773 guvernator al ţerilor, 
cari după prima impăi*ţire a Poloniei s’au anexat 
Austriei, apoi preşedinte al consiliului de res- 
boiu din Viena. A lăsat după sine un 4iar, care 
conţine date preţioase pentru istoria timpului seu. 
1888 regimentul de husari nr. 3 a primit numele 
dînsului.

Hadikfalva, v. Domesci.
Hadîn, eunuch.
Hadiey, legea lui: toate curentele orisontale 

pe păment, în urma rotaţiunii acestuia, deviază 
pe semiglobul nordic spre dreapta, iar pe cel 
sudic spre stânga.

Hadramaut, regiune literală în Arabia, la golful 
Aden, împărţită în mai multe state mititele, 
între cari şi sultanatul Meccala.

Hadrian, Publiua Aelius, (117—138), împerat 
roman, n. la Roma, dar de origine spaniolă. H. 
păstrează Dacia, care dedea imperiului ca hotar 
natural Carpaţii, dar renunţă la provinciile cu
cerite dela Părţi. In Bretania ridică un imens 
zid contra Caledonienilor, fortifică Rinul şi se 
ţine pretutindeni în defensivă. Pacea nu este 
turburată în timpul domniei sale decât de o re
voltă ce isbucnesce în Palestina. Administraţia 
imperiului prosperă mult, tot asemenea artele 
şi filosofia, cari erau mult protegiate de el. H., 
numit cu drept cuvent Restitutor orbis terramm, 
a luat puterea legislativă dela senat, a întemeiat 
servicii regulate pentru administraţia ţerii, a ega- 
lisat justiţia pentru toată lumea şi a organisat 
armata. [Caion.]

Hadrian, numele a6 pontifici romani. Hadrian I 
(772—795), s’a opus contra influenţei Longobai • 
4ilor in Roma; contra regelui lor Desideriu, caro 
ocupase o parte din exarchatul Ravenei, a cliiemaf 
la 774 pe Carol regele Francilor, care conlirinii 
şi înmulţi donaţiunile făcute bisericei romane de 
tatăl seu Pipiu (Cf. Hefele, Concilien-Gescli. 111, 
577) şi prin^end pe Desideriu în Pavia, puse capet 
domniei longobardice. H. a trimis legaţi la con- 
ciliul II ecumenic dela Nicea (787), unde au fost 
condamnaţi iconoclaştii. Hadrian II (867—872), 
pe timpul lui se disputau între sine bis. romană şi 
cea constantinopolitană pentru supremaţia asupra 
Bulgariei; certele fotiane, escate în Orient, ancă 
i-au causat multe griji. Hadrian III (884—885) 
a trimis lui Fotiu Litterae sinodales, încercând 
să-l convingă despre pureederea Spiritului sfânt 
şi dela Fiul. Hadrian IV (1154—1159), consciu 
de gravitatea oficiului seu (Jicea, că tronul papal 
e presărat cu spini şi mantila pontificie atât do 
grea, încât şi pe cel mai robust om îl trage jos. 
Romanii sumuţaţi prin Arnold de Breşei a 1-aii 
provocat pe H. să renunţe la puterea lumească, 
el însă, apărându-se cu energie, puse pe Romani 
sub interdict şi prin aceasta îi înduplecă la 
supunere şi la alungarea lui Arnold. In 18 Iun. 
1155 H. încoronează de împerat în Roma po 
Frideric Barbarossa, care i-a causat mai târrjiu 
multe (jile amare, arogându-şi drepturi asupra 
unor provincii italice. Hadrian V (1276), a 
fost papă numai câteva luni, murind înainte 
de a fi consacrat. Hadrian VI (1522—1523) 
ultimul papă de origine germană; din causa 
originei sale şi a incUnărilor spre Germani, mi 
era binevecjut la eurtea franceză. Acest bărbat 
foarte activ şi erudit a lucrat mult spre a linişti 
spiritele turburate în Germania prin reforma
torul Luther. [i—m.]

Hadui, popor, v. Aedui.
Haeckel, Ernest, naturalist, n. 16 Febr. 1884 

în Potsdam, dela 1862 prof. de zoologie în .lena, 
representantul principal al darvinismului în Ger
mania, teoretic cutezător. Scrieri; »Generelle Mor- 
phologie der Organismen« (1866, 2 voi.); »Na- 
turlicheSch6pfungsgeschichte«(1868, 9ed. 1897); 
»Entstehung und Stammbaum des Menscbeu- 
geschlechtes® (4 ed. 1881); »Die Kalkschwămme» 
(1872, 3 voi.); »Anthropogenie« (4 ed. 1891); 
»Arabische Korallen* (1876); »Der Monismub< 
(7 ed. 1898), etc.
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Haelleflinta, rocă, un agregat fin cristalin, ceva 

şistos, de quartz şi feldspat. Aspectul poiiiiic 
uneori făşiat. E foarte respâudită în Peninsula 
Scandinavă. S’a constatat şi în cristalinul jude
ţului Suceava.

Haemamoeba, părăsitul malariei, (sinonim cu 
Haematozoon malariae; Haematopliyllum ma- 
lariae, Metschnikoff; Haematomonas malariae, 
Marcliiafava şi Celli), protozoar din clasa sporo- 
zoarilor, descoperit de A. Laveran. Trăiesce ca 
părăsit în sânge la om, distrugând celulele roşii 
produce malaria. Formele, sub cari se presintă 
acest părăsit, se pot reduce la următoarele patru; 
corpuri sferice, flagelate, seinilunare şi rosacee. 
(Cf. A. Laveran, Du paludisme, G-. Masson, Edi- 
teur. Paris.) . [Dr. N. Leon.]

Haemanthus L., (botan.) gen de plante din 
fam. Amaryllideelor, trib. Amarylleae, cu flori 
numeroase pedicelate în umbelă, cu bractee de- 
comun colorate şi puţine ovule fixate fasciculat 
sau colateral în Joculide. Cuprinde api’oape 50 
specii tropical- şi sud-africane, dintre cari mai 
ales H. coccineus L., H. puniceus L. şi H. mul- 
tiflorus Martyn. se cultivă mai adese în floră
riile noastre. [A. Pr.]

Haematemesis, (med.) vomitarea de sânge fluid 
sau coagulat. H. este un simptom, iar nu un 
morb de sine. Se ivesce la ulcere sau carcinom 
în stomach, în decursul morbilor de ficat şi splină. 
II. poate deveni periculoasă. Tratament: linişte 
absolută a corpului, în posiţie orizontală, ghiaţă 
pe abdomen sau intern, alimente fluide şi reci, 
având totdeuna în vedere morbul, care prici- 
nuesce H.

Haematidrosis, (med.) asudare cu sânge, su
doare cu sânge.

Haematin, v. Haematoglobin.
Haematinon, (PorporinoJ, materie roşie sti

cloasă, netransparentă, folosită în vechime la 
mosaicuri, etc.

Haematinuria, (med.) apariţia în urină a sub
stanţei chimice numită Haematină şi aflătoare 
în sânge.

Haematit, v. Oligist.
Haemafocathartica, (med.) şi Depurantia, re

medii cari servă pentru curăţirea sângelui; se 
folosiau însă numai în trecut, când se credea, 
că moi'bii sunt o urmare a infectării sângelui 
cu materii stricăcioase. H. erau deci cu deose
bire remedii purgative, sudorifere şi diuretice.

Haematocele, {grec.) tumore de sânge; în spe
cial curgerea şi adunarea de sânge în părţile ce 
încungiiu-ă testiculii, precum şi în împrejurimea 
uterului (mitrei).

Haematocystis, (grec.) beşică de sânge, ce se 
desvoaltă în piele în urma unei contusiuni sau 
şi spontan; de obiceiu se vindecă de sine.

Haematoglobin, Haemoglobin, (grec.) substanţa 
colorantă a sângelui; cristahsează în prisme rom- 
bice şi în «table. Se extrage din sânge prin di
strugerea globulilor roşii şi evaporarea lichidului. 
Pentru distrugerea globulilor e suficient un adaus 
de apă sau eter. v. art. Sânge.

Haematom, (med.) tumoră, ce se compune din 
sânge.

Haematometra, (med.) aglomeraţia de sânge 
menstrual în interiorul mitrei în urma atresiei 
orificiului acesteia.

Enciclopedia română. Voi. II.

Haematoparasite, bacterii şi animale, cari 
trăiesc în sânge. v. Haematozoari.

Haematophyllum, v. Haemamoeba.
Haematopinus, insect apter dm familia Pedi- 

culidelor, trăiesce pe mamifere. Pe câne trăiesce 
H. pilifer; pe porc H. suis, etc.

Haematopoesis, (grec.) producţiunea sângelui.
Haematopus ostrealegus L., pasere băltăreaţă 

din fam. Charadriidelor, neagră pe spate şi pe 
grumazi; pe foaie şi Ia basa co(Jii albă; preste 
aripi cu o albă făşie curmezişă; ciocul portocaliu 
şi picioarele carmin-roşietice. Lungimea totală: 
42 cm.; lung. arip. 25 cm.; lung. cocjii 11 cm. 
Preste vară petrece pe lângă literalele Europei 
nordice, iar preste iarnă se retrage mai spre sud.

[V. B.]
Haematoxylon L., (botan.) gen monotip din 

vasta fam. a Leguminoaselor. Unica specie H. 
campechianum L. este un arbore, al cărui pre
ţios lemn este cunoscut de poporul nostru sub 
numirea de Băcan (v. ac.).

Haematozoari, animalele cari trăiesc în sânge. 
Astfel sunt dintre protozoari Haemamoeba (v. ac.), 
care trăiesce în globulele roşii producând ma
laria ; Filaria sanguinis hominis, care s’a găsit 
la indivizii atinşi de haematurie (v. ac.). In 
fine se mai pun printre H. microbii maladiilor 
infecţioase (Vibrioni, ex. Bacillus anthracis; 
Alge, ex. Oscillaria malariae), cari ar merita mai 
curând numele de Haematophyte.

Haematuria, urinarea cu sânge, poate fi cau- 
sată de o afecţiune a căilor urinare; rărunchiu, 
beşică, uretră. Astfel H. se observă la neoplas
mele căilor urinare, la nefrita acută, cistită, ble
noragie, gravelă, etc. Uiina e roşie, când sângele 
e intim amestecat cu urina la H. renală, iar la 
H. beşicei sau a uretrei sângele nu e aşa intim 
amestecat cu urina şi poate fi urinat ca sânge 
sau sub formă de cheaguri. [V. I.]

Haemoglobin, v. Haematoglobin.
Haemophilia, v. Haemorrophilia.
Haemoptisia, scuipare de sânge din causa unei 

hemoragii broncho-pulmonare, datorită: unei con
gestii pulmonare perituberculoase, unei receli, 
ruperei unui aneuiîsm în bronchii, afecţiunilor 
cai'diace, bronchiectasiei, cancerului pulmonar, 
histeriei.

H. sau Haemoptoe se ivesce după lesiuni me- 
chanice sau contusiuni puternice ale organelor 
respiratorice, după atacuri vehemente de tuşă, 
în decursul morbilor de inimă, la începutul 
pneumoniei, în decursul tuberculosei pulmonare. 
Causa cea mai frecuentă e însă tuberculosa pul
monară, astfel că ori ce bolnav cu hemoptisie 
trebue examinat din acest punct de vedere. Bol
navul expectorează scuipat roşu sau sânge roşu 
şi spumos. H. se poate manifesta numai în mici 
picături de sânge date afară prin tuse, dar în 
caşuri grave H. poate causa moartea prin sân- 
gerare complectă.

Tratamentul constă în repaus absolut, beuturi 
foarte reci, preparate de ergotină şi aplicarea 
pungei de ghiaţă pe piept; altfel se orientează 
după morbul, care este causa H.-ei. [V. I.]

Haemorrhagia, (med.) emoragie, curgerea sân
gelui din vasele sale. H. mai mari se pot în
tâmpla numai piin o rupere sau spargere a va
selor sângelui, iar H. mai mici prin nisoe găurele
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microscopice, ce se găsesc în păreţii vaselor 
(v. Diapedesia). După felul vaselor, cari sânge
rează, H. e arterioasă, venoasă şi capilară. 
Sângele poate curge direct afară, în cavitatea 
vr’unui organ, în ţesutul organelor ori sub piele 
(sugilaţiune). H. se observă la morbi de inimă, 
ai vaselor sângelui şi ai sângelui însuşi, după 
lesiuni mechanice. Pier(Jend omul în vîrstă 
2—3 kg. sânge, moare momentan; copiii nou 
născuţi pier deja după o pierdere de sânge de 
60—70 gr., copiii de un an după o pierdere de 
250 gr. Femeile supoartă H.-ile mai uşor decât 
bărbaţii. Tratamentul H.-ei: aşezarea ridicată a 
organului, ce sângerează; liniştea corpului întreg; 
aplicare de ghiaţă şi remedii adstringente (v. Hae- 
mostatica); alimente şi beuturi reci; compri
marea şi legarea vasului, ce sângerează; cau- 
terisări; irigaţiuni reci sau fierbinţi (50—60° C). 
La acestea se mai adauge şi tratamentul com
plicaţiilor H.-ei.

Haemorrhoide, hemoroidi, emoroidi, Phlebee- 
iasis haemorrhoidalis, rom. trânji, morb, ce se 
manifestă în dilataţia cilindrică şi varicoasă a ve
nelor situate în ţesutul de legătură submucos al 
intestinului rect şi în ţesutul subcutan al anu
sului ; aceste vene dilatate adeseori apar ca nisce 
noduri. Causa H.-lor e a se căuta în turburări 
de circulaţiune, condiţionate de morbi de ficat 
sau intestine, de morbi de inimă sau plămâni, 
de tumori abdominali, de obstipaţiune; şederea 
prea multă, călăritul escesiv, abusul de alcool 
âncă poate pricinui H. Ele se observă mai des la 
bărbaţi de cât la femei, numai în caşuri excep
ţionale la copii. Simptoame; bolnavii au simţul, 
că în anus se află un corp străin, simţesc mân- 
cărime iresistibilă, arsură, adeseori dureri în 
crucea şelelor şi în spinare. Câte odată se sparg 
nodurile liemoroidale şi curge sânge, ceea ce pro
duce uşurare. Tratament: mişcare corporală su
ficientă, dietă, regularea eşirii afară, băi reci, 
delăturarea operativă a tumorilor hemoroidiali 
mai mari.

Haemorrhophilia, (mod.) haemophilia, numită 
şi emoragie ereditară, disposiţie congenitală la 
emoragii astfel, că deja mici sgărieturi ori îm
punsături pot determina pierderi de sânge con
siderabile, mortale chiar; sistarea emoragiei şi 
vindecarea plagei se poate obţine numai cu ane
voie. Adese plaga cicatrizată se rupe şi curgerea 
sângelui se pornesce din nou. H. se pare a fi 
ereditară, deoarece s’au observat familii, în cari 
cu deosebire descendenţi bărbătesci în mai multe 
generaţiuni au suferit de acest morb. H. se poate 
explica numai prin o stai’e diatesică specială. 
Un remediu special nu se cunoasce pentru vin
decarea H.-ei; cei cuprinşi de acest morb trebue 
să se ferească de ori ce lesiune, să evite extrac- 
ţiunea de dinţi, operaţiuni; să încungiure ali
mente şi beuturi excitante.

Haemostatica, (grec.) remedii medicale, cari 
se folosesc pentru a pune capet unei curgeri 
de sânge. Ele sunt 1) mechanice, chirurgice: com
primarea sau legarea vasului ce sângerează, tor
siunea acestuia, fierul roşu, aparatul galvanocau- 
stic; 2) chimice, cari fac sângele să coaguleze: 
alaunul, acidul tanic, creosotul, etc. Frigul este atât 
H. mechanic, producând contracţiunea vasului 
sanguinifer, cât şi chimic, causând coagulaţiune.

Haemus, munte, v. Balcan.

Haen—, v. şi Ban—.
Hafis, Şems eddin Mohamed, poet persic din 

Şiraz, f 1389 acolo; mormântul seu e loc de 
peregrinagiu. Cel mai mare liric al Orientului; 
poesia lui se destinge prin optimism profund şi 
formă perfect artistică. Ed. Brockhaus (1857 
până 1861, 3 tom.) şi Rosenzweig (cu traducere, 
1858—64, 3 tom.). Traduceri de Daumer, Nessel- 
mann (1865), Bodenstedt (v. ac.) (1877). Biogr. 
de Vullers (1839).

Haga, (franc. La Haye), reşedinţa reginei 
Ţerilor de jos, la distanţă de 5 km. dela Marea 
Nordică, 191,530 loc. (1896). Numeroase palate, 
15 biserici (bis. Sf. lacob din seci. XV), mirseu, 
bibliotecă (400,000 tomuri), museu etnografic. 
Nu departe e parcul »het Bosch«. cu un grandios 
castel regal, în care s’a ţinut în vara anului 
1899 conferenţa pentru desarmare. La ţerm e 
locul de scalde Scheveningen. La 1697 s’a în
cheiat înH. alianţă între Francia, Spania, Anglia 
şi Olanda; 31 Mart. 1710 prima convenţie de 
H. între împeratul şi puterile maritime, prin 
care se garanta neutralitatea Nord-Germauiei 
şi liitlandei în resboiul nordic; 4 Maiu acelaşi 
an a doua convenţie, în care federaţii se obligă 
a ţine gata trupe înarmate spre a asigura hotări- 
rile primei convenţiuni. 4 Ian. 1717 alianţa triplă 
între Anglia, Francia şi Ţerile de jos, iar 17 Febr. 
1717 pacea între Austria, Spania şi Savoya. H. 
era la început castel de vânătoare al coiiţilor 
de Olanda; la 1250 însă contele Wilhelm (rege 
german) edifică un palat, în juinl căruia se for
mează cu timpul oraşul H. In seci. XVI devine 
residenţa ţerii. H. ocupă loc între cele mai re
gulate şi mai simetrice oraşe ale Europei, unele 
dintre stradele sale sunt strătăiate de canaluri îu- 
cungiurate de ai'bori şi provecjute cu poduri gran
dioase. Intre acestea cel mai frumos e Wooi'hut. 
Partea mai de însemnătate a oraşului e Binnen- 
hof. Are şese piaţe publice, dintre cari Vij verbejg 
jumătate e plantat cu arbori, jumătate basin cu 
apă. Monumente de artă: statua aurită a lui 
AVilhelm de Olanda deasupra unei fântâni în 
Binnenhof, a lui "Wilhelm I în piaţa Pleine, 
statua de bronz a lui "Wilhelm II în Buiteuhof, 
în faţa palatului regal statua equestră a lui 
Wilhelm I de Orania, întemeietorul casei dom
nitoare, statua de bronz a filosofului Spinoza în 
faţa fostei sale locuinţe, monumentul naţional 
»Nederlandsche Maagd« (Fecioara de Nidei’landa, 
personificaţiunea Ţerilor de jos), etc. 1894 s’a 
ţinut în H. conferenţa interparlamentară, unde 
din partea grupului român fiind sulovată (de 
prima dată) chestiunea română, membi ii români 
ai conferenţei au purtat luptă grea mai ales faţă 
cu contele Apponyi.

Hagen, (H. în VestfaliaJ, oraş în districtul 
piTis. Arnsberg, cu 41,833 loc. (1895). Tribunal, 
cameră comercială, fabrici de fier, tinichea şi 
oţel; gimnasiu, şcoală industrială şi seminariu 
de învăţătoare.

Hagen, 1) B., Frideric Henric de, n. 19 Febr. 
1780 în Schmiedeberg, dela 1810 prof. în Berlin, 
•f 11 Iun. 1856. Unul dinti’e întemeietorii stu
diului poesiei germane mai vechi; a introdus în 
rândul studiilor universitare filologia germană 
antică. Scrieri: »Grundriss der Geschichte der 
deutschen Poesie» (1812), a aranjat ediţiuni de ale 
Niebelungenlied-ului (1810), etc. 2)H., August K,
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scriitor, n. 12 Apr. 1797 în Konigsberg, f ca 
profesor 16 Febr. 1880 tot acolo. Ser.; «Olfried 
und lisena», poesie romantică (1820), »Norica« 
(6 ed. 1887), «Chronik seiner Vaterstadt vom 
Florentiner GJiiberti« (2 ed. 1861), »Die deutsche 
Kunst in unserm Jahrhundert« (1857), Viaţa 
lui M. V. Schenkendorf (1863) ş. a. 3) H., Car ol, 
istoric, n. 10 Oct. 1810 în Dottenheim, 1845—49 
prof. în Heidelberg, 1855 în Berna, f 24 Ian. 1868. 
Ser.: »Geschichte der neuesten Zeit« (1848—51,
2 tom.), »Deutsch.e Geschicbte* (1854—1858,
3 tom.) ş. a. 4) H., Adolf, oin politic, n. 23 Sept. 
1820 în Konigsberg, 1854 consilier de stat în 
Berlin, 1862—77 membru al- dietei, 1867—77 
membm în Reichstag, progresist. Proiectul seu 
despre specialisarea posiţiilor de budget (Pro
iectul Hagen, 6 Martie 1862) a causat căderea 
niinisteriului »erei noue«.

Hagenau, oraş în Alsaţia infer., 14,752 loc. 
(1890); fortificaţiuni vechi; ţesetorii de lână 
şi bumbac.

Hagenbach, Carol, teolog celebru protestant, 
n. 1801, a representat direcţiunea medie între 
şcoala teologică protestantă, care ţine la reli- 
giuuea positivă şi între cea raţionalistică; din 
1824 a funcţionat ca profesor la univ. din Basel. 
t 1874.

Hagenbeck, Carol, proprietarul celei mai mari 
menagerii de negoţ în Hamburg, n. 10 Iunie 
1844 tot acolo, a pus la cale mai multe expe- 
diţiuni mari pentru prinderea de animale, cu 
deosebire din Africa, şi aranja exposiţii antro
pologice. f 3 Oct. 1887 în Hamburg. Sora sa 
Ghristiane impoartă anual 40—50,000 paseri. 
Cf. Fischer (1896). .

Haggada, feur.J în limba rabinilor partea tra- 
diţiunii judaice, care, în contrast cu Halacha 
(v. ac.), tractează biblia după motive etice, istorice 
şi edihcătoare.

Haghitnaşul mare sau negru, munte în Trans., 
cott. Ciucului, cei mai înalt (1793 m.) pisc în 
grupa munţilor Ciucului, aproape de isvorul 
Oltului.

Hagia Sofia, biserica Sf. Sofii (v. Constanti- 
nopole, I, pag. 920 a.)

Hagieni, com. mr. în Rom., j. Ialomiţa, com
pusă din sat. H. şi Gura-JegăUa; are 1 biserică 
şi 1 şcoală; com. e străbătută de linia ferată 
Făui-ei-Fetesci cu staţie pe teritoriul com. Loc. 
se ocupă cu agricultura şi pră.sirea vitelor.

Hagi-Loia, v. Loia Săli.
Hagiograf, (grec.) scriitor de cele sfinte.
Hagiolatria, (grec.) adorarea, cultul sfinţilor.
Hagion Oros, (grec.) s. Athos, muntele sfânt.
Hagiu, nume dat persoanelor cari au fost să 

se închine la locurile sfinte, s. e. la Ierusalim, 
Mecea, etc.

Hague, Gap de la, virful nord-estic al penin
sulei Cotentin în dep. franc. Manche,

Hagymădfalva, comună mică în Ung,, cott. 
Bihor, cu 705 loc. (1891) Români şi Maghiari, 
Pe teritoriul acestei comune se află o mină de 
păcură, care dă pe an ca. 4000 măji metrice 
păment de asfalt.

Haham, tăietor de vite la Evrei. Hahâmba^a, 
mare rabin.

Hăhnel, Ernegt, sculptor, n. 1811 în Dresda, 
t 1891; architect, apoi sculptor; 1835 s’a sta
bilit în Mnnchen; dela 1838 prol de academie

în Dresda. A făcut statue excelente: Beethoven 
(Bonn), Carol IV (Praga), Schwarzenberg (Viena), 
Leibniz (Leipzig) ş. a.; a lucrat şi reliefuri (Pro
cesiunea lui Bachus ş. a.).

Hahnemann, Christ. Frid. Sam., întemeie
torul homoeopathiei (v. ac.), n, 1755 în Meissen 
şi t 1843 în Paris. A studiat medicina, pe care 
a practicat-o în multe oraşe, mai pe urmă în 
Paris. A scris: Organon der rationellen Heil- 
kunde, 1810; Reine Arzneimittellehre, 1811; Die 
chronischen Erankheiten, ihre Natur und ho- 
moeopathische Heilung, 1835—39.

Haida, populaţiune indiană în insula Regina 
Şarlota şi arch. Principele de Wales (America 
de nord) în număr de vr’o 3000.

Haidarabad, (HyderahadJ,^ 1) H., unul dintre 
cele mai însemnate oraşe în Estindia, resi- 
denţa Nizamului, în mijlocul platoului Decan, 
cu 415,039 loc, (1891). Numeroase moschee, 
temple indice, palaturi; boiangerie de bumbac, 
ciselărie de pietri pre^oase, comerciu de ju- 
vaericale. — Statul H. (teritoriul Nizamului) pe 
platoul Decan, 214,179 km*,, 11.537,040 loc. 
(1891) în cea mai mare parte de rel. indică; 
stat sub protectoratul Angliei.

2) H., oraş în presidenţia Bombay, Ia gurile 
deltei indice, 58,048 loc. (1891). Capitala ţerei Sind.

Haider Aii, (Hyder Aii), domnitor în Maissur 
(Estindia), n. 1728, ca comandant al armatei din 
Maissur Introduse în oaste disciplină europeană, 
restumă pe Radşa din Maissur, purtă lupte cu 
compania estindică şi cu Maraţii; om de ca
racter domol, a promovat cultura, industria şi 
comerciul.

Haiduc, (dela arabo-turcul haidudj, Ia Români, 
Maghiari şi la Slavii din Pen. Balcanică voinicii, 
cari pe timpul stăpânirii turcesci se retrăgeau în 
codru şi însoţindu-se în cete mai mari sau mai 
mici, atacau pe străinii asupritori, jefuindu-i şi 
omorîndu-i adeseori în modul cel mai grozav. 
Poporul de rând simpatisa foarte mult cu aceşti 
voinici, pe cari îi privia ca pe nisce resbună- 
tori faţă cu străinul împilator, îi ocrotia în toate 
chipurile de »potera«, care-i căuta pe toate că
rările, şi vitejiile lor le cânta în felurite cân
tece. JS- Români cei mai însemnaţi au trăit în 
principatele dunărene. Cei mai veclii dintre ei 
(pe basa cântecelor poporale) an fost: Mini Co- 
biul, Corbea, Român Grue Grozâvanul, Vulcan, 
Ghemiş, ş. a. Mai noui (de pe timpul domniei 
Fanarioţilor; cu deosebire eătră finea seci. trecut 
şi la începutul celui de faţă): Codreanu, Bujor, 
Jianu, Tunsu, etc. La Românii din Ardeal şi din 
Ungaria haiducul cel mai des cântat este Pin te a 
Viteazul; la Românii bucovineni Darie. Faptele 
acestor voinici sunt cântate în numeroase ba
lade şi doine haiducesc!. (CI colecţ. Alexandri, 
Teodorescu, Marian, L Pop ReteganuL etc.) Cân
tecele haiducesc! presentează pe haiduci într’un 
mod idealisat şi viaţa lor de tot romantică. H., 
după închipuirea poporului, sunt buni de inimă 
faţă cu cei săraci, nemilostivi însă faţă cu cei 
bogaţi, şi mai cu samă faţă cu Turcii şi ca GreciL 
Ei de obiceiu sunt presentaţi ca provetjaţi cu 
puteri extraordinare, mulţi dintre ei fermecaţi, 
încât glonţul nn-i poate pkrande, şi căderea lor 
în mâna autorităţilor se întemplă de regală prin 
trădare. Ei merg la moarte fără frică; unii dintre 
ei îşi ispăsesc pecatele, făcendu-se la betrâneţe
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pustnici; poporul însă le păstrează numele cu 
pietate şi admiraţiune, povestind din genera- 
ţiune în generaţiune vitejiile lor.

Haimana, om fără căpetâiu, fără stăpân.
Haimanalele, com. rur. în Rom., j. Prahova, 

situată pe valea rîului Cricovul dulce; se com
pune din 2 căt.; H. şi Braniştea, avend 790 loc. 
(Ricţ. geogr. 1897); în această com. se află mă
năstirea Mărgineni (v. ac.), postă, telegraf.

Haina, v. Imbrăcăment.
Hainan, insulă chineză, aparţinend provinciei 

Ku-ang-tung, la 28 km. dela mal, 36,195 km2., 
2 milioane loc. Munţi de înălţime până la 2000 m. 
Preţioase lucrări în lemn, aur, argint şi aramă. 
Capitala: Ki-ang-ciau; portul Hoihau dela 1876 
încoace e deschis Europenilor.

Hainau, oraş în districtul prusian Liegnitz, 
cercul Goldherg-H., lângă calea ferată Sommer- 
feld-Liegnitz; 9669 loc. (1895). La 26 Maiu 1813 
victorioasă luptă de cavalerie a Prusiacilor contra 
Francezilor.

Hainaut, v. Hennegau.
Hainburg, oraş în Austria de jos, cercul Bnick, 

lângă Dunăre şi linia ferată Bmck-H., 5075 loc. 
(1890). Ruine de cetate, castel nou; cea mai 
veche fabrică imp. de tutun.

Haircord, o stofă fină de bumbac, cu urzeală 
vărgată colorată, de regulă de 3—5 fire de groasă. 
Se întrebuinţează la basmale de gât, vestminte 
femeiesc!, etc.

Haiti, insulă în Antile. Supr. 75,704 km2., iar 
cu nisce mici insule, ca Tortuga, Gonave, La- 
vacbe, etc., 77,253 km2. Coaste sinuoase, favo
rabile navigaţiunii. Teren acoperit mai preste tot 
de munţii Cibao, cu piscurile Taque (2955 m.). De 
la Selle (2712 m.), JEntre los Rios (2440 m.), etc. 
Rîurile sunt Yaque Grande şi Yaque Pequeno, 
Artibonite (400 km.), Yuna, care prin unele lo
curi împedecă navigaţiunea din causa multului 
năsip; lac principal e Enriquillo. Solul conţine 
aur, argint, platină, fier, zinc, antimoniu, sulfure, 
sare, iasp, marmură, petroleu, neexploatate. Pă
duri superbe şi păşuni. Papagali, colibri şi alte 
felurite paseri; Cacao, cafea, trestie de zahăr 
indigo, bumbac, tutun, lemne de orbament şi de 
construcţiune. Climă tropicală, eternă primăvară, 
dar nepotrivită pentru Europeni; mari furtuni 
şi cutremure.

Insula e împăi’ţită în două republice: Haiti 
şi Santo Domingo.

Haiti, supr. 28,676 km2., pop. 960,000 loc., 
mai toţi Negri, o (Jecime Mulatri, puţini albi (33 
pe km2.). După biserica de aci pop. ar fi de 
1.210,625 loc. (1894). Resursele constau din pro
ductele naturii. Exportul 12.594,848 de pesos, 
importul 6.363,798 p. (1 peso = 5 fr.) Venituri 
2.968,661 pesos în aur, cheltuieli 2.223,716 p. 
în aur, datoria publică 17.065,882 p. în aur (Alm. 
Gotha). Ţeara cupiinde cinci departamente şi 
24 arondismente, iar financiar 11 arodismente. 
Capitala e Port-au-Prince (61,000 loc.), port sigur, 
în relaţiuni comerciale cu Francia şi Germania; 
alte oraşe sunt porturile Le Cap Haitien, Go- 
naîves, Jeremie, St. Marc şi Port de Paix. Ul
tima instanţă judiciară e curtea de casaţiune din 
capitală; capul bisericei e arcbiepiscopul din Le 
Cap Haitien. Limba oficială e franceza, iar po
porul vorbesce un dialect creol derivat tot din 
franceză. Religiunea statului e catolică. In capul

guvernamentului e un president ales pe şepte ani; 
constituţiune democratică. Armata 6828 oameni. 
(Alm. Gotha). Universitate, trei licee; clasa de 
sus e cultă, cu studii făcute în mare parte în 
Francia.

San Domingo, suprafaţa 48,577 km2., pop. 
417,000 loc. la 18^ (câte 9 pe km2.), în majoritate 
Mulatri. Natalitate mare. Principalele mijloace 
de traiu le oferă productele naturii. Comerciu 
slab, industrie neînsemnată. Sunt 11 divisiuni 
administrative. Capitala e NanDomin^o (sau Santo 
D.), la gura rîului navigabil Ozama (14,150 loc.), 
fundat de fratele lui Columb, Bartolomeu. Re- 
pubbca e mai mult o federaţiune a şese pro
vincii, cu legislatură distinctă, în capul cărora 
e un president. Religiunea statului e catolică. 
Limba oficială e spaniola. O cale ferată duce dela 
capitală la ConcepciondelaVega(115km.) şi altele 
sunt în constracţiune. Venituri 1.551,155 [)esos în 
aur, import 1.703,595 p., export 2.198,817 p. tot 
în aur, căi ferate 188 km. (1896).

Istorie. Columb a descoperit ins. Haiti (1492) 
şi a numit-o Espanola. Populaţiunea primitivă, 
de vr’un milion de locuitori, se stinse până în 
mijlocul seci. XVUl. La 1697 Spania, care o 
poseda, cedă Franciei restul insulei, prin tr. dela 
Ryswyk. O repede desvoltare începu şi apăru 
populaţiunea Mulatrilor. Marea revoluţiune fran
ceză avu echou şi aici. La 1791 Negrii, aduşi 
ca sclavi din Africa, şi Mulatrii luară armele 
contra Albilor, şi după doi ani sclavia fii des
fiinţată. La 1795 interveniră Englezii şi Spaniolii; 
Tousaint l’Ouverture, capul Negrilor, porni contia 
tuturor străinilor. Consulatul francez (1802) tri
mise o expediţiune, care-1 .prinse şi-l aduse în 
Fi ancia, unde muri. Negrii se resculară din nou 
şi aleseră guvernator general pe Dessalines, cu 
drept de succesiune, ceea ce-1 făcu să se pro
clame împărat (18041. Dar la 1806 fu asasinat, 
iar Petion, şeful Mulatrilor, şi Cbristophe, şeful 
Negrilor, împart insula: în Haiti Negrii, în San 
Domingo Mulatrii. La 1822 se unii’ă sub presi- 
denţa pe viaţă a lui Boyer, până când la 27 Felu'. 
1844 San Domingo se constitui din nou în n;- 
publică separată. Căuşele acestei neuniri au is- 
vorît din ura dintre Mulatri şi Negri. La 1861 
Santana, presidentul de San Domingo, proclamă 
reuniunea cu Spania, din care urmă rescoala dela 
1863 şi în fine independenţa la 1865. [A. S ]

Hajagriva, în mitol. indică un uriaş (v. Wişnu, 
a doua transfigurare).

Hajdu, comitat în Ungaria, cu un teritoriu do 
3353-22 km2., şi (1891) 190,978 loc. aproape toţi 
Maghiari (99-l%)i H32 Germani, 290 Slovaci, 
77 Români, 9749 Israeliţi; de confesiunea hel- 
vetică 147,141, 21,795 rom.-cat., 10,999 gr.-cat., 
1098 evang. aug. Suprafaţa comit, este şesoasă 
şi, cu excepţiunea unei făşii năsipoase în nord- 
est, pămentul e foarte productiv. Tisa atinge 
partea nord-vest, a comit.; afluenţii ei princi
pali, Hortobâgy şi Berettyo, în timpul verii seacă 
aproape cu desăvîrşire; numeroase lacuri mici, 
băltoace, în a căror regiune grasează adeseori 
frigurile. Producte: grâu, cucuruz, tutun, vito 
cornute, oi, porci. Industria şi meseriile sunt 
de însemnătate numai în Dobriţin. Comerciul 
se restringe numai la producte brute. Căi fe
rate se întind în toate direcţiunile comit. Stare.i 
culturală este destul de favorabilă: 1 colegiu ev.-
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reform., seminar teologic, 5 gimnasii, 14 şcoale de 
specialitate, 1 pedagogiu, 10^5 şcoale elem., ş. a. 
II. constă din 2 cercuri, cu 1 oraş liber reg. şi

oraşe cari îşi au magistratul lor.
Hajdu-Boszormeny, oraş cu magistrat în cott. 

Kajdu, cu 21,238 loc. toţi Magh.; reşedinţa pro
topopiatului gr.-cat. al Muncaciu-Dorogului.

Hajdu-Dorog, oraş cu 8729 loc.
Hajdu-Hadhâz, oraş cu 7954 loc.
Hajdu-Nânds, oraş cu 14,457 loc.
Hajdu-Szoboszlo, oraş cu 14,728 loc.
Hakim, cuvent turc. de origine arabă, însem

nează judecător şi nu trebue confundat cu hekim, 
care însemnează medic.

Hakodate, oraş cu port la ţermul sudic al in
sulei leso (Japonia), 50,341 loc. (1896). Dela 
1854 deschis pe seama străinilor.

Hakon, regi din Norvegia; 1) H. cel Bun, 
n. 915, fiul lui Harald Per frumos, rege 935—961, 
creştin. 2) iZ. Gamla (Betrânul), fiul lui H. IV 
(1202—1204), domni 1223—63, supuse Islanda 
şi Gronlanda. 3) H. VIII, rege 1374—80, soţul 
reginei Margareta de Danemarca.

Hala, clădire spaţioasă destinată ven(}ârei ali
mentelor din partea unui mare numer de ne
gustori.

Hale refrigerente, nisce camere mari cu tem
peratură scăzută pentni conservarea în stare 
proaspătă a cămurilor şi altor comestibile. In 
Rom. până acum sunt introduse hale refrige
rente numai la abatoriul din Iaşi.

Halacha, (evn.) în limba rabinilor precisarea 
prescriptelor legii după învăţături tradiţionale; 
contrastul Haggada (v. ac.).

Halagiu, (marină) procedeul întrebuinţat de 
bărci sau corăbii pentru a se urca pe rîuri în 
susul curentului. Pentru aceasta se întrebuin
ţează o parâmă de lungime şi grosime conve
nabile (edee, pentru, bărci; remarcă, pentru co
răbii), care se leagă cu un capăt de vas, în 
partea dinainte, dar nu chiar în provă, iar la 
capătul celalalt se înhămează oameni, cai sau 
boi, cari trag vasul dealungul malului. Se nu- 
mesce drum de H. terenul lăsat Uber de con- 
stnicţiuni, dealungul cheului dintriun port sau 
dealungul malului unui rîu, în scopul arătat

Halali, cuvent venătoresc, prin care se avi- 
sează societatea de venători, cari urmăresc călare 
goana, că căpăii au prins venatul (porc, cerb, 
vulpe) şi că cel dinlâiu venător, care a ajuns la 
acel loc, a junghiat venatul, i-a dat împunsătura 
de graţie, cu cuţitul venătoresc. Atunci se dă signal 
cu cornul, ca verătorii să se adune. [I. S. Ş.l

Halas, oraş în cott. Pestei, 17,138 loc. (1891) 
mai toţi Magh.; judecătorie cerc., notar public, 
gimnasiu reform., museu, şcoală industr. inJer., 
reuniune industrială, instit. de păstrare, tipo
grafie, staţiune de cale ferată, oficiu telegrafo- 
postal, staţiune telefonică. Loc. se ocupă cu 
cultura animalelor, a pământului, a viilor şi 
poamelor.

Halat, ve.stment bărbătesc larg şi comod, în
trebuinţat ca haină de ca.să.

Hălăucesci, com. rur, în Rom., j. Roman, cu 
2178 loc. (Dicţ. geogr. 1891); com. are 2 bi
serici ort., 1 bis. cat, 1 şcoală şi gară. Aici se 
lucrează căruţe, roate, sănii, etc., şi se face iar
maroc la 8 Sept.

Halba, (germ.) Va litru.

Halberstadt, oraş vechiu cu numeroase turnuri 
în cercul prus. Magdeburg, lângă rîul Holzemme, 
punct de j uncţiune al liniei ferate HaUe-Klausthal; 
41,307 loc. (1895). De însemnătate domul în 
stil gotic, biserica Liebfrauen, castelul. Are tri
bunal, cameră comercială, fabrici (de mănuşi, 
ţigări, zahăr, etc.), gimnasiu clasic, gimnasiu 
real, şcoală reală superioară, seminariu de în
văţători şi învăţătoare şi institut de surdo-muţi. 
In apropiere de Spiegelberg (parc) au locuit 
Gleim, G. lacobi ş. a. (Cercul poeţilor din H.). 
Dela seci. IX residenţă episcopească; apoi capi
tala principatului brandenburgian H. (1820 km*., 
119,400 loc.), format din episcopatul H. la 1648.

Haldan, v. Aldan.
Hale, (pron. hei), Horatio, etnolog american, 

n. 1817 în Newport (New Hampshire), însoţi 
expediţia lui Wilkes spre Oceanul antarctic şi 
prelucra resultatele entnologice şi filologice (1846). 
Ser.; »The Iroquois book of rites«, (1883); »The 
origin of languages«, (1886) ş. a.; f 29 Dec. 1896 
în Clinton (Ontario).

Haleb, oraş, v. Aleppo.
Halebi, (Arşin), veche măsură de lungime în 

Turcia, = 70,86 cm.
Halek, Vitezslav, poet ceh (1835—1874), îm

preună cu Neruda conducător al şcoalei cosmo
polite la prima ei ivire (înrîuriri byronistice, 
ale Germaniei Tinere ş. a.); în urmă a stat mereu 
în fruntea vieţii literare cehe. Lirica sa (Cân
tece de seară erotice, 1858; culegerea poetic- 
panteistică In natură, 1872—74) se distinge 
prin gingăşie şi duioşie; de cele mai bune lucrări 
ale sale se ţin nisce composiţiuni mărunte epice 
(balade) şi o serie de poveşti din viaţa naţională; 
dramele, în cari imitarea lui Shakespeare e bă
tătoare la ochi, sunt lipsite de adevăr intern. 
(Cf. E. Albert, Poesie aus Bbhmen.)

Halepliu, Constantin Z., profesor, publicist, 
n, 1816 în Brăila, ţ 29 Nov. 1873 în Bucuresci; 
1864 profesor. Scrieri; »Pusnicul«; «Cumplitul 
amăgit», comedie, (1847); «Ucenicul şarlatan», 
(1851); «Trecutul şi presentul»; «Moartea lui 
Mihaiu Bravul», (1854); «Săracul cinstit», co
medie, (1854); etc.

Halevy, 1) H., Jacgues Fromental, compositor 
franc., n. 27 Maiu 1799 în Paris, profesor la con
servatorul din Paris, f 17 Mart. 1862 în Nizza. 
Op.: Ovreica (la Juive) şi opera comică; Ful
gerul (l’Eclair). Biografia de fratele său Leon 
H., redactorul manualului despre «Contrapunct» 
cunoscut sub numele lui Cherubini. 2) H., Leon, 
scriitor franc., n. 1802, •}• 1883, fratele lui J. H. 
A scris: «La Grece tragique», (Traduceri, 1845 
până 1861, 3 voL); şi poesii («Le czar Deme- 
trius», dramă, 1829). 3) H., losif, orientalist şi 
călător african, n. 1827 în Adrianopole. Ser.: 
«Mission archeologique dans le Yemen», (1872); 
«Mclanges d’epigraphie et d’archeologie semi- 
tiques», (1874); ete. 4) Hn Ludovic, poet şi 
scriitor franc., fiul lui Leon B[., n. 1 Ian. 1834, 
scrise o mulţime de vodeviluri, textele la ope
retele lui Offenbach, drama «Frou-frous (1869); 
schiţele humoristice: «Mons. et Mad. Cardinal», 
(1873); «Les petites Cardinal», (1880); enarări; 
«L'abbe Constantin», (1882); «Notes et souve- 
nirs», 1871—1872 (1889). Dela 1886 membra sl 
Academiei.

Half-Breeds, (engl) v. Bois-Brules,
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^ Halfon, l)J9r., Solomon, mare banchier, n. 1790 
în Adrianopol, -f- 1842 în Bucuresci; s’a sta
bilit în România la 1828 şi a înfîiinţat la 1832 
o bancă în Bucuresci; 1838 contracciu al vă
milor şi salinelor din Muntenia. 2) H., Avram, 
mare banchier, n. 1800 în Adiianopol, f 1884 
în Bucuresci. H. a luat parte la toate opera
ţiunile mari de bancă din Rom. în acest secol. 
A contractat la 1866 cu statul rom. în numele 
unui grup financiar străin împrumutul (Jis: Open- 
heim, care împreună cu împrumutul Stern au 
fost cele doue diutâiu făcute de statul rom. în 
străinătate; timp îndelungat consul general al 
imper. otoman în Bucuresci.

Halicarnas, oraş în Asia mica, lângă Marea 
Egeică; în vechime residenţa regilor Cariei, 334 
risipit de Alexandru cel Mare; în H. s’a născut 
istoriograful Herodot şi Dionysios. Mausoleu re
numit (v. Mausolos).

Halicl, Mihaiu, poet român (Valachus Poeta, 
Cum se numesce el însuşi) din Caransebeş, urmaş 
şi aproape contimporan al predicatorilor calvini 
Ştefan Herce şi Ştefan Fogaraşi, probabil şi el 
de confesiunea calvină, şi cum se vede, îm
părtăşit de cultură germană; se poate înşira 
intre primii deşteptători ai Românilor bănăţeni 
la consciinţă naţională; mult mai târziu li-a 
urmat lor un lorgovici, Ţichindeal, Diaconovici- 
Loga, Bojincă, Neagoe, Chercalechi, Gozsdu, De- 
helean, Nicoară, Murgu şi alţi aprigi campioni 
ai Românismului, cari însă n’au fost ca şi pre
decesorii lor, admirători ai »legei dereapte* din 
Geneva. H. la 1674 a scris cătră Dr. Franciscus 
Pariz Papay în hexametre şi pentametre oda, ce 
o reproducem aci cu ortografia originalului, în 
care tot cuvântul e de origine latină;
»Kent szenetate, szerind la voi, Romanus ApoUo, 
»La totz chetz szvente ’n Emperecie sedetz 
»De unde cunostince asteptem si stince; fericse 
»De Amstelodam pren chertz szte-’n omenie typar 
»Legse derapte au dat frumosze csetate Geneva, 
»Ecz vine Franciscus, cine-te Leyda, Paris! 
»Prindetz maene sorory,cu cseszt nou oszpe: nainte 
»Fraczi, fretuczi, Nymphele pasze curund. 
»Domny buny, Mary Doctory, Daszkely ’s bunele

Doamne
»Cu patse ej fitz, cu payne, si szare, rugem®.

(Cf. Aron Densuşianu, Istoria limbei şi lit. 
pag. 55, 224; M. Gaster, Chrestomatie română 
voi. I, p. 216.) ^ [Tr.]

Halicl, (Halitsch), oraş în Galiţia, cercul Sta- 
nislau, 3464 loc. Pe o colină din apropiere se 
află ruinele vechei cetăţi H., care a fost resi
denţa unor principi rusesci între anii 1140 până 
1255. 1349 oraşul fu cucerit de Casimir cel Mare 
şi încorporat Poloniei; în seci. XIII mutându-se 
de acf principii rusesci şi episcopii la Lemberg, 
H. începu să decadă rapid.

Haliciu, 1) JE., veche mitropolie gr.-or. în 
D aii ţi a, având sub jurisdicţiunea sa episcopiile 
de; Holmin, Turov, Peremuschin şi Yolodimir. 
Acelei mitropolii se pare a fi fost supusă câtva 
timp şi biserica din Moldova, căci se scie că 
mai mulţi episcopi din Moldova au fost sfinţiţi 
de cătră mitropolitul H.-lui.

2) H., mitropolie greco-catolică ruteană, fun
dată de cătră papa Grigorie XI la cererea lui 
Ludovic, regele Ungariei şi al Poloniei, având 
ca sufragană episcopia din Przemisl. (Cf. Acta

patriarchatus Constantinopolitani, voi. I, p. 578; 
Xenopol, Istoria Rom. ed. 1, p. 134 şi 239; 
Dlugosz, Historia Polonica Lib. X, col. 16.)

Halifax, (pron. hellifex), 1) H., oraş (comiţiat) 
în partea nord-estică a Angliei, 94,774 loc.; 
mare industrie de lânării. Pâuă la 1888 aparţinea 
la Torkshire.

2) H., capitala provinciei canadano în Noua- 
Scoţie la ţermul sud-est., 38,556 loc. (1891); 
residenţa unui episcop anglican şi a unui ar- 
chiepiscop rom.-catolic. Are universitate, cita
delă, port, doc mare şi comerbiu infloritor.

Halifax, (pron. Hellifex), 1) Sir George Savile, 
Marquis de H., om politic engl, n. 1630, re
numitul orator al oposiţiei sub Carol II şi lacob II, 
a ajutat pe 'W’ilhelm III la câştigarea tronului; 
1 1695. 2) H., Charles Montague, conte de, om 
politic engl., n. 1661, fiul contelui de Northum- 
berland, 1688 membru al casei de jos. Whig, 
1694—99 lord al tesaurului, 1700 peer; -|- 1715; 
a fost şi poet.

Halima sau O miie şi una de nopţi, o colec- 
ţiune de poveşti populare, de origine arabă, îm
bogăţită cu alte poveşti orientale. E unul din 
cele mai curioase şi mai respândite monumente 
ale literaturei orientale; oglindesce viaţa Orien
tului cu moravurile sale desfrînate şi sângeroase, 
cu oamenii sei visători şi fanatici, cu sclavele 
şi femeile sale corupte prin robie. Un împerat 
îşi ucidea totdeuna nevasta a doua (Ji după nuntă, 
pentru că prima nevastă îi fusese necredincioasă. 
Cea din urmă, numită Halima, cere voie împo- 
ratului să-i spună mai ântâiu o poveste; şi trece 
din una în alta, până trec 1001 de nopţi. Atunci 
împeratul o iartă şi trăiesc fericiţi. Acesta e 
fondul. Interesul e în poveştile spuse. In Eui’opa 
s’a respândit prin o traducere franceză, făcută 
în 1704 de Galland, profesor de 1. arabă la College 
de France, în Paris. La noi s’a întrodus pian o 
traducere din grec. de Gheras. Gorjanu (1001 do 
nopţi şi 1001 de (jile), şi o altă traducere din 
germ. de I. Barac.

Halimodendron Fisch., (botan.) gen monotip 
din fam. Leguminoaselor-Papilionaceae, tribul 
Galegeae. Unica specie H. argenteum DC. cu
prinde frumoşi arbuşti glabrii sau canescenţi; 
frunzele abrupt-pinate, foliole mici, puţine (2 
până 3 părechi), sericeu-peroase şi argintii; llorilo 
violacee, mari, axilare sau dispuse în fascicule 
la nodurile mai betrâne; caliciul cu 5 dinţi scurţi 
este gibos în partea posterioară; fructul c'ste un 
legumen stipitat, ovoid sau oblong, gro.s-coriacou, 
obtus şi foarte umflat, seminţele [niţino siînt 
aproape reniforme. H. argenteum DC., singuia 
specie cunoscută, cresce in Asia rusească |)iin 
terenuri sărate; se cultivă însă foarte mult îu 
Europa ca plantă decorativă. [Z. C. P.]

Haliotis, molusc gasteropod, prosobrancbiu din 
familia haliotidelor. Cochila e în formă de ureclie. 
75 specii recente; comun pe ţermurile indice .şi 
austi-alice.

Halip, Grigoriu, profesor şi scriitor rom., 
n. 20 Sept. 1850 în Volcineţ în Bucovina, a 
studiat agricultura în Altenburg din Ungaria 
1871—1873, a fost numit îndată pi'ovisor ad
junct administrativ la şcoala pentru agricuKuiă 
din Cernăuţ dela 1873—1883, şi totodată şi prc- 
fesor acolo la catedra pentru istoria naturala 
matematică şi fisică, în care ultimă calitate se
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află şi astăzi (1899). Pe lângă această ocupa- 
ţiune a mai predat 1880—18^, la şcoala pentru 
agricultură şi la şcoala de învetâtori (pedagogiu) 
înveţămentul pentru cultura vitelor şi înveţă- 
mentul despre cultura plantelor. In 1877, 1889 
până 1891 şi 1893 a ţinut pentru îuveţătorii să- 
tesci cursuri suplementare despre cultura plan
telor şi despre pomologie. Din 1887 încoace pro
pune âncă şi la seminariul clerical înveţămentul 
despre agricultură. .1881—1896 secretar la so
cietatea pentru lăţirea cunoscinţelor folositoare 
»Amicul poporului* şi colaborator la foaia ei pu
blicată sub acelaşi titlu, precum şi la grădina ei 
pentru aplicări practice; a fost unul dintre în
temeietorii societăţii politice «Concordia* şi se
cretar al ei până 1888. A publicat: Pomăritul ra
ţional cu multe stampe şi figuri. Cernăuţi, 1883; 
Privire istorică asupra, trecutului politic, social 
şi naţional al Bucovinei. Cemăuţ, 1886, îm
preună cu prof. I. Bumbac; Vinuri fabricate din 
poame, prelegere, 1891 şi Vinuri din poame, 1895.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Halisarca, gen de spongilă, a cărei corp e 

lipsit de schelet; formează singur familia My- 
xospongiilor. (v, Spongii.)

Halisaurieni, reptile fosile cari trăiau în mare.
Halkyon, pasere, v. Pescăruş.
Halkyone, v. Aloyone.
Hali, 1) oraf în districtul tirolez Innsbruck, 

lângă rîul Inn şi calea ferată Eufstein-lnnsbruck. 
5763 loc. (1890), saline, scalde de noroiu. La 
10 km. spre nord e muntele Salzberg (1600 m.). 
2) Băile de H., tîrguşor în districtul austriac 
Steyr, punct de jnncţiune al căii ferate Kremsthal- 
Steyrthal; 953 loc. (1890), isvoare sărate, cu con
ţinut de brom şi iod. 3) Schtoăbisch H., oraş 
in ‘Wurttemberg. 9173 loc., biserica Sf. Mihail 
în stil gotic, saline, băi de sare, gimnasin, şcoală 
reală. Odinioară oraş reg., a bătut primii creiţari.

Hali, 1) H. Marshall, fişiolog, n. 1790 la Basford 
în NuttiDghamshire, medic în Bridgewater, Not- 
tingham şi Londra; f 1857 în B^hton. A făcut 
cercetări cu ajutorul electricităţii la paralisii şi 
lucrări fundamentale asupra mişcărilor reflexive. 
Scrieri: >On diagnosis*, >On tbe reflex-functions 
of tbe medulla oblongata and medulla spinalis*, 
«Lectures on tbe oervons System». Cf. «Memoits 
of M. H.« (1861). 2) ff., James, geolog, n. 1811 
în Hingham. Ser.: «Palaeontology of Xew-York«, 
(1847—74, 5 voi.); «Geology of Iowa«, (1858—60, 
2 voi ). 3) H., Charles Francis, explorator nord- 
american, n. 1821 în New Hampsbire, între
prinse mai multe expediţiuni, cea din urmă 1871 
(»Polarisexpedition«) spre Smitbsund, ■f 8 Nov, 
1871 în canalul Bobeson. Ser.: «Life among the 
Esquimaox». (1864, 2 voi.).

Halle, 1) H. an der Baale, oraş în Prusia, 
district^ Merseborg, constă din oraşul însuşi 
şi cinci suburbii, şi din prediile Glaucba şi Neu- 
markt: punct de juncţinne al căii ferate Berlin- 
Frankfurt. 116,3(k loc. (1895) ; cetatea ilauriţiu 
(mai înainte citadela), dificil publice de ale sta
tului, numeroase statue şi monumente, univer
sitate (întem. în 1694), agezăminUle lui Franke, 
cel mai mare institut de acest fel în bis, pro
testantă: şcoală latină, gimnasin real, şeoale ci
vile şi de alt soia cu ca. 3000 şcolari, institut 
bibbc, mare Mbliotecă. museu de arte şi de scisnţe 
naturale, etc.; tribimal, cameră comercială, bancă,

gimnasin, şcoală reală superioară, institutde surdo
muţi, seminariu de învăţătoare, museu provincial, 
mari închisori, oficiu sup. montanistic, saline, 
librării, însemnate fabricaţiuni de maşinerii, ra- 
finerie de zahăr. In apropiere se află scaldele 
WiUehind. H- ocură in documente mai ăntâiu 
în 1046, a fost anexat la episcopatul de Magde- 
burg, apoi ca oraş al «Hansei* independent, la 
1478 însă cucerit de arcbiepiscopul, care a zidit 
cetatea Mauriţiu; 1680 a trecut la Brandenburg, 
iar 1807—1814 aparţinea la regatul Vestfaliei. 
2) H. în Vestfalia, oraş în districful pros. Minden, 
lângăcaleaferatăBrackwede-Osnabriick; 1758 loc, 
(1895).

Haller, familia de conţi de Hallerstein, au 
venit din Niirnberg în Ungaria la sfîrşitul seci. XV 
şi începutul seci. XVI. 1) H., Francisc, general, 
ban al Croaţiei, n. 24 Mart. 1796 la Săn-Paul, 
cott. Tnrda-Arieş, 15 Mart. 1875 la Viena. 2) H., 
Gavriil I, n. 10 Maiu 1550. + 12 Iulie 1608. 
A trăit în timpul domniei Bătnorescilor, şl însuşi 
a luat parte la victoriile lui Ştefan Bâtbory. Sub 
princip. Sigismnnd Răkoczi a fost căpitan snprem 
al F^ăraşnlni şi comite snprem al cott. Ter- 
navei mici. 3) H., Gavriil Ii, n, 26 Sept. 1614, 
t pe eşafod în 1662. Şi-a câştigat iubirea şi în
crederea atât a lui George Băkoczi I, cât şi a 
lui G. Băkoczi IL In Inpta dela Feneşul săsesc 
(1660) Turcii învingând pe Băkoczi, H. a fost 
trimis în tabăra Ini Aii paşa pentru a cere în- 
găduirea contribuţiumi de resboiu. Aii l-a primit 
foarte rău şi l-a aruncat în prinsoare, lăsând să-i 
ferece picioarele într’nu fier greu de 63 punţi. 
După ce H. a scăpat din prinsoare şi a ajuns 
la domnie loan Eemeny, acesta âncă l-a ţinut 
lângă sine pentru a-şî ridica popularitatea. Ajun
gând la domnie Apafy de asemenea a voit să-l 
câştige pe partea sa; dar fiindcă vedea în el un 
rival, s’a întrepus la marele vizir ca să-l repună.
4) H., Gavriil IV, general şi guvernator, -f-1784.
5) H., Ştefan II, după ce Ardealul a ajuns sub 
Austria, H. a fost unul din oamenii cei mai de 
încredere ai curţii, ca consilier şi preşedinte al 
coDsiUului gnvermaL 6) H., loan I, una din 
cele mai marcante figuri ale familiei H. Şi-a 
eternisat numele nu numai în istoria politică, 
ci şi în istoria literatorii. 7) H., Fetru I, primar 
al SibiraluL, consilier r%. şi comite al Saşilor, 
n. 1500 în Buda, f 12 Dec. 1570 în Sibiin. A 
luat parte în lupta dela Mohaciu. Ca nuni din 
cei mai de încredere oameni ai Ini Feidinaod, 
după desastrol dela Mobacin este trimis în Ardeal 
comisar militar şi se aşează în Sibiin. Băile de 
aur şi de sare i-an fost încredinţate lui H- 
Continnă comerdoi cn Montenia şi Moldova, 
A primit confesiunea evaogelica şi a fost în
mormântat în biserica evang. din Sibiio.

Halley, (proo, belii) Fdmund, astronom, n. 
29 Oet 1650 în Haggerston la Londra. 1703 prof. 
în Oxford, 1720 astronom reg, în CireenTiefa (proo. 
Gruniş), f acolo în 14 Ian, 1742. Pe insula St- 
.^lena a compus (167^ un rastru al stelelor 
fixe ale semîglobului ceresc same, a definit miş
carea proprie a stddor fixe, a direcţianea 
îndreptam acului mâ^netic spre diferite puncte 
ale pământului (1701 prima daartâ mm mare a 
declinaţiunîî magmiăee% a întrebuinţat bsro- 
metral la măsurări de înălţime. 
nomicae* 1749, 1759,
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• Hallstatt, tîrguşor în Austria de sus, districtul 
Gmunden (Salzkammergut) lângă lacul H. şi calea 
ferată Steinach-Schărding, 789 loc. (1890); să- 
rărie. Saramura din dealurile de sare este con
dusă în cea mai mare parte la Ischl şi Ebensee.

Hălmaglu, (magb. Nagy-Halmâgy), corn. mică 
în Ung., coti Arad, la pasul trecător în Tran
silvania. Apare în anale la 1439 deja ca opid 
cu fortăreaţă, ale cărei ruine se ved în vîrful 
dealului Sortoc. Are 23.5 case cu 1041 loc.. Ro
mâni gr.-or. şi gr.-cat., puţini Maghiari. Teritoriul 
e de 1727 jug. cat., muntos. Se cultivă industria 
de casă, de lemn, pomăritul, se prăsesc vite fru
moase, tîrgurile dela H. sunt vestite. Pe teri
toriul comunei se află straturi de fier, mangan, 
aramă, plumb, zinc, ce fuseseră exploatate âncă 
pe timpul Romanilor; a avut mine înfloritoare, 
dar dela 1848 toate zac în ruine. Pretură, jud. 
cercuală, oficiu protopopesc gr.-cat. şi gr.-or., 
postă, staţiunea căii ferate. -|-

Hittmagiu, protopresbiterat gr.-or. român, 
în diec. Aradului, cu 45 parocmi. Hălmagiu, 
protopopiat gr.-cat., în diec. Lugoşului, cu 6 pa- 
rocliii, 10 filiale; 748 suflete.

Halmoşd, com. în Ung., cott. Selagiu, 1054 loc. 
Rom. gr.-cat. (1891); are 1 şcoală cu 125 şcol. 
în şcoala de toate şi 37 în cea de repe-
tiţiune (1898).

Halochimia, (grec.) o parte a chimiei technice, 
tractează despre sarea comună.

Halogen, {grec) care formează sare; elemente 
H. (haloide) sunt: chior, brom, jod, fluor, cyan.

Halometru, cântar de sare.
Halophyte, (botan.) se numesc plantele cari 

cresc prin locurile sărate: ţermul mărilor, al 
lacurilor şi cursurilor de apă sărată, prin stepele 
sărate, pe lângă saline, salze. Ele au un port şi 
o structură cu totul specială, datorită mediului 
unde trăiesc şi mai sunt avute şi în potasiu, dar 
jnai ales în sodiu. Ca exemple de H. sunt dintre 
Chenopodiacee: Salicornia, Salsola, Haloxylon, 
Suaeda, ş. a. [S. Şt. R.]

Halorageae, (botan.) mică familie de plante dico- 
tyle polypetale preponderant aquatice cu flori mici, 
adese incomplete, înrudită cu Onagariaceele. Res- 
pândită pretutindenea pe suprafaţa globului în 
vr’o 80 specii; cuprinde noue genuri, dintre cari 
cităm ca mai importante: Hippuris, Gunnera, 
Myriophyllum şi Gallitriche. [A. Pr.]

Halos, (grec.) cerc în jurul soarelui sau a 
lunei cu diametru de 22°, de comun alb, uneori 
însă colorat. H. se produce prin refracţiunea 
luminei în cristalii de ghiaţă din straturile su- 
perioai’e ale atmosferei. Pe lângă cercul amintit 
uneori se mai arată un al doilea cerc, de 46°, 
strătăiat sate odată prin mai multe faşe de lu
mină. Faşele aceste sunt incolore şi se produc 
prin reflexiunea luminei la suprafaţa cristalilor 
de ghiaţă din aer. Locurile de strătăiare ale fa- 
şelor cu cercul, câte odată sunt atât de lumi
noase, încât se par a lumina ca soarele sau 
luna, de unde şi capotă numirea de sori sau 
lune secundari.

Halotrichita, mineral rar, varietate de alu
miniu şi fier.

Haloxylin, substanţă chimică explosivă, ce se 
Compune din: 75 păi-ţi azotat de potasiu (sal
petru), 15 părţi de aşchii, 8 părţi cărbune de 
lemn şi 2 părţi de ferricyankaUu.

Hala, Frandsc, pictor olandez, n. 1581 în 
Antwerpen, 1 1666 în Haariem; a avut o mare 
influinţă asupra desvoltârii picturei olandeze. A 
lucrat imagini şi figuri pline de viaţă şi de o 
caracteristică energică.

Haiske, loan George, inginer, n. 1814 în Hani- 
burg, 11890 în Berlin; cu "W. Siemens a întemeiat 
în 1847 un institut pentru construirea telegrafelor.

Halta, loc de oprire între doue staţiuni de 
cale ferată.

Haltere, (grec) măciuca Grecilor ant., între
buinţată la exerciţii de sărit.' H. se numesc şi 
aripile posterioare rudimentare în formă de mă
ciucă ale Dipterelor (v. ac.).

Haltrich, losif, etnolog sas, u. 1822 în Re
ghinul săs. (Trans.), 1^6, fost preot în Şaeş. 
Ser. princ. despre Poveştile germ. ale Saşilor 
trans. .şi despre etnologia acestora.

Haluclnaţiune, un fenomen psichic sau cere
bral, care are loc independent de simţuri şi care 
consistă în sensaţiuni, pe cari bolnavul crede 
că le simte, cu toate că nici un agent exterior 
nu lucrează materialmente asupra simţurilor sale 
(Esquirol). Deosebirea dintre H. şi sensaţie se 
reduce în faptul, că pe când H. este o pei- 
cepţiune fără obiect, ilusia este o interpretaţio 
falsă, greşită a sensaţiilor percepute. lî.-le au 
loc în dominiul tuturor sensaţiunilor. După 
Kraft-Ebing H. se observă: în alienaţia min
tală; în delirurile febrelor; în boalele ner
voase caracterisate printr’o exagerare a excita
bilităţii nervoase centrale, ca histeria, epilepsia 
şi corea; în constituţiunile nevropatice; în in- 
toxicaţiunile prin anumite substanţe, cari exa
gerează excitabilitatea centrelor sensoriale ce
rebrale (beladonă, opium, haşiş, hioscyamină), 
după cum strichnina exagerează excitabilitatea 
centrelor spinale; în stările de anemie alo siste
mului nervos (delirurile sensoriale provocate de 
insomnie, oboseli psichice sau fisice, inaniţiune, 
de maladii grave, de emoragii considerabile, do 
onanie, etc.). In această categorie întră şi 11.-le 
şi dehrurile sensoriale alo naufragiaţilor, călă
torilor, rătăcind prin deşerturi, cât şi acelea ale 
anacoreţilor de odinioară. [N. Vascliide.]

Halurgia, (grec) învăţătura despre produc- 
ţiunea sării comune.

Halva, v. Alva. — Halvagiu, neguţătorul (;el 
ce se ocupă a face sau a vinde II. — llalvifa, 
bomboană de formă lungăreaţă făcută diiitr’im 
amestec de nuci şi zahăr.

Ham, (Cham), unul dintre cei trei Iii ai lui 
Noe (v. ac.).

Ham, (pron. amm), oraş în Francia, depaita- 
mentul Somme, 3254 loc. (1896), eu casted în
tărit, acum închisoare de stat. (1840—46 Ludovic 
Napoleon prisonier acolo. De aci mimiiea 4’ri- 
sonierul dela Ham«).

Hama, (odinioară Hamat), foidăreaţă în Ryiia, 
lângă Nabr el Asi (Orontes). 50,000 loc.

Hamac, pat format dintr’o bucată de pânză 
sau dintr’o reţea, şi suspendat de extremităţi, ca 
să se poată balansa.

Hamada, platourile stâncoase ale Haharei.
Hamadan, oraş în provincia persică IraoAdşmi, 

lângă munţii Elvend, pe locul Ecbatanei de odi
nioară. 35,000 loc. Industrie de covoare; loc do 
peregrinagiu pentru Ovrei.(morm. lui Mardoclieu 
şi Ester).
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Hamadryade, în mitol. grec. nimfele arborilor, 

cari deodată cu arborele se nasc şi mor.
Hamal, (arab.), cel ce poartă greutăţi. — Nu

mele unei stele fixe de mărimea a doua (a) în 
constelaţiunea berbecelui.

Hamam, (arab., corect Hammâm=baie caldă), 
în Turcia numele băilor publice.

Hamamelldaceae sau Hamamelideae, (botan.) 
familie de plante Dicotyledonate-polypetale, cu
prinde vr’o 30 specii de arbori şi arbuşti glabrii 
sau pubescenţi, respândiţi- prin regiunile tro
picale şi subtropicale ale Asiei, Africei australe 
şi Americei boreale, franzele alterne, rar opuse, 
peţiolate, decidue sau persistente, simple sau pal- 
matilobate; florile unisexuate sau hermafrodite, 
regulate sau neregulate mai adesea dispuse în 
capitule, mai rar în raceme sau spice; fructul 
este o capsulă lemnoasă. Această familie are 
vr’o 15 genuri, dintre cari menţionăm: Par- 
rotia 0. A. Mey., Foihergilla L. f., Hamamelis L., 
BucTclandia Br., Altingia Noronba., lAgui- 
dambar L., etc. [Z. C. P.]

HamaRn, loan George, scriitor filos., numit 
«Magul din Nord«, n. 1730 în Konigsberg (Prusia), 
11788 în Munster. H. avu mare înrîurire asupra 
lui Herder şi Goethe; scrierile lui sunt pUne de 
idei unice în felul lor, dar sunt greu de înţeles. 
Ser. principale: »Sokratische Denkwurdigkeiten«, 
«Kreuzziige des Philologen PAN«, »Aesthetica in 
nuce« ş. a. Opere ed. de Eoth (1821—43, 8 voL) 
Cf. Gildemeister, »H.-s Leben und Schriften*, 
(1857-73,6 voi.); Petri, (1872—74,4 voi.); Poei, 
(1874—76,2 voi.); Claassen, (1885), Amold, (1889).

Hamba, (magh. Kakasfalva, germ. Hahnhach), 
com. în Trans., cott. Sibiiu, cu 816 loc. (1890), 
din cari 381 Bomâni gr.-cat., restul Saşi Atât 
Românii cât şi Saşii an câte o şcoală confesională.

Hambar, (îrc.) avibar sau grânar, (v. ac.) 
magasiUe unde se conservă şi usucă productele 
în boabe.

Hamburg, oraş liber şi capitala unui mic stat cu 
acelaşi nume al confederaţiunii germane. Sapr, 
76‘65 km1., iar cu statal împreună 413'17 km*. 
E aşezat la dreapta Mbei la 120 km. departe 
de gură, pe braţul de nord. Se măiginesce cu 
prov. Schleswig-Holstein şi Hanovra. La 1895 
avea 681,632 loc., dintre cari 17,308 Jidani, Ia 
1897 : 653,960 loc. Se compune din oraşul vechiu 
(Altstadt) şi nou (Nenstadt, construit după ma
rele incendiu dela 1842), apoi cartierul 8f. George, 
pe lacul Alster, Hammerbrook, St Pauli (care 
face legătura cu Al tona), Borgfelde, Hohenfclde, 
Hamm, Horn, Eilb 'k, Wandsbek şi Ubleoborst; la 
vestul lacului Alster, Botfaerbaum, Harverstehude 
şi EimsbutteL Altona şi Ottensen e o continua
ţi une. Nordul ţinutului e ondulat, acoperit de 
oarecari păduri, bine cultivat; sudul e mlăştinos, 
bine drenat şi foarte fertil. Până la 1888 a fost 
portofranc, iar de atunci, prin adhesiunea la 
uniunea vamală, această calitate n'a mai retnas 
decât reunii Giaasbrook, Steinwerder şi unei 
mici părţi de pe maJbil drept al Elbei, precum 
şi oraşului Gtodbaveo. Administrativ cupriude 
trei oraşe: Hamburg, Bergedorf şi Cuxnaven, 
15 suburbii şi 37 de comune rarale, IL e oraş 
liber, cel mai mzre al Hgei hanseatice şi intrat 
în confedera^mne la 15 Maia JM7. l)e oraş de
pinde un teritoriu dimprejur, câteva insule şi 
câteva indave împrăştiate în pirmnciile vecine.

După constituţiunea dela 13 Got. 1879 puterea 
legislativă o are senatul cu burghezia, cea exe
cutivă numai senatul. In parlamentul german 
trimite trei deputaţi. Armată proprie nu mai are 
dela 1867, când s’a convenit ca imperiul să ţină 
aci o garnisoanâ (reg, 75, 76 şi 102),

E al treilea port din lume. Cele mai întinse 
relaţiuni le are cu Anglia, Olanda, Belgia, Scan- 
dinavia. Rusia, Statele-Unite, Asia, Africa, Ame
rica de sud, etc. La 1897 s’a exportat marfă de 
2702 milioane mărci şi s’a importat de 3213 mi
lioane, Importul în tone (1 tonă = 1000 kg.) a 
fost pe mare 6.708,070, pe Elba 3,858,506; ex
portul pe mare 6.851,987, pe Elba 3,871,047 
(1897 Alm, Gotha). Principalul client al H. e 
extremul Orient. Cele mai însemnate articole 
de comerciu sunt cele alimentare (cereale, etc-)? 
materiile prime importate şi apoi exportate, şi 
manufacturile. Acest comerciu e susţinut de none 
aşezăminte comerciale, între cari banca statului. 
Venituri 77.769,107 mărci,chelt, 90.721,317 mărci, 
datoria statului 344.778,781 mărci (1898). Miş
care intelectuală mică.

A fost construit de Carol cel Mare la 808 ca 
fort contra Slavilor, Nonnanijilor şi a altor pă
gâni. La 1072 fu ars de Slavi. La 1110 conţii 
de Schauenburg-Holstein îl ocupară şi din acest 
timp luâ aveut. Ia 1189 deveni liber, iar îu se
colul următor (1241) încheie cu Liibeck şi cu 
Brema cunoscuta alianţă hansa şi resistă Hol- 
steinnlni şi piraţilor. La 1510 sprijinit de îm
păratul Maximilian I fu declarat oraş imperial, 
calitate care nu i-se recunoscu decât la 1618. 
Nu fu atins de resboiul de 30 de ani, dar di
sidenţii protestanţi îşi fundară alăturea oraşul 
Altona. La 1693 poporul rescuJat căpăta modi
ficarea constituţiunil Resboiul independenţei Sta- 
telor-ţjnite şi ocuparea Olandei de Francezi îi 
aduseră mare folos. Fu ocupat de Danezi la 1801 
şi la 1810 anexat impeiinlai francez. Dnpă că
derea lui Napoleon I se constitui în stat inde
pendent şi unit cu Lubeck, Brema şi Fraokfurt 
întră îu confederaţhinea germanică, în care m 
află şi astădi. [A. S.j

Hamei, Săniei sau Hem ei, numiri populare 
ale plantei Hnmnlus Lopolus L. '(v. ac.)

Hamei, Ludovic Ernest, literat istoric şi om 
politic francez, n, 2 Iul. 1826 la Paris, f 6 Lan. 
1898. Licenţiat în drept la 1S4S, la 1851 debuta 
cu »Les Demieis chants* (versuri). Senator al 
Seine-et-Oise (1892).

Hameln, 1) cere adm. în districtul pro». Hanoo- 
vera, ol;yW2 km*., 52,031 loc. (1890). 2) //., orojj, 
capitala cercul oi H., Ia 40 km. s¥pr« sud-vest 
dela Haanovera, lân^ riarile Hamei fi Weser; 
13,675 loc. (1890). Are 4 biserici, gimnasii, fcmb. 
reală, şcoalc soperioare de fete, spital, ofiem sil- 
vanal, garnisoanâ, etc. şi numeroase fabrice. 
Intemeiarea oraşului se atribue Sf- Iu
istoria resboaielor este însemnat prin lujuta Sve- 
dezilor contra imperialiftiior cum fi prin
diferitele cafutnba^uni din 1757, 1803 fa 1806, 
La oraşul H se referă tradiţia veclhie de^re 
»prinzetorii de doţam din H,« (Harienfanger von 
H.), prelucrata de Goethe (1804),
Mâller von K5nigwinter(llfâ6î,
Browning (toetisata), C. P, Berger 
Fiiedrkh Uofmaun {operă, nmwa de 
1879), Geissler (rinfeme), etc. Tradiţia ^ptone,
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că sporindu-se foarte tare cloţanii în oraş, un 
vrăjitor s’a obligat să-i ducă pe toţi în rîul Weser 
cu ajutorul unui fluer fermecat. Aceasta s’a 
şi întâmplat în 26 Iun. 1259, dar orăşenii n’au 
voit să-i plătească suma, la care se obligaseră. 
Vrăjitoml, drept resbunare a luat un alt fluer 
şi la sunetul acestuia toţi băieţii din oraş (130) 
au plecat după vrăjitor, care i-a dus la muntele 
Koppel în apropiere de oraş; muntele s’a deschis 
şi vrăjitorul a întrat cu băieţi cu tot, apoi muntele 
s’a închis iară. Numai un singur băiat, care în
târziase, a remas neînchis de munte şi acesta 
a istorisit apoi cele întâmplate. Preste un anumit 
timp tradiţia s’a modificat, susţinând, că băieţii 
au fost conduşi de vrăjitor pe sub pământ până 
în Transilvania, unde au format o colonie ger
mană. (Tradiţia despre venirea Saşilor în Ardeal, 
cunoscută şi la poporul român.) Cf. Meinardus, 
»Der hist. Kern der Hameler Eattenfăngersage«, 
(Hannovera, 1882); Sprenger, «Geschichte der 
Stadt H.«, prelucrată de Eeitzenstein (Hanno
vera, 1861), etc.

Hamerling, Eobert, poet germ., n. 24 Mart. 
1830 în Kirchberg (Austria infer.) din părinţi 
sermani. A studiat în Viena şi ancă în vîrstă de 
14—16 ani a scris mai multe piese dramatice. 
1848 făcu şi el parte din »legiunea academică*. 
Eeîntors la studii, se ocupă cu sciinţele naturale, 
filologia şi filosofia. 1855 prof. gimn. în Triest, 
1866 s’a retras la Graz, dedicându-se cu totul 
literaturii. 1857 (Triest) apăru cea dintâiu co- 
lecţiune a poesiilor sale lirice. Dintre numeroa
sele sale lucrări relevăm: poema epică: »Ahasver 
in Eom* (Viena, 1866, edit. 14, 1884); tragedia 
»Danton und Eobespierre* (Hamburg, 1871, edit. 4, 
1877); romanul »Aspasia« (ib. 1875, edit. 3,1884); 
comedia »Lord Lucifer* (ib. 1880); novela »Die 
Waldsăngerin* (Berlin, 1880) şi poema »Amor 
und Psyche* (Lipsea, 1882). A tradus poesiile lui 
Leopardi.

Hamilcar, Barca, vestit general cartaginez şi 
părinte al lui Hannibal. H. sau Fulgerul se di
stinge prin eroismul seu mai ales in noul resboiu 
din Sicilia, resboiu întâmplat între 241 şi 225 
şi îndreptat contra Eomei. Dînsul se bucură de 
o mare popularitate în patria sa, lucru ce a făcut 
să fie mult invidiat şi chiar amestecat într’o afa
cere scandaloasă din care însă a ieşit nepătat, 
putând să probeze nevinovăţia sa. După aceasta 
întâmplare e trimis să comande o expediţie în 
Spania, unde după 9 ani moare în 228 a. Ch.

»JSamilcar Barcaz, dramă originală româ
nească de generalul Bengescu-Dabija, represen- 
tată pentru prima oară în Bucuresci pe scena 
Teatrului Naţional în 1894. [Caion.]

Hamilton, 1) cetate în cott. scoţian Lanarc, 
24,863 loc. (1891); cu palatul lui H.; 2) cetate cu 
port în provincia On tari o (Canada), 48,986 loc. 
(1891); 3) cetate în statul nord-american Oh io, 
17,565 loc. (1891).

Hamilton, (pron. hemilt’n), cea mai veche şi 
măi de frunte familie scoţiană, al cărei străbun 
H. Gilbert s'a aşezat în Scoţia pe la 1270. 
Membri mai marcanţi: H., James, lord, distins 
în numeroase resboaie sub regii lacob II şi 
lacob III, 1445 a luat de soţie pe Maria, fica 
regelui lacob I, primind ca zestre comiţiatul 
Arran. t 1479. H. James conte Arran, având rol 
însemnat în luptele pentru regim după moartea

regelui lacob IV. H. Patrie, verul celui de mai 
sus. Călătorind în Germania, a făcut cunoscinţă 
cu Luther şi cu Melanchton. Eeîntors acasă a în
ceput să propoveduiască protestantismul, pentru 
care a murit moarte de martir, ars fiind pe rug 
în 1 Martie 1527. H. James flVJ, conte de Arran 
ca om tiner a însoţit în Francia pe regele lacob V. 
După moartea regelui, parlamentul, ca pe cel mai 
aproape îndreptăţit la tron, l-a numit tutor al 
Măriei Stuart şi guvernor al ţerii. 1545 a re
nunţat la guvernare în favorul principilor Guise, 
pentru ce curtea franceză 1-ă recompensat cu 
rentă viageră şi ducatul de Châtelherault. In 
luptele pentru tron după reîntoarcerea Măriei 
Stuart în Scoţia, a fost până la fine spriginitor 
al reginei, pentru ce a trebuit să îndure multe 
persecuţiuni din partea contrarilor acesteia, în 
deosebi din partea puternicului conte Murray. 
t 1575. H. James, duce, conte de Cambridge, 
tovareş de jocuri al regelui englez Carol I, cu 
care împreună şi-a primit educaţia şi cărui i-a 
remas credincios până la moarte; a adunat în 
Scoţia oaste, venind să scape pe Carol din mâ- 
nile conjuraţilor, dar a fost bătut de Cromwell 
la Preston şi căZend în prinsoare a fost deca
pitat în Londra (3 Martie 1649). Fratele acestuia, 
H. WUliam Lanark, murind fără succesori, re
gele Carol II a dat ducatul H. contelui de Selkirk, 
Douglas William, bărbatul ficei Ana a ducelui 
decapitat. Douglas e protopărintele ramurei de 
aZi a ducilor de H. H. George, lord, bărbat de 
stat englez, n. 17 Dec. 1845. La început soldat, 
dela 1868, ales în parlament, a ieşit din armată, 
1874 secretar de stat substitut în India, 1878 
vicepresident al consiliului secret şi ministru 
instrucţiunei publice. 1880 cu retragerea lui 
Beaconsfield s’a retras şi el şi a întrat în opo- 
siţie. 1885 şi 1886 prim-lordul admiralităţii în 
cabinetul lui Salisbury. 1892 venind la putere ca
binetul Gladstone, a trebuit de nou să se retragă,

Hamilton, (pron. hemilt’n), 1) H., Alexandru, 
om de stat american, n. 1757 în Vestindia, unul 
dintre întemeietorii Uniunii; f 12 Iulie 1804 
în duel. 2) H., Emma Harţe, n. 1760. Zeiţa 
Hygieia a şarlatanului Graham, amanta lordului 
Carol Greviile, cedată unchiului seu, Sir Will. II., 
ambasador englez la Neapol, 1791 nevastă le
gitimă a acestuia, confidenta reginei Carolina 
de Neapol, în urmă amanta lui Nelson, ale cărui 
epistole le-a dat publicităţii (1815,2 voi.); f 15 Ian. 
1815 la Calais; eroina romanului ^Favorita* al 
lui Dumas. 3) H. James., n. 1769 în Londra, 
■|' 31 Oct. 1831 în Dublin. Inventatorul metodei 
H. în instrucţiunea limbilor străine (întâiu copia 
verborum şi numai după aceea regulo gramaticale.) 
4) H, Sir William, filosof eugl., n. 1788 în 
Glasgow, 1821 prof. în Edinburg; f 6 Maiu 185(i. 
Eepresentantul aşa numiteişcoale scoţiaiio. Ser.: 
Discussions on philosophy and literatiire* (ed. 111. 
1866), »Lectures on metaphysics and logics« (ed. 11. 
1866). 5) H, Sir William Rowan, matematic, 
n. 1805 în Dublin, f ca profesor de astronomie 
în 2 Sept. 1865 în Dunsink. Inventatorul calcu
lului quaternionic. Ser. principale: »Lectuies on 
Quaternions* (1853), «Eleineuts of Quatornions» 
(1866, în nemţesce 1882 până 1884).

Hamingia, (şi Hamingja), în mitol. nord-genn. 
e o Fylgiă (v. ac.) a vetrei familiare şi a ca.-ei. 
Asemene unui genius sau Iar familiaris.
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Hamlţi, seminţie de ‘popoare în nordul Africei. 

Patria H.-lor a fost Asia sud-vestică, de unde 
au emigrat în Africa cam prin seci. VIII a. Clir. 
Seminţia H.-lor stă din trei ramuri: ramura egip- 
tică (v. Romet), cu poporul şi limba vechilor egip
teni, ramura libică, în vechime Libia şi Numidia, 
acum numeroasele seminţii Berber din nordul şi 
vestul Africei, şi ramura etiopică, cu numeroa
sele seminţii din nordul Africei: Bogo, Saho, 
Agan, Falaşa, Dankali, Somali, Gallas, etc.

Hamlet, principe legendar al Danemarcei, 
amintit în cronicele vechi, mai ales în Saxon 
Gramaticul, şi ajuns celebru ca erou al tragediei 
cu acelaşi titlu al lui Shakespeare, în care au
torul atinge cele mai înalte chestiuni metafisice. 
0 profundă şi ingenioasă analisă critică a acestei 
drame filosofice a făcut-o Goethe în ’W’ilhelm 
Meister.

Hamm, oraş în guvernam, prus. Arnsberg, 
lângă Lippe, 28,589 loc. (1895); curte de apel, 
gimnasiu, progimnasiu real; fabrici de sîrme şi 
de fierării. Odinioară H. era fortăreaţă şi capi
tala comiţiatului Mark.

Hammerfest, oraş norvegian, situat la 70° 40' lat. 
nord. pe insula Kvalo, cu 2238 loc. (1891); cel 
mai nordic oraş de pe păment.

Hammer-Purgstall, losif, Baron de, orientalist, 
n. 9 Iunie 1774 în Graz, 1799—1806 funcţionar 
la consulatul austro-ungar în Constantinopole, 
dela 1816 consilier imp. în Viena, f 23 Nov. 1856. 
Ser. principale: «Geschichte des osmanischen 
Reiches«, (ed. 2, 4 voi., 1834—36); Gemăldesaal 
moslim. Herrscher«, (1837—39, 6 voi.); »Gesch. 
der Chane der Krim«, (1856); »Geschichte der 
schonen Redekiinste Persiens«, (1818); »Gesch. 
der osman. Dichtkunst«, (1836—38); »Litteratur- 
gesch. der Araber«, (1850—57); etc.

Hampshire,(2ra«fsJcomitat în partea sud-estică 
aEngliterei, 4200 km2, cu 690,097 loc. (1891); 
capitala "Wtochester.

Hampton Court Paiaee, castel renumit în satul 
Hampton, lângă Thamisa spre vest dela Londra, 
zidit la 1515 de cardinalul "Wolsey, donat apoi 
regelui Henric VIII; aci au locuit multă vreme 
regii Angliei. Renumită pinacotecă.

Hamsea, Augustin, archimandrit, directorul 
seminarului rom. ort. din Arad, n. 1849 în Râşnov 
(Trs.); a studiat teol. şi dreptul în Sibiiu şi Buda
pesta. La 1875 a fost instituit profesor la inst. 
teol. din Arad, 1881 a fost ales asesor referent 
la senatul bisericesc al consistoriului din Arad. 
1887 a fost instituit de director al institutului 
pedag.-teol. din Arad, în care calitate funcţio
nează şi astă(Ji. La 1879 a întrat în tagma mo- 
nachală în mănăstirea Hodoş-Bodrog şi în acelaşi 
an a fost chirotonit întru ierodiacon şi ieromonach. 
La 1891 a fost înaintat protosincel, iar la 1895, 
după ce a fost ales egumen al mănăstirii Hodoş- 
Bodrog, a fost înaintat la demnitatea de archi
mandrit. H. a lucrat şi pe terenul literar ca 
redactor al revistei »Biserica şi şcoala».

Hamsi, pesce din familia Clupeidelor (Scum- 
biiţe); are o lungime de 15 cm.; trăiesce în 
Marea Mediterană, Marea Nordului, Baltică şi 
Marea Neagră. Se aduce în consumaţie sărat 
în butoaie. [A.]

Hamster, v. Ciuriciu.
Han, ospetărie. — Han, Domnul Tătarilor, 

V. Chan.

Hanau, 1) H., fost comiţiat german, desfiinţat 
1480. 2) H., oraş în guvernam, prus. Kassel, 
27,655 loc. (1895); castel; însemnată industrie. 
30 şi 31 Oct. 1813 aci a învins Napoleon I pe 
Austriac! şi Bavarezi.

Hancesci, sat în j. Bălţilor din Basarabia; 
se află aşezat pe malul rîuleţului Camenca şi 
este locuit de 127 familii ţerănesci, cari posedă 
preste 1007 fălci de păment roditor. Mai există 
şi un tîrguşor H, în j. Chişineului, aşezat 
pe rîul Cogâlnic, care posedă o poporaţiune de 
preste 2500 loc., în majoritate agricultori, iar în 
minoritate Ovrei, mici negustori. La H. se fac 
iarmaroce şi bâlciuri.

Hâncu, Mihalcea, mare serdar de Orhei. Boier 
celebru în timpul domniei lui Duca Vodă la 1672, 
când »ridicatu-s’au, cum spune cronicarul Ne- 
culce, Hăncescii cu toţi Orheenii şi Lăpuşnenii 
cu oaste asupra lui Duca, pentru urîciunea Gre
cilor ce adusese...« H. întră la laşi cu sordarul 
Durac spre a ucide pe Grecii lui Duca, care fu 
silit să fugă din capitală in Valachia. Venind 
cu ajutor turcesc, trupele domnesci, comandate 
de hatmanul Alexandru Buhuş, bătură pe H. la 
lepureni; iar acesta fu silit să fugă la Cazaci 
împreună cu partisanii sei. Această rescoală e 
descrisă pe larg de cronicarii Moldovei, şi a remas 
mult timp în amintirea poporului, care simpatisa 
cu boierul H. Alexandru Haşdeu descrie în mod 
romantic aventurile, luptele şi moartea vitea
zului boier, într’o admirabilă nuvelă; »Domnia 
aruăutului». Dela Mihalcea H. a remas în popor 
(jicătoarea: »Vodă da şi H. ba!» ca o amintire 
despre revolta lui. [O. L.]

Hăndel, Georg Fred., mare compositor germ., 
n. 23 Febr. 1685 în Halle, f 14 Apr. 1759 în 
Londra, unul din cele mai puternice genii mu- 
sicale ce au produs timpurile moderne. Stadii 
musicale începute de timpuriu şi continuate la 
Berlin cu Giov. Bononcini şi Atil. Ariosti des- 
voltară aptituflinele sale naturale, şi în curând 
H. e unul din cei dintâiu organişti improvisatori 
ai timpului seu. 1705 debutează cu opera .41- 
mira, la Hamburg, centrul musical prin exce
lenţă al Germaniei de atunci. Acestei opere îi 
urmară altele, cari însă nu avură decât un succes 
mediocru şi în cari H. de altmintrelea nu apare 
decât ca imitator al stilului lui Keiser şi Schutz. 
Mergând însă după aceasta în Italia şi studiind 
aici arta măiestrilor italieni de a trata vocile, H. 
îşi modifică stilul, îl mlădiază oarecum, făcându-1 
mai strălucitor, mai uşor chiar, fără însă a-1 
subordona capriciilor, gustului şi fantasiei cân
tăreţilor, din partea cărora a întimpinat totdeuna 
vii resistenţe. Nemulţămit de succesul obţinut 
la reîntoarcerea sa în patrie, H. întreprinde un 
voiaj în Anglia, unde mai târtjiu se şi stabili 
definitiv, causa pentru care şcoala engleză îl 
revendică; originea şi stilul seu însă îl alipesc 
fără îndoială la şcoala germană. H. a scris aproape 
40 de partiţiuni de opere. între cari se citează 
mai cu samă Rinaldo (1710) şi Radamisto (1720); 
apoi o mare cantitate de musică de cameră şi 
de biserică, vocală şi instrumentală. Dar mai cu 
sajnă geniul seu e fără seamen în oratoriu, unde 
merge necontenit ridicându-se. Ester (1732), 
Debora (1733), Saul (1738), Israel în Egipet 
(1739), Mesia, capod’opera sa (1742), Samson 
(1743), Iuda Macabeu (1747), losua (1747), lefte
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(1751) Bunt o serie de culmi neatinse, dintre 
cari unele şi a(Ji ridică entusiasme nedescrip- 
tibile în lumea inusicala engleză, şi Mesia, în- 
cepend dela 1749 n’a fost an în cai'e să nu fie 
executat la Londra cu o pompă neîntrecută. In 
Amei'ica, la Boston, există o asociaţiune, Handel 
and Haydn Society, fundată în 1815, cu scopul 
unic al producţiunei scrierilor acestor măiestri. 
Dar de sigur cel mai măreţ monument ridicat 
în onoarea lui H. e colecţiunea operelor sale, 
100 de volume, colecţiune publicată în Germania 
de Hăndelgesellschaft sub îngrijirea savantului 
musicograf german Chrysander (v. ac.). [T. C.].

Handicap, (engl., pron. hendichep), cui\se la 
cari pot participa cai de ori ce etate şi calitate 
şi la cari se admit favoniri pentru cei mai debili.

HăndI, lacob, supranumit Gdllus, compositor 
germ. (n. 1550 în Krain, -f- 4 Iulie 1591 în Fraga), 
unul din cei mai de valoare contimporani ai ma
rilor Palestrina şi Lassus, măiestru de capelă 
la Olmutz şi la Fraga. A scris un mare numer 
de composiţiuni corale pentru 4, 5, 6 sau 8 voci, 
dintre cari o bună parte au parvenit până la noi, 
atât în ediţiuni originale cât şi reproduse în di
ferite colecţiuni moderne. (T. C.]

Haner, 1) H. Georg, n. 1672 în Sighişoara, 
Trs.; 1736—1740 a fost episcop al bisericei evan- 
geUce din Trs. Remarcabil ca scriitor teologic 
şi istoriograf bisericesc. Scrierea sa principală 
e: Historia ecclesiarum transsylvanicarum. 2) 
Haner, George Eremia, fiul celui de mai îna
inte, n. 1707 în Cincul mare, Trs.; 1759 fu ales 
episcop evangelic în Trs. S’a ocupat cu istoria 
Transilvaniei. Valoros e opul seu: Das konighche 
Siebenbiirgen, Erlangen 1763.

Hangar, la fortificaţiuni noue constriicţiune 
uşoară de lemn sau metal, destinată de a adă
posti oameni sau diferite materiale.

Hang-Ciu, capitala prov. chineze Ce-Kiang, lângă 
sinul H., 700,000 loc., industrie de mătasă şi 
aurării.

Hangerli, Constantin, Domnul Munteniei (Nov. 
1797 până Febr. 1799). Fusese numit în locul be- 
trânului Alex. Ipsilanti-Vodă prin stăruinţele ad- 
miralului (căpitan-paşa) Chiuciuc-Husein, al cărui 
dragoman era, pentru ca ambii să poată potoli re- 
scoala hoţului-paşă din Vidin, Fasvauoglu. Fentru 
oştirea turcească de 100 mii, ce încungiurase 
Vidinul, trebuind bani, H. începe nisce stoarceri 
ne mai pomenite. Cu bani capetă dela patriarchie 
desfacerea văcăritului, legat cu jurăment de sub 
Const. Mavrocordat, şi în toiul iernei mumba- 
şirii sei cad pe ţerani, storcendu-i, chinuindu-i şi 
uci(Jendu-i. H. a fost ucis pe drum şi înlocuit 
cu Alex. Moruzi. [Aguletti.]

Hângher, individ care se ocupă cu prinderea 
cânilor vagabun4i prin oraş.

Hang9-Udd, oraş cu port la întrarea în sinul 
finnic. 7 Aug. 1714 aci au învins Ruşii pe Svedezi.

Hangu, corn. rur. în Rom., j. Neamţu, situată 
între munţi, ale căror piscuri sunt cele mai înalte 
din tot judeţul, şi străbătută de rîul Bistriţa; 
corn. numeră 4167 loc. (Dicţ. geogr. 1895), cari 
se ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor şi lera- 
năritul; 10 biserici şi 2 şcoale primare. Fe te
ritoriul corn. H. se află schitul cu acelaşi nume, 
zidit de Miron Barnovschi-Vodă; la 1649 hat
manul George, fratele lui Vasile Lupu-Vodă, l-a 
reparat, făcend şi un puternic zid împrejurul

schitului, cu turnuri înalte; la 1840 mitropo
litul Veniamin Costachi a strămutat de aici pe 
toţi călugării la mănăstirea Secu, aducând în 
locul lor călugăriţe. Tot pe teritoriul acestei corn. 
se află masivul Ceahlău; în adâncimea pădurilor, 
ce se întind la poala acestui munte, se găsesc 
isvoare cu apă minerală feruginoasă.

Hangu, grupă de munţi, în Rom., j. Neamţu, 
ce cuprinde toate ramurile, cari se prelungesc 
dela hotarul j.-lui Suceava, între cursul rîuiui 
Craoău şi podişele dela apusul rîuiui Moldova 
şi între rîul Bistriţa. Ramura 'principală se des
făşură din faţa satului Călugăreni.

Hângulesci, corn. rur. în Rom., situată la ho
tarul j.-lui R.-Sărat cătră j. Futna, cu 9(i6 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; corn. are 1 biserică şi 1 .şcoală.

Hank, mesură engl. pentru tort, = 840 Yards 
tort de bumbac, 3000 Yards tort de in.

Hanka, Vâceslav, slavist ceh (1791—1861). Ac
tivitatea lui sciinţifică influenţată de Dobiovsky, 
este bogată, însă cam superficială. Ca bibliotocai1 
al museului boem pricinuf mult reu în colec
ţiunea manuscriselor, având mania de a schi
monosi codicele cu nisce adause imitate. De nu
mele lui H. este legată istoria unei serii întregi 
de falsificate cehe vechi, dintre cari manuscrisele 
aşa numite de Grunberg şi de Koniginhof sunt 
cele mai faimoase. (Biografia, deLegis-Gluckselig, 
se află în alman. Libussa. Fraga, 1852.)

Hankeou, oraş în prov. chineză Hupe, lângă 
langcekiang, 895,000 loc.; port convenţional; co- 
merciu însemnat.

Haniey, oraş în Englitera, cu 54,946 loc., in
dustrie de poi^elan şi fier.

Hanna, regiune fertilă în Moravia, 1550 kma., 
traversată de rîuleţul H. şi locuită de seminţia 
cehă a Hanaciîor.

Hannibal, numele mai multor generali carta
ginezi, dintre cari H., n. 247 a. Chr., liul lui 
Hamilcar Barcas, este unul din cei mai maii 
generali din istorie. Cartagina în urma ])ăcii din 
241 pierduse insulele din Marea Moditerană şi 
era ameninţată în existenţa ei de cătrii Roma. 
Fartidul democratic, în cap cu Hamilcar, căuta 
să creeze o armată şi să găsească un sprijin în 
afară de Cartagina. Hamilcar, apoi ginerclo sou 
Hasdrubal, supuseră Spania. In 225 fii omorît 
Hasdrubal şi armata proclamă în locul lui po 
H. In 219 el atacă Saguntul, un oraş pus sub 
protecţiunea Romanilor. Urmează dechu'area res- 
boiului al doilea punic. H. execută un plan din 
cele mai îndrăsneţe în istorie, trecii Pirinoii, 
străbătu sudul Galiei, se feri cu dibăcie do ge
neralii romani, ajunse la Alpi, pe cari îi treoii 
după greutăţi foarte mari şi se cobori în Italia, 
unde cu o armată mică bătu pe Romani la Ti- 
cinus, apoi nimici altă armată romană la Trebia. 
In anul următor 217 trecu Apeniuii şi distruse 
a treia armată romană (lacul Trasimen). Dicta
torul roman Q. Fabius Maximus nu îndrăsuia 
să-l mai atace şi H. devasta câmpiile şi satele. 
In 216 se dete a patra bătălie la Cannae, undo 
cu o mică armată H. a învins pe Romani şi i-a 
făcut să piardă 70,000 oameni. Toţi so aşteptau 
să-l vadă mergând asupra Romei, II. nu jiutea 
însă comite greşeala să atace cu o mică armnt.ă 
o mare cetate, fiind şi în lipsă de maşini do 
asediu. Flanul lui era să se areto mai tare ca
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Romanii şi să atragă la sine pe Italicii, cari ţineau 
cu Eomanii numai de frică. Pe Romani îi bătu, 
însă Italicii nu trecură în partea lui, căci ex
ploatarea cartagineză era mai grea ca cea ro
mană. In urma luptei dela Cannae, Romanii se 
feresc de lupte mari cu H., atacă însă pe cei 
cari ţin cu el (Filip V al Macedoniei, Siracusa) 
şi pedepsesc îngrozitor pe supuşii lor, cari au 
îmbrăţişat causa Cartaginezului. In zadar H., ca 
să scape cetatea Capua încungiurată de Romani, 
face un marş teribil prin Italia pună lângă Roma, 
încât până târziu mamele spăriau pe copii cu 
cuvintele: Hannibal ad portas ţH. e la poartă), 
căci Romanii cuprinseră Capua şi o pedepsiră 
cu criKjime. Părăsit de patrie, reu susţinut de 
aliaţi, H. spera în fratele seu Hasdrubal, care 
scăpase din Spania şi preste Alpi îi aducea o 
mare armată. Hasdrubal pierdu însă la Metaurus 
armata şi viaţa (207). H. se mai susţine ancă 
4 ani în Italia aşteptând zădarnic un ajutor, 
până ce Cartagina îl chiamă să o apere contra 
lui Scipio, căci Romanii dacă de H. erau învinşi, 
în schimb mai pretutindeni erau învingetori şi 
în Africa ameninţau Cai’tagina. La Zama 202 
tinera armată a lui H. fu învinsă do Scipio. Se 
încheie pacea prin care Cartagina era redusă la 
o simplă cetate de comerciu. H. primi pacea şi 
începu a lucra pentru reînvierea patriei; resta
bili finanţele, reduse puterea aristocraţiei, care 
începu a-1 pîrî la Roma. Când soseau din Roma 
trimişi ca să-l ceai'ă, el fugia din oraş la Antioh, 
regele Siriei (195), pe care îl îndemnă să în
ceapă resboiul cu Romanii, Antioh nu sciu să se 
folosească de omul pe care soartea îl trimesese, 
el fu bătut, şi la încheierea păcii se obliga să 
dea pe H. Acesta fugi în Bitinia la Prusias, pe 
care-1 îndemnă să atace pe aliatul Romanilor 
Eujiienes din Pergam. Când şi Pmsias voia să-l 
dea Romanilor, H. luă otrava, pe care o purta 
la sine de mult timp pentru astfel de caşuri, şi 
muri la 183. Scriitorii romani i-au atribuit de
fecte din ură naţională.

Hanno, 1) Hanno, sufet (magistrat) cartaginez, 
care a întreprins o expediţiune maritimă pe 
coastele Africei dincolo de strîmtoarea Gibraltar, 
apoi a descris această călătorie şi a pus-o într’un 
templu. Descripţiuuea lui H. a ajuns până la noi 
într’o traducţiune grecească (»Periplus« lui H.). 
Ea este unul din cele mai vechi şi mai autentice 
monumente de cunoscinţă în Geografie a celor 
vechi. S’a făcut cam pe la 500 a. Chr. şi descrie 
coastele Africei până la Capul Verde. Face parte 
din colecţiunea »Geoghraphi graeci minores*.

2) Hanno, general cartaginez bătut de Romani 
în primul resboiu punic la Ecnomos 256.

3) Hanno, numit »ceZ Mare*, general bătut de 
mercenarii revoltaţi după primul resboiu punic, 
pe cari i-a învins Hamilcar Barcas. Din această 
pricină H. a fost inimicul de moarte al casei 
Barcas. A fost pentru predarea lui Hannibal Ro
manilor şi dnpă resboiul lui Hannibal a conti
nuat de a fi capul partidei favorabile Romanilor.

Hanoi, (Ke^o), capitala coloniei franceze Ton- 
king, cu 150,000 loc.; industrie în desvoltare, 
comerciu însemnat.

Hanotaux, Gavril, istoric franc., n. 19 Nov. 
1853 în Boaurevoir (Aisne), 1879 archivar, 1892 
director în ministeriul de externe, 1894—95 şi 
1896—98 ministru de externe. Ser,: »Henri

Martin*, (1885); »Histoire du cardinal de Riche- 
lieu«, (1893); «L’affaire de Madagascar*, (1896).

Hanovra, oraş în sudul provinciei H., a cărei 
capitală este.- El pe stânga rîului Leine, care de 
aci înainte e navigabil. Strade largi, monumente, 
bibliotecă, numeroase şcoale (una technică), so
cietăţi savante, cameră de coniei'ciu, banei, etc. 
Teren năsipos, fertil; a/9 din populaţiune se ocupă 
cu industria şi comerciul. Bumbăcării, ţesătorii, 
turnătorii. Pop. 209,535 loc. (1895).

Oraşul H. apăru în istorie la 1163 ca sat. La 
1223 veni în posesiunea lui Otto Copilul, fun- 
datoml vechei linii do Braunschweig. Trecu prin 
mai multe posesiuni şi la 1481 întră în liga 
hanseatică. La 1495 căcju în posesiunea ducelui 
Eric de Gottingen cel Betrân, sub care se îu- 
troduse protestantismul. La 1636 ducele George 
părăsi Celle şi alese H. ca residenţă. Prin uniune 
personală fu unită cu Anglia la 1714, prin faptul 
că ducele ei fusese chiemat la tronul Angliei. 
Astfel remase până la 1837. La 1866 fîi ocupată 
de Prusia, cu care se uni apoi împreună cu tot 
regatul, remănend capitala prov. Hanovra.

Hanovra, district al prov. Hanovra, cuprin- 
(jend fostul principat de Calenberg, comitatul 
Hoyaşi Diepholz, între Braunschweig, Waldeck, 
Lippe-Detmold şi Oldenburg. H. mai e şi numele 
unei subdivisiuni a acestui district.

Hanovra, fost regat al Germaniei, acum pro
vincie, între Marea Nordului, Holstein, Hamburg, 
Mecklenburg, Brandenburg, Saxonia prusiană, 
Braunschweig, prov. Saxonia, principatul Anhalt, 
Hessa-Nassau, Vestfalia, principatul Schaum- 
burg-Lippe, Olanda, Oldenburg şi Brema. E 
compus din trei păi-ţi aproape separate între 
dînsele. Teren năsipos, dar fertil, acoperit în 
sud de ramificaţiunile Harz-ului. Dealurile ocupă 
8000km2.,turbierele 6500 km2. Supr. 38,474 km*.; 
pop. 2.422,000 loc. (1895).

E udată de Elba, Weser şi Ems; sol canalisat 
şi drenat. Provincia e esenţial agricolă şi produce 
mai ales secară, grâu, orz, rapiţă. Mare ci’escere 
de vite şi pescărie. Cărbuni, asfalt, fier, plumb, 
zinc, cupru; exploatare miniera în Harz. In
dustria e desvoltată în sud; turnătorii, maşinării, 
olării, substanţe chimice, zahăr, destilaţiuni, 
berării, etc. Şese divisiuni administrative. Uni
versitate în Gottingen, şcoală technică în H., de 
mine în Clausthal, de architectură, de silvicul
tură, veterinară, obstetrică, navigaţiune, etc. 
Suprema instanţă judiciară e în Celle. Depinde 
de al 10 corp de armată, iar Stade de al 9.

Capitala Hanovra (v. ac.); oraşe principale 
Miinden, Gottingen, Clausthal, Einbeck, Hildes- 
heim, Goslar, Hamein, Nienburg. Diepholz, Celle, 
Ulzen, Luneburg, Harburg, Verden, Stade, Osna- 
briick, Lftigen, Papenburg, Leer, Emden, Aurich, 
Wilhelm.shaven.

Istorie. înainte H. făcea parte din ducatul de 
Braunschweig. La 1267 şi 1428 se desmembrâ 
provisoriu, iar la 1545 i-se atribui ducelui de 
Luneburg H. de astărji. Nu avu să sufere în 
resboiul de 30 ani. Până la 1698 ducii cari domniau 
îşi luau de capitală unii H., alţii Luneburg şi 
se despărţi şi un ducat aparte, Calenberg, care 
la 1698 fu reunit cu H. La 1714 George Ludovic, 
elector de Luneburg, se sui pe tronul Angliei, 
cu care remase unită până la 1837. In resboiul 
de 7 ani fu aliată cu Frederic cel Mare, iar pe
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urmă suferi loviturile continentului în locul An
gliei. Fiind ocupat de Francezi la 1803, plăti 
acestora o indemnitate de resboiu. După aceasta 
fu dat Prusiei, apoi Vestfaliei, apoi în parte 
anexat Franciei. După 1815 lua titlul de regatj 
de unde până acum fusese electorat, şi i-se mări 
teritoriul. Până la 1848 avură loc mişcări libe
rale, între altele căderea contelui de Miinster, 
care în congresul dela Viena (1815) representase 
H., iar acum din Londra guverna la H. Certele 
interne continuau; Prusia tindea la prioritate în 
lumea germană, şi în conflictul ei cu Austria 
reacţionară, H. votâ în dietă (1866) contra Prusiei. 
Consecuenţele fui'ă ocuparea capitalei de armata 
pmsiană (17 Iunie 1866). Cu toată victoria dela 
Langensalza, prin tr. dela Praga remase anexată 
Prusiei, împreună cu Hessa-Nassau şi Fi ankfurt.

[A. S.]
Hansa, societate, asociaţie, numire care a primit 

^nţelesul de asociaţie comercială de prin seci. XII. 
Ancă din 1000 exista în Londra o societate de 
comercianţi germani din Colonia, iar mai târdiu 
se întemeiază la Wisby (Gottland) şi Novgorod. 
Cu timpul cetăţile, din cari plecaseră comer
cianţii aceia, se uniră, spre a apăra pe naţionalii 
lor şi spre a întinde asupra tuturor concesiunile 
câştigate numai de una. Astfel în 1241 se uni 
Ham burg şi Liibeck, apoi Liibeck şi Rostock, 
'Wismar, Stralsund, Greifswald, Colonia, Am
sterdam, Miinster, Brunsvig, Magdeburg, Ha- 
novra, Brema, Danzig, Berlin, Breslau, Konigs- 
berg. Riga. Liibeck era capitala Ligei hanseatice, 
acolo se adunau delegaţii fiecănii oraş spre a 
discuta interesele comune. Liga avea armată de 
uscat şi de apă, purta resboaie şi încheia pace. 
Ea păstra monopolul comerciului în manile ei. 
Nu se serviau de alte corăbii decât de ale lor, 
nu vindeau corăbii străinilor, nici nu-i împru
mutau cu bani. In Livonia nimeni n’avea dreptul 
să înveţe rusesce, dacă nu era din H. In străi
nătate comerciantul n’avea voie să se însoare 
nici să cumpere proprietate. Cetăţile vinovate 
faţă de ligă erau pedepsite cu excomunicaţiunea 
minoră (excludere din dietă) sau cu excomuni
caţiunea majoră (excluderea din hgă). Centrele 
comerciului ligei în afară erau: Bruges, unde 
se făcea schimbul cu produsele Flamandilor şi 
unde Veneţienii aduceau mărfurile lor. Alte 
centre erau la Londra, la Bergen şi la Novgorod. 
La Bergen aveau oraşul lor cu 3000 de oameni, 
cari trăiau neînsuraţi şi despărţiţi de ceilalţi, ca 
în mănăstire. In Anglia şi în Rusia liga avea 
tot comerciul în manile ei. In Danemarca re- 
sturnă pe 'W’aldemar lY (1368) şi obţinu dela 
consiliul de stat să nu aleagă vro-un rege fără 
voia ei. In Norvegia hga putea face foamete sau 
belşug. In Copenhaga, în Stockholm şi în alte 
oraşe avea comune cu primari germani. Gustav 
Wasa (jicea, că în nord coroanele sunt marfă 
hanseatică, şi el a datorit pe a sa superării co
mercianţilor din Liibeck contra regelui Dane
marcei. Cucerirea Novgorodului de loan III, 
desfiinţarea privilegiilor lor în Angha de cătră 
Elisabeta (1598), formarea statelor puternice 
vecine şi mai ales descoperiiile geografice au dat 
o mare lovitură H. Oraşele au ieşit din ligă unul 
câte unul. In ultimele timpuri mai purtau nu
mele de oraşe hanseatice numai Hamburg, Brema 
şi Liibeck.

Hansăg, mlăştină în Ung., spre est dela lacul 
Ferto, pe hotarul cott. Şopron şi Moson. Se ex
tinde în direcţie vest-estică cam 50 km., iar în 
direcţia nord-sudică lăţimea cea mai mare îi 
este de 16 km. întreg teritoriul este de 400 
până 450 km2. H. e partea cea mai joasă a Al- 
fold-ului mic al Ungariei, cu înălţime de 119 m. 
preste nivelul mării. Trec prin ea rîurile Ikva, 
Repce şi Râbca, cari o alimentează cu apa ne
cesară. Desecarea ei s’a încercat ancă în seci. 
trecut, şi prin tăierea câtorva canaluri a succes 
a usca o bună parte, pe care acum se află înflo
ritoarele puste Foldsziget şi Ontes. In 1777—80 
s’a construit un dig dela Eszterhâza până la 
Pomogy în lungime de 8 km., care şi până a(Ji e 
unicul drum de comunicaţie preste mlăştină între 
comitatele Şopron şi Moson. 1892 s’a clădit calea 
ferată Pojon-Szombathely, care strătaie mlăştină 
în toată lungimea ei. Partea cea mai mare e aco
perită de păduri (arini, mesteacăui, sălci, frasini); 
fauna bogată, pesci şi paseri de apă în numer 
foarte mare. In vechime erau şi multe lacuri, cari 
prin canalisare s’au desecat, între cari şi lacul 
regal (Kirâlyto), din care a fost prins în 15 Martie 
1749 băiatul de 8 ani Han Istok, care cu viaţa 
lui amfibică a remas şi până a(}i enigmă pentru 
sciinţă. Desecarea mlăştinei H. este în cuigere.

Hansen, 1) H. Carol Frideric Sundt, pictor 
norvegian, n. 30 Ian. 1841 în Stavangcr; Pic
tează cu predilecţie scene din viaţa poporului 
norvegian. 2) H. Constantin, pictor danez, n. 
3 Nov. 1804 în Roma, f 29 Mart. 1880. Ini
ţiatorul picturei monumentale daneze prin fre.s- 
curile bisericei catedrale din Roeskild şi ale uni
versităţii din Copenhaga. 3) H. Teofil, Baron, 
architect danez, n. 1813 în Copenhaga, t 1891 
în Viena, a clădit pe spesele baronului Şina 
universitatea din Atena. Dela 1884 prof. do ar- 
chitectură în Viena la academia artelor plastice. 
Numeroase edificii din Viena (arsenalul, bui’.sa, 
parlamentul, academia) sunt opera dîusului.

Hanslick, Eduard, critic de musică, n. 11 Sept, 
1825 în Praga, dela 1861 prof. de ist. musicci 
la universitatea din Viena. Ser.: »Geschicbtc des 
Concertwesens in 'Wien®, (1869, 2 tom.); »Aus 
dem Concertsaal*, (1870); »Die moderne Oper«, 
(1875—76, 7 părţi); «Concerte, componişti şi vir
tuozi 1870—75«, (1886), »Vom mus. Schonoii'^, ş. a.

Hansom, (engl., pron. hensom), droşcă neaco
perită cu doue roate şi doue şeejuturi, cu loc 
pentru vizitiu înapoia pasagerilor.

Hanswurst, (germ.) personagiu comic în co
media germ. dela seci. XVI până la Gottsolicd. 
(v. şi Arlecchino.)

Hants, V. Hampshire.
Hanum, titlu de onoare turc. şi pers. al fe

meilor distinse; orig. soţiile sultanului.
Hanusch, 1) H., loan Ignaţiu, filosof şi filolog 

ceh, n. 28 Nov. 1812 în Praga, j* acolo 19 Maiu 
1869. A studiat filosofla şi drepturile. 183(i--48 
prof. de filosofie la univ. din Lemberg, 1849—52 
prof. la univ. din Praga, unde ţinea prelegeri 
şi în hmba cehă, şi-a pierdut însă postul, şi 
abia în 1860 e numit custode al bibliotecei uni
versităţii din Praga. Scrierile sale filosofice, lu
crate îndeosebi pentru trebuinţele şcolare, reo- 
glindează influenţaluiHegel. A scris şi uumero.'.se 
lucrări de istoria literaturei slave şi a editat n 
extras operele filosofului ceh Tomu Stitni.
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Hao, mesnră de bucate în Anam, = 28 1.
Haos, V. Chaos.
Hap, medicamente în formă de globuleţe. (v. 

şi Hab.) H. lui Blaud, v. Blaud.
Hapale, gen de maimuţe din fam. Ârctopi- 

thecilor (maimuţe cu ghiare). Cele mai însemnate 
specii sunt: H. leonina, H. rosalia, H. oedipus, 
H. argentata, H. jacchus, H. penicillata, H. 
pygmaea.

Haplocaule, (botan.) se 4ic plantele angio- 
sperme la cari axa de prima ordine (aceea ce iese 
direct din gemulă) se termină cu o floare, s. e. ca 
la Mac; dacă florile sunt purtate de axele de a 
doua, treia, n-generaţi un e, planta este di-, tri-, 
n-caulă.

Haplostemon, (botan.) se chiamă androceul 
format dintr’un singur verticil de stamine, egale 
în numer cu petalele şi alterne cu ele, ca s. e. 
la Viola şi la multe Dicotiledonate gamopetale.

Haraciu, tribut impus de Turci ţerilor române, 
în epoca de decădere a acestora (seci. XVI). Data 
dela tractatele încheiate între Principate şi Poartă, 
de Mircea cel Betrân pentru Muntenia (1411) şi 
de Bogdan Chiorul pentru Moldova (1511). Pe 
atunci însă avea sensul de dar (peşcheş) şi consta 
din 3 mii galbeni pe an pentru Muntenia şi 4 mii 
pentru Moldova. Când a luat caracterul de tribut, 
suma s’a mărit tot mai mult, fie prin cerinţele 
Turcilor, fie prin ofertele benevole ale domni
torilor. Sub fanarioţi H. atingea cifre înspăi
mântătoare. H. a durat până la resboiul pentm 
independenţă (1877—78). [Aguletti.]

Haraforas, popor, v. Alfuri.
Hărăiea, aşezământ judiciar, v. Peria.
Harakiri, (în 1. chineză SeppucuJ burtă spin

tecată. Modalitate de sinucidere în Japonia, obiceiu 
vechiu, tradiţional, cassat de împeratul actual 
Mutso-Hito. In us numai la clasele sociale mai 
înalte, avea de scop să scape de ruşinea exe- 
cutărei pe delinquentul osândit la moarte. Sin
ucigaşul îşi săvîi-şia cu mare ceremonie spinte- 
carea pântecelui, şi în momentul când intestinele 
îi începeau să curgă afară, unul dintre cei mai 
buni amici, uneori fiul cel mai în vîrstă al lui, 
îi tăia capul cu spada. H. era şi un fel de duel. 
Dacă ofensatul nu putea să-şi ia satisfacţie, în 
presenţa ofensatorului îşi făcea harakiri, şi ofen
satorul, dacă nu voia să remână mişel în ochii 
societăţii, trebuia să facă şi el asemenea.

Haralambie, Nic., general român, fost locotenent 
domnesc, n. 1835, intrat în armată la 1851 ca 
»iuncăr«, ajunsese 186G până la gradul de colonel, 
când s’a întâmplat detronarea principelui Cuza, 
la care a contribuit. Dela 11 Febr. până 9 Maiu 
1866 face parte împreună cu L. Catargiu şi gener. 
Golescu din locotenenţa domnească, este Aug. 
1866 până Pebr. 1867 ministru de resboiu, apoi 
demisionează din armată, dar e rechiemat în 
activitate pe timpul resboiului ruso-româno-tur- 
cesc 1877—78, când devine general de brigadă 
şi se distinge în calitate de comandant al cor
pului de vest la atacul Smârdanului. De atunci 
s’a retras în viaţa privată.

Harald, numele mai multor regi din Dane
marca [H. Blatand'. (Dinte venet), 940—986J, 
din Englitera şi din Norvegia [H. Harfagr (Per 
frumos), 863—933J.

Haram, (arab.) loc sau obiect substras dela 
folosire profană; în prima linie H. numesc Arabii

teritoriul sfânt dela Mecca; împreună cu Medina, 
ambele laolaltă: Al-haramân (al-haram ein, adecă: 
Ambele H.). Intre titlurile Sultanului turcesc e 
şi »Aperătorul Haramein-ului«. Locul bisericei 
din Ierusalim âncă se numesce Al-H. al şerif 
(«nobilul H.«). Cu H. este identic şi cuventiil 
harem, în sensul grecescului gynaikaiou, adecă 
acea parte a casei, în care nu fiecine poate întră. 
Sinonim: harăm, care în contrast cu halal în
seamnă, din punct de vedere religios, lucru oprit, 
s. e. beutura vinului, ori proprietatea altuia: 
harăm. De aci apoi, cel care înstrăinează-averea 
altuia, care fură şi răpesce, e numit harami.

Haranga, (franc, harangue) cuvântare solemnă; 
în sens fig. cuvântare plicticoasă.

Harap, popor în sud dela Sahara între 10—12 
grade de lăţime, care stă pe o treaptă inferioară 
a desvoltării spirituale. In limbagiu poporal nu
mirea de harap se dă tuturor negrilor din Africa.

Harar, (Harrar, Huri-ur), ţinut în Africa estică 
între golful Aden şi prov. sud. ale Abessiniei, 
apai-ţinetor dela 1891 coloniei ital. Erythraea. 
Capitala H. cu 35—40,000 loc. însemnat punct 
comercial. Poporaţiunea e un amestec de Arabi 
şi Hamiţi.

Harari, limbă semitică vorbită de poporaţiunea 
din Harrar (20—30,000 loc.); prin influenţa limbei 
arabe şi hamitice a suferit mari diformări; mai 
aproape stă această limbă de cea amharică.

Harastăş, corn. mare în Trs., cott. Turda-Arieş, 
1825 loc., din cari 493 Rom. împărţiţi în 2 conf., 
1317 Magh., 3 Germ., 1 Slovac şi 11 de alte limbi.

Hărău, uliu (v.^ac.).
Harburg, oraş în guvernam, prus. Lîineburg, 

lângă Elba, 42,579 loc. (1895); castel; fabricaţie 
de gomăşi oleu de palmieri; port, şantier, coraerciu.

Harbuz, pepene, v. Cucumis.
Hârciog, v. Ciuriciu.
Harcourt, (pron. harcort) William George 

Granville Vernon, jurisconsult şi om de stat 
englez, n. 14 Oct. 1827. Unul dintre cei mai 
mari oratori. Aderent al lui Gladstone, a ţinut 
mai multe puternice discursuri pentru Home- 
Rule, iar în contra casei lorzilor rostia veritabile 
filippice. H. a fost advocat în Londra, profesor 
în Cambridge (1869), »solicitor general» (procuror 
de coroană, proc. suprem), ministru de interne 
(1880) în primul cabinet al lui Gladstone, vi
stiernic (cancelar al vistieriei statului) în al treilea 
cabinet Gladstone (1886) şi acelaşi în ultimul 
cabinet Gladstone (1892). Dela retragerealui Glad
stone (Iulie 1894) H. e conducetorul partidului 
guvernamental din camera deputaţilor. H. e au
torul «Historicus» al epistolelor politice, publicate 
în Times, cari la timpul lor făcuseră mare sensaţie.

Hardenberg, 1) B. Car ol August, principe, 
om de stat prusian, n. 1750 în Essenroda (Ha- 
novra), 1810 cancelar, 1814 ridicat la rangul 
de principe, 1817 president al consiliului de stat. 
t 1822 în Genova. 2) H., Frideric, von, (pseu
donim: NovalisJ poet din şcoala romantică, n. 
2 Maiu 1772 în'Wiederstedt(Mansfeld), f 25 Mart. 
1801. Ser. mai însemnate: romanul «Heinrich von 
Ofterdingen® (ed. nouă 1876) şi poesii de pro
fund sentiment şi spirit înalt.

Harduin, v. Arduin.
Harem, (arab) în sens propriu înseamnă loc 

închis, în care nu e permisă intrarea, astfel 
curtea a doua a moscheelor mari, în casele de
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locuit apartamentul femeilor. In sens figurat în
seamnă nevastă, adecă femeia ce pentru altul 
e noii me tangere şi afară de soţul ei nu este 
îndreptăţit nimenea nici barem s’o vadă, dacă 
nu e voalată. H. agassi, Aga haremului, păzi
torul, care supravegbiază femeia ori femeile din 
harem, le însoţesce la preumblare şi le aperă 
de eventuale atacuri. (Cf. Haram şi Serail.)

Hareng, v. Ciupea harengus.
Haret, Spiru, bărbat politic şi profesor rom., 

membru al acad. rom., n. 1851. doctor în ma
tematică şi licenţiat în sciinţele fisico-chimice 
dela Paris; dela 2 Oct. 1878 ocupă catedra de 
mechanica raţionată şi aplicată la universitatea 
din Bucuresci; secretar general al ministeriului 
instrucţiunii publice 1885—88; ministru al cul
telor şi instr. publ. 31 Mart. 1897 pană 30 Mart. 
1899. Ca ministru, H. a făcut însemnata reformă 
a legii înveţăinentului secundar şi superior. Pu
blicaţii: Sur l’invariabilite des grands axes des 
orbites planetaires, 1878; Cercetări asupra părţii 
financiare a proiectului de rescumperare a căilor 
ferate, 1880; Curs de trigonometrie, 1887; Arit
metica elementară, 1888; Localele de şcoale pri
mare, 1889; Chestiuni de înveţăment, 1897.

Harfa sau Arpă, Harpă, unul din cele mai 
vechi şi mai poetice instrumente musicale, a 
cărui principiu a remas acelaşi din cea mai 
adâncă antichitate: coarde inegale în lungime 
puse în vibraţiune prin pişcare, fie direct de 
degete, fie prin ajutorul unui plectru. Numerul 
coardelor şi prin urmare extensiunea a variat 
cu timpul şi locul; ceea ce n’a variat însă a fost 
forma, care în general a fost acea a unui tri- 
unghiu mai mult sau mai puţin regulat, doue 
laturi servind pentru întinderea coardelor, a treia 
pentru susţinerea lor. H. o găsim în stare rudi
mentară la popoarele cele mai primitive, mai 
mult sau mai puţin transformată la diferitele 
civilisaţiuni ale antichităţii şi perfecţionată în 
cursul veacurilor; astăzi ocupă un loc de onoare 
atât în musica de cameră, cât şi în orchestra 
de teatru sau de sinfonie. Musica pentru H. se 
scrie pe doue portative, ca cea de piano. In
strument prin excelenţă acompaniator, formele 
cele mai preferate, cari reuşesc mai bine harpei, 
sunt: acordurile, cari sună bine în toate regi
strele şi în toate nuanţele, şi cari pot fi foarte 
întinse, bateriile şi mai cu samă arpegiile. In
trodusă în orchestră ca instrumentul cel mai apt 
pentru alusiuni istorice, amintiri antice, pentru 
coloare locală în acţiuni petrecute în antichitate, 
mai târziu în acele petrecute în timpurile mai 
noui prin Scoţia, Irlanda, ţerile nordului, prin 
romantism, H. începe a fi întrebuinţată în toate 
scenele de visiuni poetice, de apariţiuni, de exal- 
taţiune lirică şi sfîrşesce prin a deveni un in- 
sti’ument obligator al orchestrei moderne, în 
care unii măiestri au întrebuinţat-o în massă.

Harpa eolică sau eoliană, e im aparat ce nu 
are comuu cu H. decât numele. Constă dintr’o 
cutie mai mare sau mai mică, în care sunt în
tinse mai multe coarde de aceeaşi lungime acor
date în unison. Expusă la acţiunea vântului, un 
mic curent face să vibreze coardele, mai ântâiu 
în unison, apoi, îndată ce curentul cresce, su
netele variază, producând acorduri, cari, dacă 
nu sunt tocmai musicale, nu sunt însă lipsite 
de fai'mec, şi produc un efect straniu. Când sunt

dispuse mai multe de aceste aparate la distanţe 
apropiate, îşi respund producând un efect foarte 
distractiv. Aceste aparate sunt întrebuinţate mai 
cu samă în Anglia, prin grădini. Originea H. e. 
se suie departe, la Sf. Dunstan (seci. I) şi chiar 
la regele David, care-şi găsea inspiraţiunile poe
tice sub influenţa armoniilor ceresci, ce în zori 
adierea zefirului scotea din H. sa suspendată 
la fereastă. Totuşi inventator real pare a li că
lugărul At. Kircher (seci. XVII). Se citează o 
H. e. gigantică construită cătră 1785 de aba
tele Gattoni la Como, ale cărei'coarde, în numer 
de 15, nu aveau mai puţin de 100 in. lungime! 
Pope (1792), H. C. Kock (1800) perfecţionară 
invenţiunea lui Kircher. Pe principiul H.-ei eo- 
Uce s’au cercat a se construi diferite instm- 
mente musicale; sunetul produs de coarde vibrând 
sub influenţa unui curent: Anemocord, Piano 
eolic, ş. a. In armoniu se dă acest nume unui 
joc oscilant. [T. C.]

Hargitta, munţi, v. Arghita.
Hariclea Haricly, v. Darclee.
Haring, G. romancier germ.,

cunoscut sub pseudonimul Wilihald Alexis, n. 
29 Iunie 1798 în Breslau; a studiat sciinţele 
jur. în Berlin şi Breslau şi a devenit auscultator 
în Berlin. Mai târejiu se dedică cu totul litera
turii. -j- 16 Dec. 1871 în Arnstadt. Activitatea 
literară şi-o începu cu eposul idilic în hexametru 
»Die Treibjagd« (Berlin, 1820). A mai scris no
vele (Berlin, 1830—31, 4 voi. şi ib. 1836, 2 voi.), 
piese dramatice (Der Prim von Pisa, etc.), dar 
mai însemnate sunt romanele sale istorico. (Jpe- 
rele sale complete apărură în 20 voi. Berlin, 1874.

Harkăny, staţiune balneară în Ung., lângă 
Cincibiserici (Pecs), cu therme sulfurice (62°).

Harkort, Friedrich Wilhelm, mare industiiaş 
germ., n. 22 Febr. 1793 în Harkorten (comi- 
ţiatul Mark), meritat pe terenul coinunicaţiunii 
de cale ferată, navigaţie şi al asocieriloi- indu
striale; şi scriitor poporan (»Wablkatechi.snuis« 
1852). Dela 1848 membru al adunării naţionale, 
apoi până la 1872 membru al dietei; împioună 
cu Bokum-DolfPs a întemeiat partidul »Centru« 
din dieta germană.

Hârlău, corn. urb. în Rom., j. Botoşani, .situat 
pe colinele dealului Petrăria până în rîul Bahluiu 
şi pe ţermul stâng al acestui rîu pe loc şes, având 
o posiţie pitorească; numerul locuitoiilor1 e de 
952 fam. sau 4196 sufl. (Dicţ. geogr. 1895), între 
cari 300 fam. rom., 550 fam. evr. şi 100 fam. 
de alte naţionalităţi. Loc. se ocupă cu meseriile 
şi comei'ciul, parte cu agricultura, cultura viilor 
şi prăsirea rttelor. Aici este reşedinţa sulipie- 
fecturei pl. Coşula şi a unei judecătorii de ocol, 
3 biserici, 1 şcoală de băieţi cu 4 institutori, 
1 şcoală de fete cu 2 institutoare, 1 spital, care 
atîrnă de epitropia Sf. Spiridon din Iaşi, 1 far
macie, 1 biru’ou telegrafo-postal şi j’eşod. unei 
companii de dorobanţi. Oraşul H. are o doosel>itjt 
importanţă atât prin vechimea sa, cât şi jientru că 
a fost câtva, timp a doua capitală a Moldovei. 
H. exista înainte de Ştefan cel Mar'c, care îşi 
avea aci reşedinţa sa de vară şi zidi aici biserica 
Sf. George la 1487. Asemenea şi Petru Rareş 
şi-a avut reşedinţa sa mai mult în H., zidind şi 
el aici biserica Sf. Dimitrie. Radu Mihnea Vodă, 
după ce la 1624 a ars palatul domnesc din lari, 
s’a mutat la H., unde a şi murit; la 1650 oraşul
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a fost ars şi prădat de Tătari şi Cazaci; la 1687 
de Tătari, la 1711 de Turci în timpul resboiului 
cu Petru cel Mare al Rusiei; la 1834 H. a fost 
capitală de judeţ.

Hârleţ, v. Casmaua.
Harlingen, (Raarlingen), oraş comercial în 

Olanda, lângă lacul Zuider, 10,296 loc. (1890); 
port mare.

Harmattan, vent uscat, ce suflă de trei-patru 
ori în an din interiorul Africei, Senegambia şiSa- 
hara de vest, cătră Oceanul Atlantic. Se observă 
cu deosebire în lunile Dec., Ian. şi Febr. Nori 
de praf il însoţesc. E stricăcios vegetaţiunii şi 
sănătăţii oamenilor.

Harmenopol, Const, celebru jurist şi canonist 
grecesc, n. 1320 în Constantinopole, fu numit 
de regentul loan Cantacuzen preşedinte al curţii 
supreme »Dromos« în etate numai de 30 ani. 
Mai târziu îl găsim în aceeaşi calitate la Tesa- 
lonica. A murit la Constantinopole între 1380 şi 
1.383. Operele sale sunt un compendiu al legilor 
existente: Hexabiblon, cod civil. Această colec- 
ţiune de legi are şi astăcji valoare în ţerile gre- 
cesci. Ea a servit atât lui Matei u Basarab cât 
şi lui Vasile Lupu pentru întocmirea pravilelor 
lor: ^Îndreptarea legei sau Pravila cea mare«, 
tip. Tîrgovişte, 1652, şi «Cartea românească de 
înveţătura pravilelor împărătesei*, tip. mănă
stirea Trei-lerarchi, 1646. A mai servit tot cu 
acelaş scop, dar cu modificări luate din obiceiul 
pământului, şi încercării de legiuire scrisă a lui 
Alexandru Ipsilanti (1780). In genere sub fa
narioţi hexabiblonul lui H. a fost cu prisosinţă 
consultat şi aplicat în principate. Epitome sa- 
crorum canonum, cod bisericesc. Pe teren teo
logic a scris: De opinionibus haereticorum, şi 
pe semne disertaţia contra Gr. Palamum. (Za- 
chariae, Hist. juris graecorom. Heidelb., 1839, 
pag. 78 nu.)

Harmodius şi Aristogiton, doi tineri Atenieni 
cari au atentat la viaţa lui Hipias şi Hipareb, fiii 
lui Pisistrate, în 514. Aristogiton fu făcut priso- 
nier şi supus la cele mai crude suferinţe, H. a 
fost imediat ucis. Mai târziu Atenienii socoteau 
atentatul acestor doi fraţi ca o faptă eroică, me
nită să libereze patria de tirănia lui Hipias şi 
Hipareb. Cetăţenii Atenei le ridicară statue şi îi 
serbătoriră ca pe nisce liberatori. . [Caion.]

Harmonia, (armonia), în mit grec. copila plă
cută a lui Ares cu Apbrodite; Zeus a dat-o de 
soţie lui Apollon. Toţi 4eii OUmpului au luat 
parte la ospăţ şi au dăruit-o ca pe mireasă, iar 
inusele i-au cântai imnul de nuntă. H. înseamnă 
legătură bună şi precisă, iar după mitologie e 
legea supremă a ordinei naturale şi morale a 
lumii; e bună înţelegerea între toate puterile na
turale. (v. şi Armonia.) [Atm.]

Harmotom, mineral, zeolit baritic, monoclimc, 
pre.sintă macle foarte caracteristice.

Harnack, Adolf, n. 1851, a fost profesor de 
istoria bisericească în Leipzig. E representantul 
teologiei critice. A publicat mai multe opuri 
istorice.

Harnaşament, (frc. bamaeberoent), dicbisnl unui 
cal pentru a pute fi încălecat sau înbâmat

Hăromszek, v. Treiscaune.
Harpa, v. Harfa.
Harpagon, eroul celebrei comedii a lui Moliere, 

Avarul, tipul avariţiei, tip şl nume inspirat au-
Enciclopedia română. Voi. IL

torului prin un pasagiu al comediei lui Flaut, 
Aulularia: Heu misero mihi 1 aurum mihi intus 
harpagatum est! (Nefericitul de mine! mi-s’a 
furat aurul 1)

Harpalos, unul dintre căpitanii lui Alexandru 
cel Mare, f 324 a. Cbr., aparţinea familiei prin
ciare Elmyotis, despoiate de FiUp; om de în
credere al lui Alexandru cel Mare, dar nu sciu 
să păstreze încrederea suveranului macedonian 
şi la autjul venirei acestuia, H. fuge cu toată 
bogăţia ce i-se încredinţase.

Harpalos, astronom grec, a trăit pe lă 480 
a. Cbr., s’a distins printr’o reformă a calendarului.

[Caion.]
Harpiile, în mitol. grec. fetele lui Tbaumas 

(fiul lui Pontos) cu Oceanida Electra; după unele 
mituri erau femei cu aripi şi dela brâu în jos 
cu trup de pasere, iar după alte mituri paseri 
cu cap de om, dar foarte lacome; se numesc 
când două, când trei; Aello, Otypete şi Podarge. 
Ele sboară preste ţeri şi mări, stau în serviciul 
4eilor, cari le trimit asupra muritorilor păcătoşi, 
când vreau să-i pedepsească; aşa Helios le-a 
trimis asupra lui Pbineos, şi când acesta voia să 
mânce, H. răpiau mâncările lui, şi ce nu mai 
puteau mânca, le spurcau. H. simbolisează spi
ritele de viscol, cari s’au închipuit cu aripi, iar 
ca lacome sunt identice cu Halele sau Hăloa- 
sele din mit. română. [Atm.]

Harpocrates, la Greci, (din Harpechruti la 
Egipteni), identic cu Horus, fiul lui Osiris cu Isis, 
când Osiris a fost în lumea de jos (v. Horus).

Harpocration, Valerius, gramatic alexandrin. 
A trăit probabil în seci. IL A redactat un dic
ţionar, în care explică limba curială atică şi pe 
cei 4ece oratori atici: «Lexicon decern oratorum 
graecorum*. Ediţia cea mai bună de I. Bekker. 
(Berlin, 1833) şi W. Bindorf (2 tom. Oxf. 1853).

Harpon, arpon, un fier de forma unei săgeţi, 
lung de 60—90 cm., la un capăt cu cârlig, iar 
de celalalt e legată o funie. H. se folosesce la 
pescuirea balenelor şi delfinilor.

Harrach, fam. nob. austriacă, dela 1627 ri
dicată la rangul de conte imperial. 1) H. Carol, 
n. 1570, t 1628, mareşal de curte. Ficele sale 
au fost măritate după Wallenstein şi Terzky. 
2) H. Ferdinand Bonaventura, n. 14 Iulie 1637, 
ambasador în Spania până la 1698 («Memoires 
et negociations secretes* e<L de La Farre in 
Praga 1720), "f" 15 Iunie 1706. 3) H. Ferdinand, 
pictor, n. 27 Febr. 1832 în Rosnocfaau (Silesia 
sup.), a studiat în "Weimar, trăiesce în Berlin. 
Dela 1873 membru al Academiei. Pictează cu 
predilecţie scene din viaţa ţerănească, tablouri 
de sujet religios şi portrete.

Harrisburg, capitala statului nord-american 
Pennsylvania, 39,385 loc.; uzine de fier şi oţel.

Harri80n,(pron. harris’n). V)H. WiUiam Henry, 
president al Statelor-Unite din America nordică, 
n. 9 Febr. 1773, în Virgini^ 1811 ca general a 
raportat mai multe victorii asupra Englezilor; 
ca representant al partidului Whig a fost ales 

I president în 4 Martie 1841; -f* 4 Apr. acelaşi 
|i an. 2) H. Beniamin, president al Statelor-TJnita,
I n. 20 Aug. 1833 în North-Bend (Ohio), nepotul 
Ini William. 1860 referent la curtea de cassaţie 
în Indiana, general în resb. civil, 1881—86 se
nator, 18b9-^3 president; acum profesor în 
San-Francisco,
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Hârsa, com. rur. în Rom., j. Prahova, com
pusă din 6 căt. cu 1863 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
cari afară de agricultură se ocupă cu rotăria, 
dulgheria şi pomăritul; corn. are 5 biserici şi 
1 şcoală.

Harsăny, Nagy-H., com. mică în Ung., cott. 
Baranya, cu 1243 loc., însemnată prin faptul, 
că pe coastele dealului, ce se ridică deasupra 
acestei comune, a înfrânt ducele Carol de Lo- 
taringia pe Turci la 12 Aug. 1687.

Hărsesci, com. rur. în Rom., j. Argeş, com
pusă din sat. H. şi Vlăşcuţa cu 1270 loc. (Dicţ. 
geogr. 1888); are 3 biserici şi 1 şcoală. Loc. se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor.

Hârşova, com. urb. în Rom. (Dobrogea), j. 
Constanţa, situată pe malul drept al Dunării cu 
2718 loc. (Dicţ. geogr. 1897), între cari 1767 
creştini ort. şi 879 mohamedani, cari se ocupă 
cu agricultura, pescuitul, prăsirea vitelor şi co- 
merciul. Com. are port la Dunăre, de unde se 
expoartă vite şi cereale. Cultul numeră 1 bise
rică ort. şi 2 geamii turcesci; instrucţia câte o 
şcoală de băieţi şi de fete rom., şi câte o şcoală 
bulgărească şi turcească. H. este un loc de tre
cere preste Dunăre, acolo unde braţul Borcea 
se întrunesce cu fluviul care se despică imediat 
în; Dunărea veche şi D. vapoarelor. Malul 
drept înalt (84 m. la Kicin în josul H.) co
mandă pe cel stâng. Orăşelul era încungiurat 
de o încingătoare, ruinată a(}i. Pe la H. se trece 
de obiceiu Dunărea pentru a căde în dosul ce
tăţilor din nordul Dobrogei.

Harta, Cgree.) representarea suprafeţei pă- 
mentului sau a altui corp ceresc pe o materie 
oarecare, de ordinar pe hârtie, de unde se şi 
derivă numele (lat. charta, ital., isp., portug. caria). 
După (sciinţe, ele se împart în H. geografice, 
etnografice, linguistice, medicale, etc. Principalele 
însă şi cele apărute ântâiu sunt cele geografice. 
Ele represintă suprafeţele reduse de un oarecare 
numer de ori. Lucrate pe o scară mai mică de 
tooTo ^_se numele de planuri, iar de aci în 
sus H. Planiglobul sau mapamundul e tot o H., dar 
cşre represintă pământul în forma sa din spaţiu. 
Trei sunt dificultăţile facerii unei H.: sferici- 
tatea pământului, accidentele suprafeţei şi re- 
ducţiunea pe plan. Prima o satisfacem prin pro- 
iecţiune, a doua prin mici virgule, cari să dee 
ochiului aparenţa cât mai apropiată a munţilor 
şi văilor, a treia prin scară. Sciinţa H.-lor se 
numesce cartografie.

Cele mai vechi planuri şi H. s’au găsit la 
Egipteni. Grecii le (jiceau Tttvag, Romanii tabula. 
In seci. VI a. Chr. Anaximandru din Milet re
presintă pământul încungiurat de ocean. Mulţi 
alţi filosofi pe urmă se ocupară de această sciinţă. 
Prin mesurarea meridianului dela Syena (Egipet) 
se dădură elementele proiecţiunii. Iparh însemnă 
longitudinea şi latitudinea şi introduse proiec- 
ţiunea stereografică. Marele geograf al vechimei, 
Ptolemeu, duse departe cartografia. întinderea 
imperiului roman necesită interesul acestei sciinţe. 
Conuscuta tabula peutingeriana e o copie a H. 
pe care M. Vipsaniu Agrippa a proiectat-o din 
ordinul lui August. După Romani cunoscinţele 
geografice scăcjură. Creştinii puneau Ierusalimul 
în mijlocul pământului şi nici Arabii nu prea 
ajunseră departe. Cu descoperirea compasului, 
la începutul seci. XIV, H. luară un subit avânt.

Meritul revine Italienilor; ei le lucrau pentru 
navigaţiune şi cu o mare exactitate. Spaniolii 
representară mai ales America, iar Portughezii 
India. Intre acestea renascerea aduse operele 
lui Ptolemeu, cari tot mai folosiră. In seci. XVI 
scoaseră H. şi Germanii şi Olandezii. La finele 
acestui secol Mercator făcu mare progres în 
H.-le marine, lucrându-le prin ceea ce nuniia 
el *proiecţiune«. In seci. XVII astronomii fran
cezi contribuiră la un mare progres al carto
grafiei. Asemenea în seci. XVIII; Delisle, Cassini 
de Thury, care scoase primă H. geometrică .şi 
topografică, D’Anville sunt nume cunoscute în 
această sciinţă. Cuceririle imperiului francez fui ă 
alt progres al H.-lor. Astăcji foarie înaintată în 
cartografie e Germania cu renumitele atlase de 
Kiepert, Stieler, etc. [A. S ]

Harţe sinoptice, în meteorologie H. ce re- 
presentează tempestăţile pe întreg teritoriul, undo; 
SC descarcă. Sunt foarte importante pentru sta
diul meteorologiei, căci pe basa lor se poate 
anunţa timpul pe 2,3 sau şi mai multe cjile iriainte.

Harţe, Francisc Bret, novelist american, n. 
25 Aug. 1839 în Albany (New-York); 18.54—71 
în California, apoi consul în Germania şi En- 
glitera. Novelele lui, atrăgătoare prin nimerita 
împreunare a umorului cu patosul, sunt: »The 
luck of Roaring Camp«, (1868); »The out casls 
of Pokerflat«, (1869); »Echoes of the foot liills*, 
poesii, (1874); Two men of Sandy Bar«, dramă. 
»‘Works«, 1887—90, 7 voi.

Hartenau, v. Battenberg, Alex., princ. Bulgaiifâ.
Harteneck, loan Zabanius Sachs de }[., fiul 

lui Isac Zabanius, preot evangelic în Sihiiu; 
n. 1664. Calităţile sale distinse l-au ridicat la 
cele mai însemnate posiţiuni ale poporul ui săsesc 
din Trans. 1695 primar al Sibiiului, 1697 comite 
al Saşilor. Ca om de stat prevecjător, II. s’a de
dicat ideii de a feri Trans. de dominaţiunea tur
cească şi a b alipi de Austria sub casa de liabs- 
burg. Prin aceasta şi-a atras ura nobilimii, a şi 
că(jut jertfă intrigelor acesteia. Fu executat 170.3, 
sprijinită fiind sentinţa de moarte şi pe viaţa sa 
privată pătată.

Hartford, capitala statului nordamerican Con- 
necticut, 53,230 loc. (1890); fabrici de maşino 
şi arme.

Hârtia, constă dintr’o pâslă subţire de fibre 
vegetale, cari se produc din diferite matcrialuri. 
Cel mai bun material pentru fabricaţiunea 11.-ei 
sunt sdrenţele de in; după cum însă consumul 
de H. a luat proporţiuni imense, au trebuit cău
tate şi alte surogate de sdrenţe. Acestea sunt: 
1) paiele de cereale, din cari se prepai ă cu deo
sebire H. de împachetat; 2) spartul, ce provine 
dela nisce plante selbatice, cunoscute sub nu
mirea de esparto şi se folosesce mai ales de 
fabricanţi englezi; 3) cânepa; 4) lemnul de jjlop, 
de brad alb, de melez, de teiu şi do paltin, res
pective celuloza preparată din fibiele acestor 
soiuri de lemn; 5) fibrele de jută în amestec 
cu inul, cânepa şi bumbacul; 6) în Amei'ica se 
întrebuinţează şi bagassa plantelor Andropogon 
glycichylum şi Sorghum saceharatum. Pentru a 
se da H.-ei luciu sau coloare albă, se întrebuin
ţează ca adausuri o mulţime de substanţe anor
ganice, s. e. ghips şi sulfat de bariu. Fab'i- 
caţiunea H.-ei se face în doue moduri: duj'ă 
metoda mai veche, la care predomnosce luciul
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de mână (H. de mână), sau cu ajutorul maşi- 
nelor (H. de macină sau fără afîrşit). Mersul 
fabricaţiunii; Sdrenţele sortate se taie mărunt, 
se spală cu leşie de natriu şi cu vapori de apă, 
apoi se aruncă într’o moară cu suluri, unde nisce 
cuţite în formă de foarfeci le transformează în 
o massă fibroasă omogenă (pastă). Această massă 
de regulă trece de doue ori printre aceste cuţite. 
Dacă pasta e menită pentru H. albă, se înăl- 
besce ancă în moară. Substanţe de înălbire sunt: 
soluţiune de chlorură de calciu •, lichidul lui "Wilsoa 
(alaun şi chlorură de calce); sarea lui Varrentrap 
(chlorură de zinc şi chlorură de calce). Dacă se 
doresce o H. de tot albă, e necesar a se regula 
coloarea, adăugend alte substanţe colorante; în
tocmai şi dacă e a se da H.-ei o altă coloare. 
Apoi se gomează pasta cu soluţiune de cleiu, 
ce conţine alaun; nu se gomează pasta menită 
pentru hârtie sugătoare sau de filtrat. Din pasta 
astfel preparată H. de mână se pregâtesce astfel: 
Fasta, suspendată în apă, se întinde în strat 
subţire pe suprafaţa unei site fine; coala astfel 
pregătită se pune între nisce foi dO postav, unde 
se tescuiesce şi se uscă. După structura sitei se 
poate obţine H. vărgată (papier a vergure, laid 
paper), care la lumină presentă vergi translu
cide, sau H. velin (papier velin, velum paper) 
cu suprafaţă uniform grăunţoasă sau sadea. 
K. de maşină se produce după cum urmează: 
Pasta, amestecată cu apă, trece prin o maşină 
specială, care o curăţă de noduri; de aici trece 
preste o sită fără sfîrşit, compusă din sirmă 
fină de metal şi care se mişcă uniform în di
recţiune longitudinală şi se scutură în laturi, 
prin ceea ce promovează filtrarea pastei, care 
apoi prin aer comprimat se curăţă şi mai mult 
de apă. De aici ajunge foaia fără sfîrşit pe o 
curea de pâslă fără stiiţit şi este condusă mai 
ântăiu între doue cilindre reci, cari îi dau H.-ei 
oarecare Inciu, apoi între doue cilindre calde, 
cari o uscă şi mai bine. Înainte de a trece prin 
aceste cilindre, se poate conduce între suluri de 
sirmă, cari îi dau apele sau vergile translucide. 
După gradul de fineţă, după felul construcţiei 
şi după întrebuinţarea H.-ei se deosebesce: H. 
de scris şi desemn, H. de tipar, H. sugătoare, 
H. de împachetat, cartoane, avend fiecare mai 
multe sorte. In comerciu se poate pune în foi 
lungi sau tăiată în coaie. Cea mai fină H. se 
produce din pânză de cânepă sau in. Japonezii 
produc din fibrele plantei Broussonetia papyn- 
fera o H. foarte elastică, moale şi tare ca pielea. 
Descoperirea H.-ei se atribue Chinezilor, caii 
cu doi secoli a. Chr. produceau H. din fibre de 
lemn după un metod foarte primitiv. Dela Chi
nezi au înveţat fabricaţionea H.-ei (seci. VII şi 
VIU d. Chr.) Japonezii şi alte popoare vecine, 
iar prin mijlocirea Tătarilor a ajuns la cunos- 
cinţa Arabilor. Dar abia resboaiele cruciate au 
respăndit-o şi în apos (seci. XIII). Despre pro- 
ducţiunea şi consumul de H. dau o icoană ur
mătoarele cifre: Jn 1894 au fost în toată lumea 
.5(KX) fabrici de H.; singure fabricile din Ger
mania lucrau cu 60,000 lucrători şi au produs 
600,000 tone. CL Ars. Vlaicu, Merceologia, 1895.

Hârtia-Hosetă, titluri de credit, cărora un act 
al guvernului le conferă calitatea de monetâ. 
Trebuie însă să distingem hărtia-monetă (sau 
maneta fiduciară) de maneta de hârtie. Pro

misiunile, cari constituiesc moneta de hârtie, sfint 
schimbabile la cererea purtătorului lor contra 
unor piese de aur sau de argint; purtătorul hârtiei- 
monete nu are drept la nici un schimb de ase
menea natură. Moneta de hârtie este în mod 
liber acceptată sau refuzată în plăţi; hârtia- 
monetă însă are curs silit. Când un guvern se 
găsesce în lipsă de numerar, el dă curs silit 
unor bilete, cari iau astfel valoarea aurului şi 
a argintului. Jn interiorul ţerii, hârtia-monetă 
ar pute lua locul monetei metalice, dacă în
crederea în guvern ar fi destul de mare; dacă 
ori ce guvern nu s’ar găsi expus la ispita de a 
abusa de acest mijloc spre a-şi mări resursele; 
dacă contrafacerea biletelor ar fi mai puţin uşoară. 
Jn afară din ţeară nu no putem servi însă de 
hârtia-monetă în cumpărăturile ceva mai con
siderabile. Hârtia-monetă a fost întrebuinţată 
prin diversele state ale Europei în perioade mai 
mult sau mai puţin lungi şi în dose diferite, 
deşi resultatele n’au fost nici odată tocmai sa
tisfăcătoare. Cu privire la creaţiunea monetei 
de hârtie, ea variază după ţeri. V. şi art. Banca 
(£. de emisiune, 6. austro-ung. şi £. naţ. a £om.), 
apoi art. Bancnota şi Bilet.

Hârtibaciu, afluent al Cibinulul pe stânga, isvo- 
resce în jur de Bărcut în cott. Temavei mari 
şi curge pe şes larg, la început în direcţie nord- 
vestică, apoi sud-vestică. Din sus de Beodorf 
întră pe teritoriul comitatului Sibiiu şi trecând 
pe lângă Nocrichiti, Comăţel şi Caşolţ, din jos 
de Mohu se varsă în Cibin. Percurge o distanţă 
de 80 km.

Hartig, Frcmciac, conte, om de stat austr,, n. 
1789 în Dresda, 1^0 guvernatorul JjOmbardiei, 
1840—48 ministru liberal; *f* 1865. Ser.: Ge- 
nesis d. Revolution in Oesterreich (ed. JU 1851).

Hartlepool, oraş maritim în comitatul englez 
Durham, compus din H. cu 21,271 loc, şi Vest-H. 
cu 42,710 loc. (1891); băi de mare; docuri mari, 
şantier.

Hartmann, 1) H., Alfred, scriitor germ., o. 
1814 in Thunstetten (cant. Bem), a studiat sci- 
inţele jnrîd. la Muncheu, Heidelberg şi Berlin, 
apoi se ocupă cu literatura, scriind romane şi 
novele,

2) Hartmann, Morile, poet germ., n. 1821 
în Dnscboîk (Boemia), a studiat în Fraga şi Viena. 
A avut o viaţh agitată, f 1.3 Maia 1872 în Viena, 
Prima sa colecţiune de poesii e >Eelch and 
Sehwert*, (Lipsea, 1845, ediţ. 3, 1851). Afară de 
poesii a mai scris romane, epopea idilică: Adam 
undEva, (Jipsca, 1851, edit n. Stattgart, 1866, eto.) 
şi novele. Opere complete: Stattgart, 1873—74 
în 10 voL, iar poesiile separat ib. 1874.

3) Hartmann, Robert, amtropolog şi etnograf 
german, n. 1832 în BlaoLenburg (Harz) şi'f' 1893 
in Nen-Babelsberg; a studiat medicina şi sciinţele 
naturale. 1859—60 a făcut călătorii în nord- 
estul Africei şi între 1867 şi 1^2 în cea mai 
mare parte aEuropeL A scris: Die Ydlker Afrikas, 
1879; Der Gorilla, 1881; Die menscbenăhnli' 
chen Affeo, 1883.

4) Hartmann, Gmtav, scriitor germ., n. 1835 
în Vechelde (Braunschw,), 1864 prol de dreptul 
rom. în Basel, 1872 Freiburg, apm Gdttingen 
şi dela 1885 în Tnbingen.

5) Hartmann, Karl Rdbtri Eduard, filosof 
germ., n. 1842. In sfera şcoalei M Kant şi stând
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pe punctul de vedere al filosofiei lui Schelling, 
în care el vede combinat idealismul lui Hegel 
cu voluntarismul lui Schopenhauer, H. a muncit 
spre a întemeia un sistem monistic, pe care el 
singur îl numesce Realism transcendental. Ve
derile sale teoretice le-a depus în opul »Filo- 
sofiainconscientului«, 1869). Inconscien tul, identic 
cu substanţa lui Spinoza, cu eul lui Fichte şi 
cu idea lui Hegel, are atributele: voinţă şi re- 
presentare (idee), este ambele deodată, căci este 
real şi ideal, alogic şi logic, şi lumea este ur
mare a antitesei dintre aceste doue atribute. 
Deşi lumea existentă este cea mai bună (opti
mism), totuşi ar fi fost mai de preferit să nu existe 
(pesimism), ţinta finală a desvoltării în nnivers 
este învingerea voinţei şi reducerea ei la ne- 
voinţă. In tipul acesta el combină pesimismul 
cu optimismul. Vederile morale şi le-a expus în 
o altă scriere întitulată »Fenomenologia con- 
sciinţei morale», (1878); cele asupra religiunii 
în scrierea »Religiunea spiritului», (1882), iar 
cele estetice îu scrierea »Filosofia frumosului», 
(1887). Afară de aceste a mai scris o mulţime 
de tractate mai mici. Cf. Ueberweg, Geschichte
d. Phil. m. [FI]

Hârţog, v. Ciuriciu.
Harun al-Raşid, (H. cel drept), al cincilea în 

seria califilor Abasi^i; ajunge la califat 786 în 
etate de 21—22 ani; om iubitor de sciinţe, mu- 
sică şi poesie, adună în curtea sa pe cei mai 
vestiţi bărbaţi ai lumii mohamedane şi face din 
Bagdad oraşul cel mai înfloritor în Orient; în 
fam. Barmakicjilor (v. ac.) găsesce bărbaţi de stat 
şi comandanţi destoinici, după delăturarea Bar- 
maki(}ilor însă imperiul lui H. ajunge teatral 
numeroaselor rescoale civile, f 809. Memoria 
lui H. trăiesce şi a(ji în consciinţa Mohame- 
danilor, cavalerismul şi iubirea lui de dreptate 
e o temă de predilecţiune a basmelor orientale 
>0 miie şi una de nopţi».

Haruspex, o ceată de preoţi la Etrusci, insti- 
tuţiune religioasă care a trecut şi la Roma. H. 
se ocupau cu divinaţiunea numită haruspicium 
(v. ac.). Ca preoţii unei divinaţiuni de origine ro
mană erau Augures şi divinaţiunea acestora se 
numia augurium. [Atm.]

Haruspicium, în mitol. etrasco-romană era în 
legătură cu arta de profeţie şi de expiare reli
gioasă, şi H. era explicarea tuturor minunilor 
extraordinare ale naturii, din cari s’a dedus sfatul 
şi voinţa (Jeilor şi mai ales explicarea fenome
nelor ceresci şi a fulgerului (v. Fulgurita) şi a 
tunetului. [Atm.]

Harvey, (pron. harve), William, fisiolog eugl., 
n. 1578 în Folkestone şi f 1658 în Hampstead; 
prin descoperirea circulaţiunii sângelui şi prin 
cercetările sale asupra oului animalic a devenit 
întemeietorul fisiologiei moderne. A studiat me
dicina în Cambridge şi Padua; 1615 prof. de 
anatomie în Londra. Descoperirea circulaţiunii 
sângelui a publicat-o în scrierea sa »De motu 
cordis et sanguinis», 1628, şi a aperat-o îu bro
şura »De circulatione sanguinis ad Riolanum», 
1649. Resultatul cercetărilor sale asupra repro- 
ducţiunii sunt depuse în scrierea »De genera- 
tione animalium», 1651, şi culminează în prin
cipiul seu fisiologic »Omne animal ex ovo».

Harz, masiv muntos al Germaniei, între Elba 
şi Weser. Supr. 2030 kina., din cari 1180 Prusiei,

740 Braunschweig-ului şi 110 Anhaltului. E un 
platou străbătut de văi, cuprinfiend alte trei pla
touri mai mici: Clausthal, Andreasberg şi Brocken 
(1140 m.); acesta împarte H. în inferior .şi su- 
perior. Massa principală e formată de culmea Auf 
dem Acker, cu piscul Hauskuhnerburg (810 m.) 
şi Fastweg (860 m.). Devonianul inferior apare 
în H. superior în quarţite şi gresii, iar în H. 
inferior în schisturi argiloase şi grăunţoa.se; aci 
mai sunt şi înălţimi granitice (Ramberg) şi por- 
firice (Auerberg). Tot H. ţine de terenul bei'- 
cinian, devonian şi carbonifer inferior, încun- 
giurate de sedimente de carbonifer superior, 
triasic, permian şi cretaceu. Principalul .sunt 
rocele sedimentare, apoi cele eruptive. Riurile 
sunt Bode, Selke, "Wipper, Sorge, afluenţi ai 
Elbei; lise, Ecker, Radau, Innerste, Sose, afluenţi 
ai "Weser-ului. Climă variabilă; regiune frumoa.sâ, 
cu multe localităţi de vilegiatură, mult visitată 
de străini. Pe platouri nu sunt mulţi arbori; 
pădurile sunt formate obicinuit din bracji, pini 
şi fagi. In H. inferior se face mai multă agi'i- 
cultură, pe când în H. superior păşunile favo- 
risează crescerea vitelor şi industria laptelui. 
Un considerabil venit aduce şi cultura canarilor, 
cari se cresc până la 35,000 pe an. Femeile 
câştigă cu împletitul şi cu torsul. Bogăţia ţinu
tului însă o constitue minele de cupru, lier, ar
gint şi plumb. Populaţiunea se compune din 
Franconieni sau Hessieni, Saxoni, Turingieni, 
Şvabi, Frisi şi Flamancji, câte 50 pe km2. In ve
chime l-au locuit Cheruscii, iar mai tâirjiu a 
format limita între Franci şi Sa.\oui. După 
dialectul seu se vede că populaţiunea din II. su
perior a venit din Erzgebirge, ceea ce s’a pe
trecut în seci. XVI. In H. inferioi' s’au format 
cu timpul mai multe teritorii dinastice, ai căror 
posesori se numiau în comun conţi ai Hai'zului 
(Harzgrafen). In H. superior se întinseră glielfii 
şi fundară districtul H., care la împărţirea ţerii 
ghelfice fu împărţit şi el. Aşa numitul Com- 
munion-Harz se derivă din ereditatea ducelui 
Frederic Ulric de Braunscbweig, pe când cele
lalte şepte ducate de Braunscbweig şi Liiiiebiug, 
îndreptăţite la moştenire, luară pădurile, minele 
şi fabricile. Cu timpul fu preste tot îmiiarţit 
prin moştenire aşa cum se află astăzi. [A. S.|

Harzburg, sat în districtul Wolfenbuttel din 
Braunscbweig, la 9 km. de Goslar (llarz), la 
dreapta rîului Radau, la 235 m. de înălţime. 
Pop. 2766 loc. (1890). Localitate de cură, foarte 
visitată. Fundat de Enric IV la 1065. Saxonii 
îl dărîmară, şi Frederic I îl transformă în loc 
fortificat. După bătălia dela Miililbejg (1547) 
trecu la Braunscbweig.

Haşag, comună rurală în Trs., cott. Teimavn 
mare, cu 1049 loc. Români .şi Germ.

Haşca, tigaia de puşcă; scorbura de brad.
Haşdeu şi Petriceicu, familie boierească din 

Moldova, cunoscută âncă din timpul lui Ştefan 
cel Mare, când trăia Ştefan H., care avu do 
fiu pe David. Nepotul de fiu al acestuia era 
JSfrem Haşdeu, 1630, boier însemnat, pârcălab 
al cetăţii Hotin şi care avea de soţie pe nepoata 
lui Moise Movilă. Fiul acestuia: Ştefan ÎL, mare 
păb.arnic (1619—73) se înrudesce cu familia pr. 
Petriceicu prin căsătoria sa cu Alexandi’a, sora 
lui Ştefan Vodă Petriceicu, care neavend copii, 
adopta pe copiii lui Ştefan şi ai Alexandrei,
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cari luară şi numele de Petriceicu, anume; Ni- 
colae şi George (Jis Lupaşcu Haşdeu. Prin ur
maşii acestuia se continuă descendenţa actuală 
a familiei, anume prin Ştefan Dominic, care avu 
fiu pe loan, acesta pe Tadeu, 1820. Fiii acestuia 
au fost: Tadeu, Alexandru şi Boleslas. Alexandru, 
distins naturalist şi scriitor. Fiul seu este ultimul 
de.scendent al familiei: Bogdan Petriceicu-H.,' 
n. 1836. [0. L.]

Eăşdeu Tadeu-Petriceicu, poet român din 
Basarabia. Despre poesiile lui, scrise în polo- 
nesce, vorbesce polonezul Bentkowschi în istoria 
literaturii sale.

Eăşdeu Alexandru-Petriceicu, om învăţat şi 
scriitor distins, fiu al celui de mai sus, n. 1811 
în Basarabia, -j- 1872. îşi făcu studiile la uni
versitatea din Miinchen şi, întors la Chişineu, 
îmbrăţişa cariera de advocat. El scrise: O.idee 
despre filosofie ca sciinţa vieţii, (1830); Despre 
Grigorie Varsava Scovorada, filosof rus; Cân
tece naţionale române, cu note istorice; Dis
curs despre antica glorie a Moldovei; Dabija- 
Vodă, (1835), etc.

Bogdan-Petriceicu EăşdSu, istoric şi filolog 
român, n. 16 Febr. 1836 în satul Cristinesci, 
aproape de Hotin în Basarabia, fiul lui Ale
xandru-Petriceicu Hăşdeu. Studiile sale de drept 
şi litere şi-le făcu la universitatea din Ktiarkof, 
de unde ieşi în 1854 licenţiat în drept. In 1856, 
după ce îşi făcu armata în Rusia, trecu în Mol
dova, unde se lăpădă până şi de botezul rusesc 
Tadeu, luându-şi numele istoric de Bogdan. La 
1857 fu numit membra al tribunalului din Cahul. 
In 1858 se duse în Iaşi, unde, numit profesor 
de istorie, fundează revista septemânală »Ro
mânia*, al cărei prim număr apăru în 1 Ian. 
1859. Preste câteva luni însă «România* dispare, 
dând locul altei reviste septămânale: «Foaia de 
istorie română*, tipărită tot cu litere ciiîlice. 
Scos din profesorat prin intrige, e chieniat la 
Bucuresci de cătră ministrul Odobescu — după 
recomandarea poetului Alexandri — şi i-se dă 
postul de membra istoric la comisiunea mănă
stirilor închinate. înlăturat din acest post de un 
alt ministru, se întoarce la Iaşi şi scoate în 1862 
revista sciinţifică şi literară: >Din Moldova*, 
care dela nr. 6 îşi schimbă numele în: * Lumina*, 
şi apăru în 19 numere. In precuventarea ei se 
arată ortografia nouă, adoptată de revistă şi în
locuirea literelor cirilice cu cele latiue. In Lu
mina se află nuvela satirică: Duduca-Mămuca, 
pentru care a fost dat în judecată, ca atentator 
la moravurile publice, de cătră procurorul curţii 
criminale, şi în (Jiua de 3 Iunie 1863 achitat, 
pier4endu-şi însă postul de profesor. In 1864 se 
căsători cu d-şoara Faliciu, Româncă dela Roşia 
Abrudului, al cărei frate pierise la 1848 în lupta 
cu Maghiarii, bătendu-se la Vinţ sub steagul lui 
popa Bahnt. Unicul fruct al acestei căsătorii fu 
lulia. In 1864 publică sub titlul de: Studii cri
tice asupra istoriei române, Luca Stroici, părin
tele filologiei latino-române. In 1865 publică 
Trei Ovrei. In 1866 scoase în Bucuresci foaia 
ilustrată şi umoristică * Satirul*, şi studii asupra 
judaismului: Talmudul, ca profesiune de credinţă 
a poporului israelit; Indu.stria naţională şi In
dustria străină; ludustria ovreiască faţă cu prin
cipiul concurenţei. In 1867 publică Resvan Vodă, 
dramă istorică în 5 acte, în versuri, şi ceva mai

târziu Princesa Ruxandra, dramă în prosă; Trei 
crai dela resărit, comedie de moravuri, pe lângă 
o mulţime de poesii ocasionale, istorice, sociale, 
precum şi o traducere în versuri a lui Ovidiu.

Ales deputat la Bolgrad, în 1867 întră în po
litică şi în 1869 fundează, împreună cu George 
Missail, foaia politică » Traian*, urmată de * Co
lumna lui Traian*, foaie biseptemânală, poli- 
tico-literară, cu devisa: Naţionalism în demo
craţie şi democraţie în naţionalism. Scrise Istoria 
toleranţei religioase în România. Publică articole 
de economie naţională, ca: Ocnele în România; 
Moşiile statului român; Satul model, aplicând 
pentru ântâia oară principiile sciinţei economice 
la Ţeara-Românească. Iu timpul acesta Columna 
lui Traian se transformă din foaie politică în 
foaie literară, şi începu publicarea Istoriei cri
tice a Românilor din ambele Dacii în seci. XIV, 
operă de mare însemnătate, în care îşi concentra 
toate cunoscinţele şi facultăţile sale. Erudiţiunea 
respândită în ea; descoperirile istorice, cari o 
iluminează la fiecare pas; foarte multele resta
biliri de texte; chipul cum se fixează pentru 
ântâia dată în ea popoarele dunărene antice, cu 
4—5000 de ani a. Chr.; mulţimea de legi istorice 
originale; etimologiile nenumărate ale oraşelor 
şi rîurilor mari ale ţerii; dovezile amănunţite, 
cari alcătuiesc superioritatea pămentului româ
nesc, cum era aurul nostru din vechime; mă
năstirile vechi şi legendele noastre, cercetate cu 
un lux extraordinar de isvoare; puterea de ar
gumentare şi prodigioasa asociaţie de idei ce se 
resfiră în desfăşurarea argumentelor; mulţimea 
de observaţii ingenioase, aruncate în cale, şi tot 
atâtea comparaţii pline de lumină şi respunsuri 
la controverse, fac din lucrarea aceasta o lucrare 
excepţională nu numai în viaţa lui H., dar chiar 
în întreaga perioadă a renascerii noastre literare.

Dela istorie trecu la filologie. In 1878, când 
fu numit profesor de filologie la univei'sitatea 
din Bucuresci, dădu la lumină Cuvinte din bă
trâni, cuprinzând în voi. I, limba română vor
bită între anii 1550—1600, şi în al doilea, căi’ţUe 
populare ale Românilor în seci. XVI, îli legă
tură cu literatura populară nescrisă. In 1881, 
publică psaltirea românească dela 1577 a dia
conului Coresi, cu un studiu bibliografic şi un 
glosar comparativ. In sfîrşit în 1^6, începu 
publicarea grandioasei sale lucrări Etymologicum 
magnum Bomaniae (v. ac.), care face de ase
menea dată în desvoltarea noastră intelectuală. 
Atât în istoria sa cât şi în Etymologicum magnum, 
H. are marele merit de a ne fi dat, pentru ântâia 
oară, adevărata concepţie a caracterului româ
nesc. Pe când invăţaţii de mai înainte susţineau, 
trecând preste adevăruri sciinţifice, că poporul 
român e în totul şi în toate roman, H. dovedi 
că neamul românesc este un produs etnic ieşit 
din amestecul feluritelor popoare cu cari el a 
venit în contact, dar că fondul specific al ge
niului nostra naţional este şi remâne roman, 
atât ca sânge cât şi ca limbă.

Aceste două mari lucrări: Istoria critică a Ro
mânilor şi marele etimologic, completate piin 
lucrări ulterioare, ca Radu Negru, se ridică la 
noi deasupra a tot ce s’a făcut în literatura sciin
ţifică, şi prin cele două însuşiri de căpetenie ale 
lor, ca şi ale întregei sale opere, ele imprimă 
două mari caractere fisionomiei lui Haşdeu: Prin
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sentimentul de neamul şi pămentul românesc, 
aceste lucrări dau lui H. locul de şef al şcoalei 
naţionaliste în literatura noastră sciinţifică; prin 
originalitatea lor, prin descoperirile multiple şi 
prin erudiţiunea lor, ele îi dau caracterul celui 
mai puternic iniţiator, şi celui mai mare şi mai 
fecund învăţat, ce am avut noi în România dela 
Cantemir încoace. (Cf. N. Petraşcu: Scriitori 
români contimporani, voi. IV.)

HăfdSu, lulia B. P., poetă şi scriitoare, fica 
eruditului Bogdan-Petriceicu H., n. la 2 Nov. 
1869 în Bucuresci. ţ la 17 Sept. 1888 în Bu- 
curesci. Fu o inteliginţa şi un talent de o rară 
precocitate. La 12 ani sfîrşise cele 4 clase gim- 
nasiale în liceul Sf. Sava, şi continuă studiile 
umanitare în colegiul Sevigne din Paris; în 1886, 
în etate abia de 17 ani, pregătia licenţa în filo- 
sofie la facultatea de litere din capitala Franciei. 
Deşi smulsă în floarea adolescenţei, la 18 ani, 
de o nemiloasă moarte, lulia H. a lăsat mai 
multe scrieri, tipărite prin îngrijirea părintelui 
seu: Bourgeons d’avril, Reves et fantaisies, Che- 
valerie, Confidences et canevas. Idile, Legende, 
Buvez de l’eau, proverbe pentru teatru, şi alte 
schiţe şi planuri de lucrări nesfîrşite. Scrierile 
sale, poesie şi prosă, se disting prin înălţare de 
gândire, printr'o ferbinte dragoste de ideal, prin- 
tr’un accent de sinceritate şi printr’o delicateţă 
de formă, însuşiri cari îi dau un loc de onoare 
printre poeţii francezi, (Cf. lonescu Gion, lulia 
H., Revista nouă.) [N. P.]

Hasdrubal, 1) H., general cartaginez în primul 
resboiu punic, bătut de Romani la Panormus 
(250) şi condamnat la moaite în Cartagina.

2) H., ginerele lui Hamilcar Barcas şi după 
moartea acestuia capul armatei în Spania. A 
întemeiat Cartagina nouă (Cartagena), a supus 
Spania până la Ebro şi s’a obligat cătră Romani 
să nu treacă acest rîu. A fost ucis de un Gal 221.

3) H., fiul lui Hamilcar Barcas, a purtat lupte 
în Spania şi în 209 a putut ieşi din Spania spre 
a duce armată fratelui seu. Insă la Metaurus a 
fost bătut şi ucis (207). Romanii au aruncat capul 
lui în lagărul lui Hannibal, care a ve(Jut astfel 
pierdută şi ultima speranţă de ajutor.

4) H., fiul lui Gisgon, impreună cu prece
dentul se luptă în Spania şi câştigă marea vic
torie din 212, dar în 207 este bătut de Scipio 
şi părăsesce Spania. In 204 conduce resboiul 
contra lui Scipio, de care însă este surprins şi 
bătut. Fiind şi a doua oară bătut. Cartaginezii 
îl condamnă la moarte, el fuge, revine însă şi 
sub Hannibal se luptă la Zama. După încheierea 
păcii, ve4endu-se ameninţat de popor se refu
giază în mormântul tatălui seu, unde îşi ia viaţa 
prin otravă.

5) H, ultimul general al Cartaginezilor, bătut de 
Masinissa în 151, este condamnat la moarte şi 
fuge, când Cartagina este ameninţată de Romani 
revine însă şi se luptă cu Romanii. Aperă apoi 
cetatea cu tărie, se retrage cu 900 în cetăţuie 
şi continuă lupta, dar când vede totul pierdut, 
merge şi cere iertare învingetorului, pe când 
ceialalţi îl blastemă şi dau foc cetăţuii, iar soţia 
sa îşi ucide copiii în vederea lui şi se aruncă 
în flăcări blăsteinându-1. A murit rob în Italia.

Hase, Cardl Aug., teolog protestant, n. 25 Aug. 
1800 în Steinbach (Saxonia). A studiat în Lipsea 
şi făcând parte din: »Burschenschaft« a fost în

chis. Eliberat după 9 luni s’a stabilit în Lipsea 
şi în 1830 fu numit profesor de teologie în Jena. 
In operele sale teologice a căutat să stabilească 
un compromis, o armonie intre creştinism şi 
ideile moderne, de aceea a fost mult combătut 
de cătră protestanţii ortodoxi. A scris o mul
ţime de opere teologice, istorice şi polemice.

Hasenauer, Carol de, architect, n. 1838 în 
Viena, membru al academiei din Viena şi Berlin, 
•j- 1894. Lucrări: Museele iinp. şi noul »Burg- 
theater® (început de Semper), apoi noul palat 
imperial (Hofburg) în Viena. "

Haşfaleu, (germ. Teufelsdorf, magh. Hejjas- 
falvaj, comună rur. în Trs., cott. Târnava maro, 
cu 1287 loc (1891) Rom. şi Magh.; staţiune do 
cale ferată.

Haşiş, V. Gannabina.
Hasle, (HasliJ, una din cele mai frumoase 

văi ale Elveţiei, prin care curge rîul Aare până 
la lacul de Brienz; partea ei superioară e în
cadrată de Alpii bemici, partea infer. e şes.

Haşme, numele vulgar al plantei cultivate Al
bum Ascalonicum L. (v. ac.).

Hasner, Leopold, cavaler de Artha, om do 
stat austr., n. 1818 în Fraga, 1849 prof. de sciin- 
ţele politice tot acolo, 1865 prof. în Viena şi 
membru în casa seniorilor, 1867—70 ministru 
de instrucţie, creatorul legii despre învoţămentul 
poporal, t 5 Iunie 1891 în Ischl. Ser.: »Grund- 
linien der Plulosophie des ;Reohts uiid seiner 
Geschichte* (1851) şi «System der polit. Oko- 
nomie» 1860), »Denkwurdigkeiten«, (1892).

Hassier, Joh. W., organist, pianist şi com- 
positor de musicâ pentru piano şi orgă, german, 
n. 1747 în Erfurt, -f- 1822 în Moseva.

Hasta, ori ce armă compusă dintr’o bucata de 
fier fixată la o coadă de lemn, mai mult sau mai 
puţin lungă şi destinată a tăia sau împunge, şi 
chiar de a apuca pe inamic.

Hastings, oraş englez lângă Canal, cu 52,223 loc. 
(1891) şi băi de mare. Aci a învins Willielin 
Cuceritorul pe regele Harald la 14 Oct. 10(i(i.

Hatcetina, mineral, varietate rai-ă de ozokorit 
(ceară minerală).

Haţeg, Munţii Haţegului, o grupă do munţi 
în Carpaţii transilvani sudici, spre sud dela 
Haţeg; se mărginesc spre sud şi ost cu văile 
Jiurilor, spre nord cu valea (şesul) Haţegului. 
Piscul cel mai înalt este Vîrful Pelaga, cel mai 
frumos Retezatul (2477 m.) cu vîrful retezat. 
Prin fundul văilor se află mai multe iezere 
(lacuri), precum lacul Zănoaga, Negru, liicuiile 
Gemine, etc. Cel mai mare este lacul Zanoiiga. 
Munţii H. sunt acoperiţi cu bogate piidui'i şi 
locuri de păşune; sunt nelocuiţi, dar vara .sunt 
împoporaţi de numeroase turme de oi. La poalele 
lor nordice se află pe o stâncă ruineie cetăţii 
Colţului.

Valea Haţegului, un mic şes în colţul sud- 
vestic al Transilvaniei, mărginit spre ost (ui 
munţii Balomiruiui, spre vest cu munţii t'eriu'i, 
iar spre sud cu munţii Haţegului. E udat do 
multe rîuleţe şi pe la marginea ostică (b; rîul 
Streiu. Şesul are formă ovală şi o unul din cele 
mai frumoase şesuri ale Transilvaniei, cu locuri 
de reminiscenţe istorice.

Din valea Haţegului duce în Bănat strin- 
toarea Poarta de fier, prin care a străbătut im 
peratul Traian cu oastea romană, venind asu[)ra
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capitalei Daciei, Sarmisegetusa, aşezată la mar
ginea vestică a vălei Haţegului, la satul de a(Ji 
Grădişte.

Haţeg, magh. Hătazeg, orăşel in cottul Hu
nedoarei, aşezat lângă rîuleţul Haţegului sau al 
Farcadinului, cu 2598 loc., dintre cari 1996 Ro
mâni, 457 Maghiari şi 145 Germani. Are tîrguri 
111 an de vite. Intre loc. sunt mulţi meseriaşi. 
In H. se afla mai nainte o staţiune a ştabului 
regimentului I român de graniţă. Aici este o 
şcoală poporală română grăniţerească (acji co
munală), o şcoală de stat, judecătorie cercuală, 
pretură, etc., şi reşedinţa unui vicariat rom. 
gr.-cat. şi a unui protopopiat rom. gr.-or.

Haţeg, vicariat rom. gr.-cat., de care se ţin 
26 parochii, cu 16,115 credincioşi.

H, protopopiat rom. gr.-or., se compune din 
g|J46 parochii, cu 34,640 credincioşi.
1 Haţegan, Dimitrie, Dr., distins jurisconsult 

şi orator bănăţean, n. 1822 în corn. Bărbosu, 
cott. Căraş, *j* 1870 în Oraviţa; după ce a condus 
multă vreme cancelaria fer. Gozsdu pe la an. 1860 
a devenit protopretor şi mai apoi advocat re
numit în Oraviţa. H. a lăsat şi o fundaţiune 
culturală la diecesa Caransebeşului.

„Haţeg ana(‘, asociaţiune de anticipaţiune şi 
credit în Haţeg (Trans., cott. Hunedoarei), fun
dată la 1888. Capital social 23,100. (462 părţi 
fundamentale â 50 fl). De curând transformată 
în societate pe acţiuni cu cap. soc. de 100,000 cor.

Hathor, în mitol. egipteană ochiul ceriului; 
se pune alăturea lui Horus (v. ac.) şi trece în 
Isis (v. ac.). H. apare cu coarne de vacă şi între 
ele, cu discul soarelui, sau ca femeie cu coarne 
de vacă, sau e simbolisată prin o vacă. Astfel 
H. e (Jina lunei, căci mai multe (ţine ale lunei 
sunt representate în asemenea mod. Intr’un pa
pirus, descoperit mai târziu, se află şepte H. ca 
fete profeţitoare de viitor; dar aceste s’au con
siderat ca Parcae (v. ac.). [Atm ]

Hatman, dregător în Moldova, după modelul 
luat dela Cazaci. Fiinţează âncă de sub Ale
xandru cel Bun şi avea pe lângă însărcinarea 
civilă de a fi mare portar de Suceava, şi una 
militară, ispravnic preste toate oştile ţerii. In 
Muntenia avu sinonim pe Marele Spătar, (v. ac ).

Hatna, comună rur. şi parochie împreună cu 
Dermăne.ştii, Meriţeii şi Meriţica, cu moşie boie
rească în căpit. şi j. Sucevei în Bucovina; 
are 4215 loc. (4117 ort. or., 58 cat., 12 prot., 
28 mos.), şcoală primară de 2 cl., staţiune de 
cale ferată. [Dr. I. G. Sbiera.]

Hattala, Martin, slavist ceh., de origine slo
vacă (n. 1821). Hirotonit în 1848, dela 1854 până 
1891 profesor de slavistică la Fraga. Scriei'ea sa 
«Grammatica linguae slovenicae» (1850) a fixat 
regalele limbei literare a Slovacilor de acji pe 
basa dialectului de Zolyom. Afară de aceasta 
IT. este cunoscut ca un aperător pasionat al au
tenticităţii manuscriselor de Griinberg şi de 
Koniginhof.

Hatteria, un saurian, v. Rhynchocephalina. 
Hatti-şerif, ordin imperial al sultanului Turciei, 

sau poruncă, pe care se află pusă iscălitura sa. 
Ratti-humaiun, ordin imperial turcesc sau decret, 
de aceeaşi natură ca hatti-şeriful.

Hatto I, archiepiscop de Mainz (891—913), ca 
om de încredere al regelui Arnulf, tutor al mi
norului rege Ludovic Copilul şi prin influenţa

sa asupra regelui Conrad I bărbat de mare în
semnătate politică în Germania; H. a tradat re
gelui Ludovic pe contele Adalbert de Babenberg, 
care îl execută. La H. I, nu la archiepiscopul 
H. II, (968—970), se referesce povestea, după 
care el într’un timp de foamete dispuse să se 
ardă în o şură o mulţime de oameni săraci, 
pentru care crufiime fu mâncat de şoareci în 
turnul şoarecilor dela Bingen, zidit de el în mij
locul Rinului, pentru a scăpa de năvala şoarecilor.

Hatvan, comună mare în Ung., cott. Heves, 
cu 6979 loc. Maghiari, cari se ocupă cu agri
cultura şi prăsirea cailor; însenmat centru de 
căi ferate; fabrică de zahăr; castel. H. a fost 
odinioară cetate. Aci s’a ţinut 1525 o dietă fur
tunoasă, care a ales palatin pe Verboezy.

Hatvani, JSmeric, comandantul unei tmpe de 
honvezi, în timpul când pertractările de împă
ciuire (6 Maiu 1849) curgeau între represen- 
tantul lui Kossuth, deputatul Dragoş, şi între 
Românii de sub comanda lui lancu. H. căl
când armistiţiul garantat de Kossuth, năvălesce 
în Abrud, prinde mai mulţi prefecţi şi tribuni, 
pe cari îi împuşcă, apoi pune la cale cel mai 
barbar terorism, spânzură, jefuiesce şi spurcă, 
cre(jend că astfel îi va înfrica şi supune pe 
Români. După o luptă de 2 (Jile armate lui H. 
a fost învinsă şi nimicită în 9 Maiu. In 16 Maiu 
H. întră a doua oară cu o trupă nouă în Abrud; 
de astădată a fost cu desăvîrşire nimicită ar
mata lui; el însă a scăpat şi atunci. După re
voluţie H. a emigrat în America. In 1850 l-a 
trimis Kossuth în Ungaria, ca să pregătească o 
nouă rescoală. A cutrierat ţeara sub deosebite 
nume, a fost însă prins în Nogrâd şi, precum 
se (Jice, supus la mari torturi; n’au putut însă 
stoarce nimic dela el, căci a preferit a se sin
ucide prin flămânejire, decât să descopere pe 
complicii sei. (Cf. «Biografia* lui lancu şi a lui 
Dragoş de losif Sterca Şuluţiu.) [I. S. Ş.]

Hatzfeid, l)H.,Melchiorde, conte de Gleichen, 
general împ., n. 1593 la Krottorf în Hessa, 1636 
învins la Wittstock, 1638 învinge la Vlotho, 1645 
învins şi prins la Jankau, "l* 1658. 2) H., Frâne 
Ludwig, principe de, n. 1756 în Viena, 1795 
general prus., 1806 deţinut de Napoleon în Berlin, 
eliberat prin soţia sa, 1822 ambasador în Viena, 
-f- 1827. Fiul seu conte Maximilian de H., n. 
1813, 1849 ambasador prus. în Paris, f 1859. 
3) H., Paul Melchior Hubert Gustav, conte de 
H.-Wildenburg, om de stat germ., n. 1831, 1874 
ministru al Germ. în Madrid, 1878 ambasador 
la Constantinopole, 1882 secretarul ministeriului 
afacerilor externe, 1885 ambasador în Londra.

Hatzfeid, oraş, v. Jombolea.
Hauer, Francisc cavaler de, geolog şi paleon

tolog germ., n. 1822 în Viena; 1849 consilier 
la institutul geologic, 1867 director al acestuia; 
1885 intendant al museelor curţii din Viena. 
Scrieri: Hai-te geologică a Transilvaniei, 1861; 
Geologia Transilvaniei, 1863; Harta geologică a 
monarchiei. austro-ungare, 1867—73.

HaufT, ’Wilhelm, literat germ., n. 29 Nov. 1802 
în Stuttgart, a studiat teol. An tăia sa lucrare: 
«Mărchenalmanach auf das Jahr 1826* (Stuttgart), 
care se continuă în anii următori, fu primită 
cu mare plăcere şi 1883 ajunge în ediţ. 17. A 
scris şi romane (Der Mann im Monde ib. 1827, 
Lichtenstein, ib. 1826, 3 voi.; Die Fantesien im
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Bremer Ratskeller, ib. 1827, etc.) şi novele 
(Die Bettlerin von Pont des Arts şi Das Bild des 
Kaisers, etc.) Ediţ. mai nouă a operelor sale de H. 
Fischer, Stuttgart, 1885, 6 voi.) f 18 Nov. 1827.

Hauk, Minnie, cântăreaţă, n. 1853 în New- 
York, dela 1868 în Europa, 1870—73 în Viena, 
1875—77 la opera reg. din Berlin, ulterior numai 
ca oaspe. Căsătorită cu scriitorul Hesse-Wartegg. 
Excelează ca soubretă şi în coloratură.

Hauke, Moritz, conte, general polon, n. 1775 
în Saxonia, 1809—13 comandantul fortăreţe! 
polone Zamosc, 1826 ministru de resboiu polon. 
Omorît la începutul rescoalei din 29 Nov. 1830. 
Fica sa, lulia, se căsători la 1851 cu principele 
Alexandru de Hessa.

Hauptmann, (rer/iarf, distins dramaturg german, 
n. 1862 în locul de cură Obersalzbrann din Si- 
lesia, mai ântâiu era să se dedice agriculturei, 
apoi cercetează şcoala de arte din Breslau şi 
mai târziu studiază la universităţile din Jena şi 
Berlin; după o petrecere mai îndelungată în 
Italia (1883—84) şi Elveţia, se aşează pe un 
timp oarecare în Beilin şi după aceea se re
trage la Schreiberhau în Eiesengebirge, ocu- 
pându-se exclusiv cu literatura. H. e unul dintre 
cei mai talentaţi representanţi ai dramei mo
derne; el pătrunde în păturile cele mai întu
necate, infecte şi bolnave ale societăţii şi arată 
realitatea în toată goliciimea şi tristeţa ei, în 
convingerea, că naturalismul poate să fie unica 
garanţie pentru îndreptarea stărilor actuale de
căzute. Ser.: »Promethidenlos«, epopee, (1885); 
drame: »Vor Sonnenaufgang*, (1889); »Friedens- 
fest«, (1890); »Einsame Menseben», (1891); »Die 
Weber®, (1892); »Kollege Crampton®, (1892); 
»Der Bieberpelz®, (1893); »Hannele«, (1894); »Die 
versunkene Glocke®, (1896); novele: »Der Apostel® 
şi »Babnwărter Thiel®, (1892). Un interesant şi 
frumos studiu asupra lui H. a publicat «Familia® 
din 1898 (nr. 38).

Haushofer, 1) B., Carol, mineralog, n. 1839 
în Miinchen, 1868 prof. de mineralogie la poli- 
technicul de acolo, f 8 Ian. 1895; şi-a câştigat 
merite prin «Cristalografia® sa. Ser.: «Konstitution 
der Silikate®, (1875); «Mikroskopische Reak- 
tionen®, (1885), etc. 2) H., Max, economist şi 
beletrist, fratele celui precedent, n. 23 Apr. 
1840, dela 1868 prof. la politechnicul. din Miin- 
chen. Ser.: «Lehr- u. Handbucb der Statistik®, 
(2 ed., 1882); «Der moderne Sozialismus®, (1896); 
«Lebenskunst u. Lebensfragen®, (1897), etc.

Hausmanit, mineral, oxid de mangan, crista- 
Hsează în sistemul pătrat. Se găsesce la llmenau, 
Pajsberg, etc.

Haussa, un district fertil în Africa centrală 
de nord (Sudan), între Niger şi Bornu. Po
porul H. este un popor mohamedan ce trăiesce 
între Harapi şi Berberi, şi e presentat ca in
teligent, laborios şi iubitor de industrie. Limba 
H. este cea mai sonoră, cea mai bogată şi cea 
mai flexibilă în Sudan, de aceea ea e consi
derată. ca limba coinerciului pentru întreagă 
Airica de nord. Puternicul imperiu H. la în
ceputul acestui secol a fost distrus prin seminţia 
Fellata. Seikul Othman 1802 a întemeiat pe 
ruinele statului H. imperiul Fellata. Provincia 
din . vest spre Niger a luat numirea Gvandu, cea 
din est Sokoto. C!ea din urmă, sultanatul Sokoto 
cu Adamaua, are un teritoriu de 461,476 km*.

cu 12.570,000 loc. Capitala Sokoto, în sud dela 
rîul Niger, are 22,000 loc. şi este oraşul cel mai 
bine proviantat în Africa centrală. Re.sidenţa 
sultanului este Vurno, cu 12,000 loc., 30 km. 
dela Sokoto în nord spre rîul Rima (Niger).

Hausse, (franc., pron. boss), urcarea preţului, a 
cursului, mai ales la efecte. Contr. Baisse (v. ac.). 
Speculaţiune ă la H. este speculaţiune caie ur- 
măresce urcarea preţurilor. Baussiei\ sau Mi- 
neur, în Englitera Bull (taur), cel ce speculează 
ă la H. Consorţiul de Haussier-i .se numesce Mină.

Haussonville, 1) H., Josepli Othenin Beniard 
de Gleron, conte de, istoriograf franc., n. 27 Maiu 
1809 în Paris, până 1848 în serviciu diplomatic, 
1869 membru al Academ., 1878 senator, -f 28 Maiu 
1884. Ser.: «Histoire de la politique exterieure 
1830—48®, (1850, 2 voi.); «Hist. de la rcuriion 
de la Lorraine â la France®, (2 ed. 1860, 4 voi.); 
«L’Eglise romaine et le premier Empire® (3 ed. 
1870, 5 voi.); «Souvenirs® (4 ed. 1886), etc.

2) H., Gavril, conte de, fiul celui prec., n. 
21 Sept. 1843, până 1894 conducetorul partidului 
monarcbistic în Francia, 1888 membru al Aca
demiei; ser.: «Les etabbssements penitentiaire.s 
en France et aux colonies®, (1875); «Etudes bio- 
grapbiques et litteraires®, (1879 şi 1888); «Etudes 
sociales®, (1886 şi 1895) ş. a.

Haustor, (botan.) sau sugători, sunt un fel do 
organe dela plante, cu rol de a lua din mediu 
alimentele organice. Forma lor, deşi foarte va
riată, se poate reduce la aceea de tub închis la 
un capăt, simplu, mai rar ramificat, foai'te ase
menea tuburilor myceliale dela Ciuperci. Se în
tâlnesc H. la toate grupele de plante, mai de.s 
însă la Ciupercile părăsite. La Muscinee sunt 
la periferia piciorului sporogonului; tot în ace
laşi loc sunt la embrionii Ptei’idopbytelor. La 
Fanerogame se întâlnesc la embrion, în timpul 
germinaţiunei seminţei, când el ia substanţele 
de reservă din endosperm sau din cotiledoaiie; 
pe rădăcinile plantelor părăsite şi ale celoi’ seini- 
parasite. In locurile unde s. e. tulpina de Cascuta 
se abpesce de tulpina plantei oaspete (Trifoiu, 
Luţerna, Urzica, ş. a.), se produc nisce umflă
turi, Zise prehaustori, din interiorul cărora ies 
H., ca nisce tuburi ce se introduc în corpul 
plantei atacate până la fascicolele conducătoare, 
luând din liber substanţele organice sintetisate.

fS. f;>t. U.\
Haut, (frc., pron. bot), înalt, tare. Haule-fi- 

nance, baneberii de rangul prim. Hauie-i>olh 
(de sbor înalt), societatea distinsă. Haut-gotd, 
(pron. bo-gu) de gust picant.

Hautes-Alpes, («Alpii superiori®), departament 
în partea sud-estică a Franciei, 5642 Ivin11. şi 
113,229 loc. (1896); divisat în 3 arondisimmte. 
Capitala Gap. Lângă acesta se află depai't. Basses- 
Alpes (Alpii inf.), 6987 km2, şi 118,142 loc. (18!)6); 
5 arondismente. Capitala Digne.

Haut mal, (franc.) epilepsie (v. ac.).
Hauyn, mineral, sulfo-silicat de aluminiu şi 

sodiu. Cristalisează în sistemul cubic; de co
loare albastră. Frequent în roce eruptive basiee, 
se găsesce în munţii Sonuna(Vesuv), Vulture etc.

Havana, (Gristoval de la H), capitala insulei 
Cuba, cu 200,448 loc. (1887); port excelent;, 
citadelă şi 6 forturi; universitate; catedra1!; 
şantier; fabricaţiune de ţigări; comerciu în
semnat ; se exportează tutun şi ţigări (1890 în va-
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loare de 211,823 miile), zahăr, rum, miere, ceară. 
Portul H. e cercetat de numeroase vapoare.

Havas, Agence, (frc., pron. ajans ava), birou 
internaţional pentru informatiuni telegrafice, cu 
sediul în Paris; stă sub influenţa guvernului 
franc. înfiinţat sub Ludovic Filip de Ch. Havas. 
(t 1858).

Havat, numele turcesc al pescelui Pleuronectes 
Rhombus. v. Avat.

Havel, afluent (pe dreapta) al rîului Elba, 
356 km. lung, aproape întreg navigabil, formând 
un lanţ de lacuri; prin canalul Tinow stă în 
legătură cu Odera, iar prin canalul Plaue cu 
Elba. Afluenţi; Rhin, Dosse şi Spree.

Havelock, (pron. hevloc), Sir Henry, general 
engl., n. 1795 în Durhamslure, lua parte la primul 
resboiu birmanic descriind lupta în «History of 
the Ava campaigns*, 1839 la cel din Afganistan 
şi publică »Narrative of the warof 1838—39« 
(2 voi.) precum şi «Mernoir of the Afghan cam- 
paigns«, 1843 şi 1844 luptă vitejesce în resboaiele 
contj'a Sikilor, 1856 în resboiul contra Persiei, 
bătu 1857 pe insurgenţi sub Nana (Nena) Sahib 
la Fatihpur. f 25 Nov. 1857 lângă Lakhnau. 
După H. se numesce şi un fel de manta.

Havlicek, Carol, publicist ceh (1821—56). 
Simţul religios foarte profund şi dorinţa fierbinte 
de a-şi servi poporul, îl îndreptară la început 
cătră studii teologice, pe cari insă din pricina 
principiilor liberale şi a sentimentului naţional 
trebui să le părăsească. Se stabili în urmă în 
Fraga ca scriitor; afară de traduceri fu activ 
mai cu samă ca critic, întorcendu-se în potriva 
unei literaturi pline de un patriotism sentimental 
însufleţit, dar steiul. Seraioficioasele »Pra2ske 
noviny* (Gazeta de Praga), a căror redacţiune 
i-s’a încredinţat în 1846, deveniră în mânile 
sale un organ al deşteptării ideilor politice şi 
naţionale; o concepţiune limpede şi un stil ri
guros şi înflăcărat îl făceau un profet politic al 
naţiunii sale. In 1848 remase credincios con
vingerii sale, şi ajunse să stăpânească prin 
»Nârodni noviny« (Gazeta naţională) sentimen
tele politice ale naţiunii; ca deputat la Viena 
luptă pentru federalisarea Austriei, vecjeud în 
aceasta cel mai potrivit mijloc de apărare contra 
nisuinţelor de predomnire ale Nemţilor şi Ma
ghiarilor. Oposiţiuuea lui aprigă în contra con- 
stituţiunii octroate dela 1849 îi aduse persecu- 
ţiuni şi suspendarea foii »Nâr. noviny«. In locul 
lor edihi. în Kuttenberg (ceh. Kutnâ Hora) foaia 
»Slovan« (Slavul) în dimensiuni mai modeste, 
propoveduind chiar sub cea mai aspră reacţiune 
principii liberale. Silit să-şi suspendeze şi foaia 
»Slovan«, se retrase în viaţa privată (1851); 
îndată după aceasta însă fu arestat în timpul 
nopţii şi tîrît la Brixen în Tirol, unde fu in
ternat din motive politice. Exilul frânse puterile 
lui, şi după ce şi-a căpătat permisiunea de a se 
întoarce în Boemia, muri acolo de oftică.

Havre, (Le H.-de-Crrâce), oraş maritim for
tificat în depart. franc. Sena infer., la gura rîului 
Sena, cu 119,470 loc. (1896); port minunat; 
comerciu însemnat; import de cafea, bumbac, 
ţesături, piei, aramă. Arsenal mare; şantier; port 
de emigrare; băi,de mare; industrie însemnată.

Havrilesci, v. Găvrilesci.
Hawaii, cea mai mare din insulele Sandwich; 

11,046 km2., 33,285 loc. (22,632 bărbaţi, 10,653

femei), câte 3 pe km2. (1898); între 18°, 30' 
şi 20°, 19' lat. nord. şi 157°, 9' şi 158°, 30' long. 
est. (Paris). Teren vulcanic, interior păduros; 
rîu principal Weiraka. Pe un platou de 1200 m., 
se înalţă Mauna Kea (muntele Alb), înalt de 
4253 m., perpetuu acoperit de zăpadă, şi Mauna 
Loa (muntele Mare), vulcan activ, înalt de 4194 m. 
Are puţine locuri de ancorat. [A. S.]

Hawkins, John, (n. 1719 în Londra, -j-1789), 
jurisconsult şi advocat englez, pasionat pentru 
musică, unul din^ primii autori ce au întreprins 
scrierea imei istorii generale a musicei: General 
History of music, op tipărit în 5 voi. în 1776, 
fruct a 16 ani de muncă.

Hayden, (pron. heden), Ferdinand Vandeveer, 
geolog, n. 1829 în Westfield (Massachusetts), 
1865—72 prof. în Filadelfia, apoi amploiat la 
»Smithsonian Institution«, scrută teritoriile ve
stice ale Americei de nord, descoperi regiunea 
Şaisirilor pe la isvoarele Yellowstonelui. ţ 1887 
in Filadelfia. Are o mulţime de publicaţiuni.

Haydn, Franc. Josef, celebru compositor ger
man, n. 1 Aprile 1732 în Rohrau, -f- 31 Maiu 
1809 în Viena. De mic copil arătă mari dispo- 
siţiuni pentru musică şi a fost luat ca sopran 
în corul dela Sf. Ştefan din Viena, unde studiă 
cântul, piano şi violina. Mai târfliu primi con
silii pentru composiţiune dela Porpora. Ca mă
iestru de capelă la Lukavec scrie primele sale 
quartete şi sinfonii, şi dacă titlul de »tată al 
sinfoniei moderne* e exagerat, nu e mai puţin 
adevărat, că nici unul din precursorii lui (Sam- 
martini, Gossec, ş. a.) nu au sciut să aplice mai 
bine ca el arta desvoltărei în musică de cameră 
şi cea sinfonică. Devenit în urmă măiestru de 
capelă a principelui Esterhâzy, H. se stabili la 
Eisenstadt şi aici scrie cea mai mare parte din 
composiţiunile lui. In 1790 capela fiind desfiin
ţată, H. plecă la Londra, unde scrise între altele 
cele 12 sinfonii numite engleze. Reîntors apoi 
în ţeară, recăpătâ postul său şi, deşi deja bă
trân, produse cele două mai mari capod’opere 
ale sale: Creaţiunea (Die Schopfung, 1798) şi 
Anotimpii (Die vier Jahreszeiten, 1801). Lista 
composiţiilor lui H. e enormă: 125 sinfonii, 
77 quartete, un mare număr de concerte pentru 
piano, vioLină, violoncel şi alte diferite instru
mente, 30 terţete pentru coarde şi alte combi- 
naţiuni, 175 bucăţi pentru bariton (instrument), 
53 sonate pentru piano, 4 sonate pentru violină, 
oratorii, opere, 14 misse ş. a.

Fratele acestuia. Joii. Mich. H., (n. 14 Sept. 
1737 în Rohrau, f 10 Aug. 1806 în Salzburg), 
a scris asemenea mai multe sinfonii, quartete, 
cantate, corari, canoane şi mai cu seamă mu
sică bisericească. Multe din acestea au fost pu
blicate sub numele fratelui său. Ca profesor a 
numerat între elevi pe C. M. v. "Weber şi pe 
Reicha. [T. C.j

Haye, La, 1) H., numele francez al oraşului 
Haga. 2) H. (La Haye-DescartesJ, oraş în 
depart. franc. Indre-et-Loire, cu 1786 loc. (1896); 
locul natal al lui Descartes.

Hayes, (pron. hes), 1) H., Ruiherford Bir- 
chard, president al Statelor-Unite din America 
de nord, n. 1822 în Delaware (Ohio), general 
în resboiul de secesiune, în mai multe rânduri 
guvernator în Ohio, 7 Nov. 1876 cu o ma
joritate însemnată ales president, funcţionând
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1877—81 în sens republican moderat. 2) H., 
Isaăk Israel, explorator al polului nordic, n. 
1832 în Cbester (Pennsylvania), însoţi 1853—55 
ca medic expediţia lui Kane şi ajunse în o a 
doua călătorie până’la Smithsund (1861) şi de 
aci pe sănii până la 81° 35' lat. nordică; 1869 
întrepiinse o excursiune până la Gronlanda vest., 
t 1881 în New-York.

Haymerle, Henric Garol, baron, om de stat 
austr., n. 1828 în Viena, 1854 dragoman la Con- 
stantinopole, 1857 secretarul legaţiunii în Atena, 
1864 însărcinat de afaceri în Copenhaga, 1869 
ministru plenipotenţiar în Atena, 1872 în Haga, 
1877 ambasador în Roma, 1878 representantul 
Austriei la congresul din Berlin, 1879 ministru 
de externe; "f* 10 Oct. 1881 în Viena.

Haynald, Ludovic, episcop cat. al Trs. şi mai 
pe urmă^ archiepiscop de Kalocsa şi cardinal, 
n. 1816 în Szecseny, cott. Nogrâd, f 1891; şi-a 
făcut studiile gimn. în Vaţ, Pesta şi Strigon, 
studiile teologice le-a terminat în Viena, unde 
la 1841 luă doctoratul în teologie; a fost ca- 
plan în Buda şi Pesta, profesor de teologie în 
Strigon, 1846 e numit secretar primaţial, 1851 
coadjutor cum jure succesionis pe lângă episcopul 
Nic. Kovâcs din Alba-Iulia, iar după moartea 
lui Kovâcs (1852) devine succesor al aceluia; 
la 1864 pentru ţinuta sa politică e silit să ab4ică 
de episcopie şi se retrage la Roma; 1867 este 
numit archiepiscop de Kalocsa şi la 1879 car
dinal. H. atât ca episcop al Trans., cât şi ca 
archiepiscop de Kalocsa a avut un însemnat rol 
politic; aderent al uniunii Trans. cu Ung., la 
conferinţa naţionalităţilor, ţinută la 1861 în Alba- 
Iulia, ajunse în conflict cu mitropolitul Şuluţiu, 
care expuse într’o vorbire memorabilă punctul 
de vedere al Românilor, stăruind pentru recu- 
noascerea individualităţii lor naţionale, pentru 
drepturi şi libertate naţională. Ca archiepiscop 
a fost mai mulţi ani dearândul vice-president 
şi president al delegaţiunii ung.; s’a ocupat şi 
cu botanica şi a jertfit milioane pentru scopuri 
culturale şi filantropice.

Haynau, luUu lacob, baron, general austr., 
n. 14 Oct. 1786 în Kassel, 184B comandant în 
Verona, conduse cu noroc asediul dela Peschiera, 
cu o asprime fără margini susţinu liniştea în 
Bergamo şi Brescia şi supuse Ferrara, din Maiu 
până Iulie 1848 comandant suprem în Ungaria; 
asaltul dela Gyor, ocuparea Segedinului, luptele 
de pe lângă Tisa (9 Aug.), cari contribuiră la 
cuprinderea Timişoarei, au fost opera lui H. 
Mare sensaţie şi desaprobare a produs în ţeară 
şi străinătate executarea din 6 Oct. dela Pesta 
şi Arad a celor mai de frunte conducători ai 
revoluţiunii maghiai-e. Ajuns în conflict cu mi- 
nisteriul, fu rechiemat. f 14 Mart. 1853 în Viena.

Ha2, (turc.) calitatea unei fiinţe sau lucru care 
denotă plăcere, bucurie, veselie, comicărie, rîs. 
Se întrebuinţează mai ales în formele: e cu 
H., sau are H., cu sensul de: e spiritual, comic, 
are şic. [Nigrim.]

Hazaqui, sultana favorită, care sprijinia la 
Poartă pe Petru Vodă Cercel (1583—85), atât 
din causa darurilor, cu cari acesta o acoperea, 
cât mai ales din aceea a rivalităţii acestei prin- 
cese ambiţioase cu beglerbegul Greciei, care 
părea că voia să acapareze toată influenţa asupra 
sultanului. Prin stăruinţele acestei sultane Cercel

fusese scutit do o parte din datoria, remasă 
asupra-i, dela detronatul Mihnea (140 mii scuzi). 
Tot ea inspiră lui Cercel gândul de a se pre- 
senta la Constantinopole, ca să se desvinovă- 
ţească de pîrile duşmanului lui, fără însă a fi 
ascultată de acesta, care fuge în Ardeal cu ne- 
numeroase avuţii (16 Apr. 1585).

Hazara, popor în partea nord-vestică a Afgha- 
nistanului, pe coborîşuiile nordice ale munţilor 
Hinducuş; 195,000 suflete.

Hazard, (franc.) întâmplare. Hasardare, a 
risca într’un noroc, la întâmplare, (v. şi .locuri 
de noroc).

Hazna, vistierie; cloacă. Haznale transpor
tabile, culegerea excrementelor omenesci nu în 
haznale zidite, fixe, ci în butoaie sau cutii con
struite pentru acest scop, cari se golesc înainte 
de a fi pline cu desăvîrşire. V. Latrine. ^

Hb., pe recepte prescurtare pentru herba.
He —, V. şi E —.
Hebe, (la Romani Juventas), în mitol. grec. 

fata lui Zeus (cu Hera), 4ina tinereţe!; avea 
oficiul să toarne nectar (jeilor din Olimp. Mai 
târ(}iu Zeus l-a făcut pe Ganimedes (v. ac.) pa
harnicul (Jeilor.

Hebe, numirea unei ape minerale alcaline- 
muriatice, al cărei isvor se află în Sângioigiiil- 
român (v. ac.) şi care e adusă în comerciu do 
o societate cu acelaşi nume. E folositoare la 
afecţiuni catarale.

Hebel, JoJi. P., scriitor poporal german, n.
11 Maiu 1760 în Basel, a studiat la univ. din 
Erlangen teol. şi a devenit preot. 1783 înveţ. 
la pedag. din Lorrach, apoi prof. la gimn. din 
Karlsruhe şi 1808 direct, gimn. f 22 Sept. 1826 
în Schwetzingen. In graiu provincial a scris: 
»Alemannische Gedichte* (Karlsruhe 1803, ediţ. 
mai nouă de Behaghel, Stuttgart, 1883). Operele 
complete ale lui H. apărură la Karlsruhe 1832 
până 1834 în 8 voi. (ediţ. de Wendt, Berlin, 
1873, 2 voi.).

Hebert, 1) H, Jacques Rene, revoluţionar frc., 
n. 1755 în Alenţon, redactorul jurnalului »Le 
Pere Duchesne«, în care provoacă poporul la acte 
de violenţă şi la resturnarea constituţiei. In urma 
întâmplărilor din 10 Aug. 1792 ales membru în 
consiliul revoluţionar municipal, de vine eondn- 
cetorul Hebertiştilor; la stăruinţele lui B. bise
rica Norte-Uame fu prefăcută in un templu al 
raţiunii. In 24 Martie 1794 H. fu decapitat. Cf. 
Brunet, »Le Pere Duchesne d’Hebert* (Paris 18.57).

Hebetudo visus, (lat.) sinonim cu Astbenopia 
(v. ac.).

Hebler, Matia, 1555 paroch ev. în Sibiiu, 
1556 episcop al bis. săsesci. t 1571.

Hebra, Ferdinand cavaler de, medic german, 
n. 1816 în Briinn; a studiat medicina in Viena, 
unde s’a ocupat în deosebi cu dermatologifi. 184!) 
prof. extr. şi 1869 prof. ordinar la univ. din 
Viena. H. este adevăratul întemeietor al dei ina- 
tologiei sciinţifice. + 1880. Scrieri; Atlas dor 
Hautkrankheiten, 1856—76; Lehrbuch der riaut- 
krankheiten (împreună cu Kaposi), 1872—76.

Hebraic, ce privesce pe Ovrei (v. ac. şi art. 
Iudaic).

Hebride, insule pe coasta oocid. a Scoţiei, eom- 
puse din două grupe, internă şi externă (outer 
şi inner-). Din preste 400 câte sunt, nu-s locuite 
de cât 90; principala e Lewis (1938 km*.), cu
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piscul Clesham (872 m.), apoi Nord Uist, South. 
Uist, Benbecula, grupa Barra, cele şepte Flannan 
şi isolata Saint-Kilda. Ele sunt stâncoase, de gneiss, 
fără arbori, cu puţine păşuni şi de un aspect de- 
solat. La un loc au 7825 km*, şi 82,119 loc, (1887). 
Locuitorii sunt Gaeli (afară din cei din satul Ness 
[Lewis], cari sunt Scandinavi) şi vorbesc vechea 
lor limbă. Cei din South Uist şi Barra sunt ca
tolici. Se ocupă cu pescăria, crescerea vitelor şi 
oarecare agricultură. Clima e dulce, aerul umed; 
solul steril, nu e productiv decât o zecime. In 
Lewis e portul Stornoway. Se află multe monu
mente preistorice. Romanii le-au numit Hebudae; 
până în seci. IX se ţinură independente; Nor
vegienii fundară aici un regat. La 1266, după 
lupta dela'Largs, fură ocupate de Scoţia şi la 
1476 contele Athol le uni cu comitatul de Ross. 
Iu realitate, prin posiţiunea lor, ele fură tot- 
deuna ca şi independente. La 1748 dispărură 
şefii locali, luâudu-li-se drepturile printr’un vot 
al parlamentului. Astădi sunt proprietatea unor 
duci, ca Argyll, Macleod, Macdonald, Camp
bell, etc. [A. S.]

Hebridele noue, archipelag în Oceania, numit 
înainte şi Cicladele noue şi arch. Quiros; între 
14°, 29' şi 20°, 4' lat. sudică şi 164° şi 168° long. 
estică (Paris). Sunt 37 de insule, între cari Am- 
brym, Annatom, Api, Aurora (Maivo), Blig, Er- 
roman, (uumită şi Eatuna; ţine de Caledonia 
nouă), Immox, Coromango, Mallicolo, Pentecote 
(Araga), Sandwich (Efat), Espiritu Santo. Supv. 
13,227 km*., pop. 85,000 loc. negri papuaşi şi 
slabi. Teren muntos, vulcani activi, păduri mari,' 
vegetaţiune exuberantă, multe rîuri, fertilitate. 
Trestie de zahăr, smochine, portocale, cartofi dulci; 
capre, porci, mulţi şoareci; multe feluri de paseri, 
mulţi peşti. Climă rea. Au fost descoperite la 1606 
de Ispaniolul Torres de Quiros, care le numi Es
piritu Santo; la 1768 BougainviUe descoperi şi 
alte iusule din archipelag şi le dădu numele de 
Cicladele mari; după şese ani Kook le explora 
şi le schimba numele în Hebride. [A. S.]

Hebron, (Hevron, Eoron, arab. El-Chalil), 
oraş vechiu în Palestina, spre sud dela Ierusalim, 
în H. s’a aşezat odinioară Avraam; oarecare 
timp a fost şi reşedinţa lui David; 8—10,000 loc., 
cu mormintele patriarchilor şi moschee frumoase.

Hebru, rîu în Tracia, v. Mariţa.
Hec —, Heca —, v. şi Hek —, Heka —.
Hecht, George, fost primar al Sibiiului. H. a 

comandat trupele Saşilor în lupta de pe Câmpul 
panii contra Turcilor. Asemenea a bătut pe Mu
sulmani 1493 în pasul Turnul-roşu. Pentru aceste 
servicii regele Vladislav l-a ridicat la rangul 
de cavaler.

Hecla, vulcan pe insula Islanda, 1557 m. înalt; 
dela 1845 are 5 cratere; erupţiunea ultimă la 1878.

Hectar, ectar, măsură de suprafaţă; egal 100 are 
(v. ac.). 100 H. dau un kin2.

Hectica, oftica, termin popular pentru tuber- 
culosa (v. ac.) pulmonară.

Hecto —, (grec.) 100; folosit des în composi- 
ţiuni, mai ales în sistemul metric. Hectogram, 
100 grame. Hectolitru, 100 litri. Hectometru, 
100 metri.

Hectocotyle, braţ reproductor metamorfosat 
al unor bărbaţi cephalopofii. La Argonaut se 
separă de corp, din causa aceasta era considerat 
mai înainte ca vierme parasitar.

Hectograf, (grec.) aparat pentru multiplicarea 
manuscriptelor. H. constă din o massă de cleiu 
şi glicerină, pe care apăsăm manuscriptul scris cu 
cerneală de anilină. De pe copia negativă astfel 
formată se pot trage 80—100 de copii positive.

Hectowatt, unitate de măsură electrică prac
tică ce corespunde la 100 "VVatts (v. ac.).

Hecuba, v. Hekabe.
Hedenbergita, mineral, piroxen monocUnic 

foarte bogat în fier. Se întâlnesce la Tunaberg, 
Arendai, etc.

Hedeneş, la Perşi după Zend-Avesta (scriptura 
sfântă a lui Zoroastru) grădina frumoasă, adecă 
paradisul sau raiul. H. la Maghiai’i: eden, în 
cărţile bisericesci edem. [Atm.]

Hedera L-, (botan.) mic gen din fam. Ara- 
liaceae, cuprinde plante lemnoase cu tulpini 
înalte scandente (acăţătoare); frunzele întregi, 
lobate sau pinaticompuse; are 2 specii, dintre 
cari una cresce în regiunile temperate şi sub
tropicale ale emisferei boreale, din insulele cana- 
rice până în laponia, iar cealaltă în Australia. Pe 
la noi cresce prin păduri, pe stânci şi pe ziduri 
umede H. Helix L., numită de popor Iederă, 
Iedera celor frumuşele. Iedera (finelor. 
Această plantă se cultivă foarte mult ca plantă 
decorativă mai cu samă din causa frumoaselor 
sale frunze coriace, lucitoare şi totdeuna ver(}i; 
fructele sale sunt veninoase. [Z. C. P.]

Hederaceae, (botan.) sinonim Araliaceae (v. ac.).
Hedervâry, familie veche nobiliară, care îşi 

are originea dela comitete Hedrik, imigrat în 
Ungaria din Carintia pe timpul regelui Qeza II 
şi numit palatin al ţerii (1162). Conform Cro
nicei ilustrate şi Cronicei Iui Kezai, el şi fratele 
său "Wolfart ar fi ucis pe principele Chean. H. 
a fundat orăşelul Hedervâr în comitatul Gyor, 
dela care derivă numirea familiei H. Membrii 
mai însemnaţi: 1) H., Saul, sub regii Băla III 
şi Emeric, episcop al Cenadului, 1183 cancelarul 
regelui Băla, f prin 1202. 2) H., Paul, a studiat 
la universitatea din Bologna, unde a îmbrăcat 
rassa călugărilor dominicani; reîntors în Un
garia a convertit la catolicism pe principele 
cuman Boris şi supuşii lui. 3) H, Dionisiu 
(Vialca), în 1228, sub regele Andreiu II, ta- 
vernic, 1232 voievod al Transilvaniei; 1241, tri
mis de regele Băla IV în calea Tătarilor, a fost 
bătut şi numai cu mare greu s’a putut refugia 
la Pesta cu remăşiţele oastei. 4) H., Laurenţiu, 
dela care îşi are originea familia Ujlaky. Dela 
aceasta se derivă şi Nicolae Eont de H., de
capitat în Buda sub regele Sigismund. (v. Kont). 
5) H., Desideriu, 1330 oastea regelui Robert 
e crunt bătută de principele român Basarab, 
regele a scăpat numai schimbându-şi hainele cu 
ale lui H, care moare în luptă. Drept recu- 
noscinţă regele donează văduvei lui H. cetatea 
Şiiiei (Vilâgos). 6) H., Ladislau, episcop de 
Agria. A luptat adeseori împotriva Cehilor, a 
a desvoltat mare zel pentru zidirea catedralei 
din Agria. t 1467. 7) H., Laurenţiu, diplomat, 
palatin; 1430 însoţesce pe regele Sigismund la 
dieta din Niirnberg; 1431 încheie în numele 
lui Sigismund alianţă ofensivă şi defensivă cu 
ducele de Milano; 1434 însoţesce pe Sigismund 
la conciliul din Basel (Bâle). Ultimul membru al 
familiei H. a fost Catharina, fica lui H. Ştefan, 
măritată după loan Vicay. După moartea ei
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(1680) averea şi numele familiei a trecut la fa
milia Vicay, iar dela aceasta, conform testa
mentului lui Heder Vicay conte de Vica şi de 
Hedervâr, ultimul membru bărb. al familiei,şi 
pe basa concesiune! preaînalte, contele Carol 
Khuen (banul de acum al Croaţiei) în 1874 a 
îmbinat la Khuen numele Hodervâry. De aci 
numirea Khuen-Hedervâry a banului.

Hedonici sau Cyrenaici, în antichitate o sectă 
de filosofi greci, cari învetau că scopul final al 
faptelor morale este plăcerea. Secta a fost în
temeiată de cătră Aristipp cam pe la 380 a. Chr. 
şi la dînsa au apai'tinut fata lui Aristipp, Areta, 
apoi Aristipp Metrodidactos, Antipatru, Annikeris, 
Teodoros' şi Hegesias. (v. Hedonism). Cf. Teo- 
dorescu, Ist. fii. ant. [PI.]

Hedonism, (grec.) în morală sau etică acea 
teorie, care stabilesce ca ţintă a tuturor ni- 
şuinţelor şi acţiunilor omenesci, şi deci ca scop 
final al omului, plăcerea (voluptatea). Numele 
şi formularea o are H. dela şcoala filosofică a 
hedonicilor, numiţi şi cyrenaici, întemeiată de 
cătră Aristipp. In etica hedonismului, paifea 
aceea, care tratează despre scopul final al omului, 
se nuinesce hedonica. [PI.]

Hedwig, 1) S. (Hadwig), ducesă de Şvabia, 
fica ducelui Henric I de Bavaria, 9.55 se căsă-, 
toresce cu ducele Burchard II de Şvabia, fun
dează cu soţul seu la Hohentwiel o mănăstire; 
femeie plină de spirit şi de o însemnată cultură 
pe acel timp, după moartea soţului seu se re
trage la Hohentwiel şi împreună cu călugărul 
Ekkehard II se ocupă cu studii. Relaţiunea că
lugărului cătră H. e prelucrată de Scheffel în 
romanul seu »Ekkehard«. f 994. 2) H., Sfântă, 
ducesă de Silesia, n. 1174, fica ducelui Berthold 
de Meran, fundă 1203 mănăstirea Trebnitz, unde 
muri la 13 Oct. 1243; 1268 fu canonisată. 3) H., 
regina Poloniei, fica regelui ungar Ludovic cel 
Mare, n. 1370, încoronată 1384, iar 1386 se că
sători cu Vladislav lageUo. f 17 luhe 1399.

Hedwig, 1) H., Joh., unul din marii botanişti 
ai secolului trecut, n. 1730 la Braşov, -j* 1799 
la Leipzig, unde profes.â. Scrierile lui sunt re
feritoare mai ales la Cryptogame; dintre ele 
cităm: Pundamentum historiae naturalis Mus- 
corum frondosorum, 2 voi. 1782; Theoria gene- 
rationis et fnictificationis plantarum cryptogami- 
camm 1784, refăcută la 1798; Descripţie et 
adumbratio microscopice-analytica Muscorum 
frondosorum, 4 voi. 1787—97, operă de niare im
portanţă pentru studiul Muşchilor, ca şi Species 
Muscorum frondosoram, publicată după moartea 
sa de cătră fiul seu (Rom. Ad. Hedwig) şi de cătră 
alţi (1 voi. cu 4 suplemente 1801—30). De cătră 
Ehrhardt s’a dedicat liu H. genul de Muşchi 
acrocarpi Hedwigia. [S. Şt. R.]

2) Hedwig, loan, compositor sas, n. 1802 
lângă Braşov, f 1849; director de musică în 
Braşov, autorul imnului săsesc »Siebeubiirgen 
Land des Segens*.

Hedysarum L., (botan.) gen de plante pere- 
nale, mai rar lignoase, din fam. Leguminoaselor, 
trib. Hedysareae, cu frunza imparipinată, foliolele 
integerime, inflorescenţa în racemi axilari pe- 
dunculaţi, cu flori purpurii, albe, ochroleuce sau 
galbene, leguma plan compresă articulat-dehis- 
centă. Cuprinde vr’o 50 specii respândite în 
întreagă regiunea boreal-temperată, dinte caii

cităm H. ohscurum L., o plantă alpină, ce cresce 
şi la noi, şi H. coronarium L., ambele impor
tante ca plante decorative rustice. [A. Pr.]

Heer, Oswald, botanist, n. 1809 la Niederutzwyl 
în Elveţia, f 1883, profesor de botanică la uni
versitatea din Ziirich. Se distinse cu deosebire’ 
ca paleontolog; din diversele sale scrieri cele 
mai importante sunt cele despre flora terţiară: 
»Recherches sur le climat et la vegetation du 
pays tertiaire», "Winterthur 1861; «Flora fos- 
silis arctica*. Ziirich, 1868; «Miocene baltische 
Flora*. Konigsberg, 1869, etc. din care resultă şi 
pentru plante — în paralelism cu animalele — că 
pe acest timp domina în nord şi la noi o floră ase
mănătoare cu cea actuală subtropical mediterană 
şi că vegetaţia actuală o putem privi cu drept cu
vânt ca descendenta celei terţiare. [A. Pr.]

Hef —, V. şi Heph —.
Hefele, Garol, losif, istoric biseric., n. 1809 

în Unterkochen (‘W’iirttemberg), fost profesor de 
istoria bis. la facultatea teologică din Tiibingen ; 
a publicat mai multe opuri de valoare neperi- 
toare, între cari cel mai de frunte: «Koncilien- 
geschichte*, (7 voi. Freiburg, 1855—74). In 1809 
a fost ales episcop de Rottenburg. f 5 Iun. 1893.

Hegediis, Alexandru, politic magh., n. 1847 
în Cluj, 1868 e prim colaborator la »Hoii«; s’a 
ocupat mult de chestii financiare; 1875 o ales 
deputat în Abrud; dela 1878 e referentul co- 
misiunii financiare; 1876 membru al delcgaţiu- 
nilor; 1884 e ales deputat în Cluj. Dela 1899 
ministru de comerciu. Pentru operele şi studiile 
sale financiare fu ales la 1885 membru cores
pondent, la 1893 membru ordinar al academiei 
magh. A scris opul: Autonomie şi finanţe; apoi 
studii despre darea pe zahăr, spirt, despre finan
ţele Rusiei; Idealul de dare din punct do vedere 
sciinţific şi practic.

Hegel, George, Gruilielm, Frederic, (1770 până 
1831), celebru filosof german, şeful şcoaloi filo
sofice cu acelaşi nume, n. în Stuttgart, so de
dică la început studiilor teologice şi petrecu ca 
student şi instructor privat în Tubingen, Berna 
şi Frankfurt pe M. Lectura şi studiul filosolilo)• 
contimporani îl hotărî a se ocupa exclusiv cu 
filosofia, devenind succesiv profesor de lilosolie 
în Jena, Bamberg, Niirnberg şi în fine în Berlin, 
unde muri la 1831.

Filosofia lui Hegel pleacă dela teoria lui 
Schelling despre identitatea absolută îiitro sciinţă 
şi entitate, între idee şi realitate, între subiec
tivitate şi obiectivitate. Recurgând apoi la Logica 
transcendentală a lui Kant şi cu ajutorul unei 
metode admirabile, numită metoda dialectica, 
H. demonstrează că cugetarea omenoască, în 
forma şi expresia ei cea mai generală, este »ne- 
gaţiunea imanentă*. După H. filosofia are trei 
părţi: logica, filosofia naturei şi filosofia spiri
tului. Toate trei formează un sistem bine în- 
chiegat, în care ori ce ramură de sciinţă îşi are 
locul ei bine determinat. Planul grandios al acestei 
sciinţe enciclopedice a contribuit a lăţi filosofia 
Hegeliana în Francia, Dania, Svedia, .Finlanda 
şi Norvegia, apoi în Italia şi Anglia. Operele 
complete ale lui H. 18 volume. Berlin, (1832 
până 1841).

Hegemonia, (grec.) supremaţie, rol de condu
cător. In Grecia antică ântâietatea unuia dinţi*' 
statele confederate faţă cu celelalte şi proro-
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gativa de suprema conducere a afacerilor co
mune. H. o avea din vechime Sparta; dela 
reshoaiele persice începe rivalisarea cu Atena. 
Sub Epaminondas se ridică pe scurt timp Thebae 
asupra celorlalte state.

Hegesias, filosof grec. din şcoala cyrenaică sau 
hedonică, a trăit în seci. III a Cbr. El învăţa, 
că omul este destinat pentru ferici re; însă aceasta 
pe păment nu se poate ajuuge, deoarece trapul 
este supus la multe patimi, cari ating şi sufletul. 
Drept aceea moartea trebue considerată ca eli
beratorul de toate relele şi ca ceva de dorit. Din 
astă causă el a fost numit şi Peisithanatos, 
sfătuitor de moarte. H. a fost cel mai pro
nunţat pesimist al antichităţii. (Cf. Uiberweg, 
Gesch. d. Ph. I, 117). [PI.]

Hegias, vilaiet în vestul Arabiei, între Marea 
Roşie, Yemen, Neged şi Siria. Supr. 250,000 km2., 
pop. 300,000 loc. Solul are basă granitică şi e 
acoperit de stânci eruptive, năsipos şi steril, în- 
cungiurat de munţi. Vîriuri însemnate sunt 
Rudva (1800 m.). El Kora (1600 m.), iar mai 
spre sud munţii Beni Sofian (2600 m.). Pe coaste 
se află recife de coral, periculoase navigaţiunii. 
Văile sunt udate şi fertile şi în sud e chiar o 
vegetaţiune bogată. Rîurile curg temporar şi se 
numesc »vadi«; principalele sunt El Limun, între 
Meca şi Geddah; El Hams, lângă Medina. Apa 
fântânilor e sălcie. Temperatura se suie vara 
până la -f 50° C. E locuit de triburi, între cari 
se disting Beni Muzeima şi Beni Hârb; în in
terior trăiesc beduini independenţi, păstori şi 
boţi. In oraşe trăiesc Arabi, Turci, Egipteni, 
Perşi, Indieni, Abi.sinieni, Somali, Sudanezi, etc. 
E împărţit în Beledel Haram (ţeara sfântă) şi 
Arabia Petroasă, care cuprinde peninsula istmului 
de Suez şi munţii Akabab. Comerciul se cen- 
tralisează în Meca şi Geddah, şi consistă mai 
ales din lucrări de mână şi productele naturii. 
Se importă din Egipet multe nutrimente. Din 
Georgia, Abisinia şi Sudan se aduc sclave, cari 
se vend în public. Din punct de vedere politic 
depinde de Poartă şi cuprinde două districte. 
Imaret-ul Meca, cu oraşul Meca (45,000 loc.), 
portul Geddah (17,000 loc.) şi fortulTaif (8000 loc.); 
muşeiket-ulMedinei, cu oraşulMedina(16,000 loc.) 
şi Tanb el Bahr, port (7300 loc.). Turcia ţine 
aci 13 batalioane de infanterie şi gendarmerie, 
un regiment de cetate, unul de artilerie de munte 
şi şese bastimente. Aici ri’ăiau Amaleciţii, Ma- 
dianiţii, Edomiţii, Idumeenii, Nabateenii, etc. 
Asirienii şi alte popoare vecine îl supuseră pe cât 
era posibil atunci a supune un ţinut de asemenea 
natură. După principii Giorbomicji veniră Hozaiţii, 
înlocuiţi şi ei apoi cu Coreisiţii. După Mobamed 
(seci. VII) aparţinu Omeia(}ilor, Abasicjilor (1528), 
Fatimiţilor, Carmaţilor (seci. X—XI), Egipetului 
(1268) şi în fine Otomanilor (1517). [A. S.j

Hegira, (arab.) fugă, emigraţiune, cu deosebire 
fuga lui Mobamed dela Meca la Medina, întem- 
plată la 15 Iul. 622, începutul erei moliamedane.

Hegyaija, şir de munţi în nordul Ungariei, 
între rîurile Hernad, Tapoly şi Bodrog; se în
tinde dela nord spre sud în lungime de 50 km. 
şi atingând înălţime de 1092 m. Sub numele H. 
de obiceiu se înţelege renumita podgorie dela 
sudul acestui şir de munţi, al cărei centru e Tokaj.

Heidelbergi oraş în Baden, capitala cercului 
H. (969 km2, cu 157,060 loc.). Oraşul H. e si

tuat lângă rîul Neckar şi are 35,190 loc. (1895); 
universitate reuumită (deschisă la 1386) cu bi
bliotecă de Yj milion volume, grădină botanică, 
observatoriu astronomic şi colecţiuni bogate; 
gimnasiu, şcoală reală, şcoală industrială, semi- 
nariu de învăţătoare; cameră de comerciu. Pe 
mijlocul Geisberg-ului se înalţă deasupra oraşului 
ruinele castelului de H., în pivniţa căruia se află 
«butea de H.« cu conţinut de 236.000 butelii.

Heiibronn, oraş în Wiirttemberg, lângă Neckar, 
cu 33,461 Ioc. (1895); biserica Kilian din seci. XV, 
turnul lui Gotz (în care a fost închis Gotz von 
Berlicbiugen în 1519); casa ordului teutonic (în 
care a încheiat Oxenstierna tractatul de H. 
pentru continuarea resboiului de 30 ani); ca
meră comercială; industrie de argintării şi de 
hârtie, ocne; navigaţie; gimnasiu, şcoală reală.

Heiisbronn, (Kloster-H.), orăşel în Bavaria, 
lângă calea ferată Niirnberg-Krailsheim, cu 
1190 loc. (1895); odinioară renumită abaţie a 
cisterciţilor (desfiinţată 1555), cu mormintele 
HobenzoUemilor franconi.

Heimdal, în mitol. nord-germană fiul lui Odin 
cu 9 4'ne de valuri. H. a fost pază la puntea 
Bifrost (curcubeu), căutând din Himinbiorg (ce
tatea cerească), ca cei din Mu.spellieim şi uriaşii 
din Gotunheim să nu facă cumva asalt asupra 
Asgardului (v. ac.). [Atm.]

Heine, Heinrich, renumit poet german (1799 
până 1856), n. în Diisseldorf din părinţi israeliţi; 
studia în Bonn, Berlin şi Gottingen; luă docto
ratul în drept şi se făcu protestant. Debutâ în 
1822 prin un volum de Poesii, după cari ur
mară 2 tragedii: Almanzor şi Radcliff, şi un In
termezzo liric. Mai mult interes deşteptară Ta
blouri de căletorie (Reisebilder), însă nu atât 
prin calităţile literare cât prin cutezanţa ideilor 
politice. Cartea cântecelor (Bucb der Lieder, 
1827) îl puse în fruntea Junei Germanie, noua 
şcoală literară, a cărei tendenţă era reînvierea 
spiritului medieval în poesie şi politică. După 
revoluţiunea din Iulie 1830, H. trecu în Erancia, 
unde scriind în limba franceză, deveni în limbă 
şi obiceiuri mai mult francez decât german. Se 
căsători în Paris şi primi o pensiune dela Lu
dovic Filip. Prin spiritul seu critic şi extra
vagant îşi câştigă mai mult admiratori decât 
amici. Intre scrierile publicate în Francia, şi în 
acelaşi timp şi în Germania, mai însemnate sunt: 
Kohldorf sau epistole despre nobleţă (1831); în
cercări de istoria literaturii moderne în Ger
mania (2 voi. 1833), în care expune cu ironie 
doctrinele religioase, filosofice şi estetice ger
mane şi critică cu pasiune pe scriitori; Şcoala ro
mantică, (1836); Femeile lui Sbakespeare. (1839); 
Poesii noue, (1844); Atta-Troll (1847), satiră 
sarcastică a caracterului german; Romancero, 
un nou volum de poesii, pline de energia şi spi
ritul satiric al tinereţei sale. Ediţiunea completă 
a operelor sale cuprinde 20 volume. Deşi capul 
unei şcoale, influenţa lui H. s’a micşorat după 
moartea sa şi a()i aproape a dispărut; pentru că 
scrierilor sale, product al unei mari inteligenţe, le 
lipsesce suflarea puternică a caracterului moral. 
Scepticismul şi ironia, care învelesce cugetarea 
sa, pornirile cele nobile ale inimei sale şi chiar 
durerea sa, înăbuşe entusiasmul şi aspiraţiunile 
mai înalte, cari deschid inimele mulţimii.

[M. Strajan.]
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Helnicke, Samuil, întemeietorul metodului 
germ. pentru crescerea surdo-muţilor, n. 10 Apr. 
1727 în Naulschiitz lângă Weissenfels, 130 Apr. 
1790 în Lipsea. Faţă cu abatele de VEpâe, a 
militat pentru metodul articular sau vorbitor în 
instrucţia surdo-muţilor, metod acceptat acum 
pretutindenea. Cf.Walther.»Taubstummenwesen«, 
(1882).

Heinrlch, l)H. Cristian Gottlieh, scriitorgerm., 
n. 1748, 1782profesor în Jena, 11810. Ser. princi
pală: »Deutsche Reichsgoschichte«, (1787—1805, 
9 voi.) 2) H. Gustav, Uterat magh., n. 1845 în 
Pesta, a studiat în Lipsea şi Viena, 1867 prof. 
gimn. în Budapesta, 1875 prof. de filologia germ. 
la universitate tot acolo, 1880 membru al acad. 
jnagh., 1882 al soc. Kisfaludy; afară de alte nu
meroase studii literare, a scris istoria literaturii 
germane, apărută în editura acad. magh. (1886 
voi. I, 1889 voi. II).

Heinrich, v. şi Henric.
Heinze, 1) H. Rudolf, criminalist, n. 10 Apr. 

1825 înSaalfeld a. S.; la 1860 procuror înDresda, 
1865 prof. de drept în Lipsea, de repeţite ori ales 
membru al dietei saxone. 1878 prof. în Heidel- 
berg; -j- 18 Maiu 1896. Scrieri: »Verhăltniss des 
Reichsstrafrechts zum Landesstrafrecht* (1871), 
ş. a. 2) H. Max, filosof, n. 13 Dec. 1835 in 
Priessnitz lângă Kamburg; dela 1875 prof. în 
Lipsea. Dela .1875 a scos în mai multe ediţiuni 
noue opul lui tlberweg »Grundriss der Geschichte 
der Philosophie*.

Hekabe (sau HekubeJ, în mitol. grec. soţia 
lui Priamos, rege în Troia, şi mama lui Paris.

Hekate, în mitol. grc. fata Asteriei (noaptea 
cu stelele), e sora (ţinei Leto (întunerecul) soţia 
Iui Zeus, şi sora titanului Persaeus (Zeitate de 
lumină). H. e (ţină a lunei (de pe cer), a lunei 
de noapte, şi numele ei înseamnă: departe să
getătoare (pentm că razele de lumină se cugetau 
ca săgeţi). H. s’a închipuit a fi din trei figuri 
diferite, dar formând un trup şi o unitate per
sonală. Acele trei figuri se refereau la cele trei 
fase ale lunei (lună nouă, plină şi scăcjută) şi 
fiecare figură avea în mâni atribute deosebite 
(făclie, spadă, etc.). După teogonia lui Hesiod, 
acele trei figuri aveau referinţă Ia cer, păment 
şi mare, pentru că (ţină pe toate aceste terene 
îşi arată puterea sa. H. trecea ca o (ţină căle- 
toare, vagabundă, pe strade şi pentru aceasta, 
acolo unde se despart stradele, la respântii şi 
unde e locul natural pentm adunarea oamenilor 
şi noaptea a spiritelor şi nălucelor, la începutul 
lunei i-se aducea sacrificiu. Ea a fost (ţină nă- 
lucolor şi a farmecelor magice (v. Circe, Medea), 
din care causă a fost figura favorită în super- 
stiţiuni. La apariţia ei a fost bineventată de lă
tratul cânilor, cari erau animalele ei sacre. (v. 
Artemis, Selene). Iubitul ei a fost Hermes 
(V. ac.). Cultul (ţinei Hekate a trecut şi la Ro
mani şi a devenit centrul tuturor măiestriilpr de 
farmece şi de năluci din morminţi, ca icoanele 
plăcute ale superstiţiunii. [Atm.]

Hekatombe, în mitol. grec. un sacrificiu de 
100 tauri pentru Zeus, sau 100 vaci pentru 
Hera. Uneori şi Apolon a căpătat sacrificiu de 
100 tauri. Sacrificiul se ţinea din 16 Iulie până 
13 August şi acest timp se numia luna: He- 
katombaion. Poporul cerea astfel de sacrificii, 
pentru că i-se împărţia carne.

Hekatoncheiri, în mitologia grec. pruncii lui 
Chronos (ceixil) şi ai Rheei (personificaţiunea 
femeninăapămentului),iar numele lor înseamnă: 
oameni cu o sută de mâni. La Homer se nu
mesc numai doi inşi: Aegaion şi Briareos, pe 
când după unele mituri se înşiră: Briareos, Gyes 
(Gygas) şi Kottos ca nisce uriaşi. Ei sunt per
sonificaţiunea valurilor mării, cari când se lovesc 
de ţermuri, când năvălesc spre afun(ţime şi cu
tremură pământul. Ei s’au resculat asupra lui 
Chronos, dar au fost respinşi în sinul păineii- 
tului. Când a fost lupta între Chronos şi Zeus, 
acesta i-a eliberat din tartar, şi pe Titanii, cari 
ţineau cu Chronos, i-au acoperit cu bolovani 
de stânci. [Atm.]

Hekto —, V. şi Hecto —.
Hektor, fiul lui Priamos, regele din Troia şi 

al Hekabei; cel mai viteaz apărător al oraşului. 
Soţia sa a fost Andromache, fiul său Astyanax; 
a fost omorît de Achilleus.

Hektorovic, Petru, poet croat, n. 1480 in 
Cittavecchia, •}■ pe la 1567 în Raguza. A scris 
mici piese (iramatice şi epistole; cea mai fru
moasă poesie a sa este un idil despre pescuit. 
1874 poesiile sale au fost editate de academia 
sud-slavă din Agram.

Hei, înmitol. nordică (He/Zio Ia Germanii veclii, 
HaJja la Goţi), o 4inâ dintre cei 12 (ţei de frunte, 
fata lui Loki cu uriaşa Angurbada.Ea a fost tri
misă la Niflheim şi acî a domnit lumea de jos şi 
imperiul morţilor, şi ca (ţină lacomă de flămândii, 
înghiţia pe cei vii, până ce vitejii că(ţuţi în lupta 
erau duşi în "Walhalla. [Atm.J

Hei, ţip ar, vîrlan, fusar, (Anguilla vulgaris), 
peşte osos din subordinea Physostomilor, familia 
Apodelor. Trăiesce în toate apele din Europa 
mijlocie. In gurele Dunării a fost pus pentru 
prima oară în 1886 de »Deutscher Fischerci- 
Verein*, unde s’a adaptat deja foarte bine şi se 
pescuiesce adeseori. Pescarii Greci din Dobrogea 
îl numesc >HeU iar cei Lipoveni »Ogort. El 
trăiesce în apă dulce şi face călătorii regulate 
în mare pentru a se reproduce. Puii îndată co 
au crescut puţin se întorc în rîu în cârduri 
(Montee). Cele mai mari pescării se fac în la
gunele dela Comachio lângă Veneţia.

Helada, JSellas, numele vechiu al Greciei.
Helder, oraş fortificat în punctul extrem al 

Olandei de nord, canalul H. îl leagă cu canalul 
nordic olandez; 25,628 loc. (1896); port militar. 
Acî au învins Olandezii pe Englezi la21 Aug. 1673.

Heldmann, Andreiu, scriitor sas, însoţi pe uii 
oficier svedez, când Carol XII trecu prin Tran
silvania, şi deveni prof. de 1. germ. la univ. din 
Stockholm, unde a publicat: »Disputatio historica 
de origine septem Castrensium Transsylvaiiiae 
Germanorum®.

Helebarda, armă pentru infanterie, întrebu
inţată în Germania şi Elveţia in seci. XII 1 până 
în seci. XVI. Ea se compune din un fior lat cu 
tăişuri şi cu vîrfuri ascuţite pentru ca să se 
poată tăia cu ea sau împunge chiar; coada avea 
o lungime de şese picioare.

Helena, în mitol. grec. fata lui Zeus, stră
mutat în lebedă, cu Leda; e sora Dioscurilor 
(v. ac.), chiemându-se şi ea Dios Koure, adecă 
fata lui Zeus ((ţeu). Numele H. e din Sparta şi 
înseamnă : luminătoarea, strălucitoarea, o form.i, 
femeniuă pentru Helios ((ţeu de soare). 11. îii
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Grecia s’a numit Solene. H. se închipuia ca 
icoana luminătoare a lunei ceresci, şi în Sparta 
a fost venerată şi ca (Jinâ a copiilor, iar în 
Rhodos fetele au venerat-o sub predicatul Deu- 
dritis, adecă: zăcetoarea pe arbore, atîrnată de 
arbore, cu referinţă la lună. După mitologie a 
fost soţia lui Menelaos, dar Paris, fiul lui Priamos, 
regele din Ti'oia, a răpit-o, şi această răpire 
a dat ansă la renumitul resboiu troian. H. a 
fost răpită şi de alţi eroi, s. e. de Theseus, apoi 
eliberată de fraţii ei, aşa precum s’au format 
mituri locale în mai multe ţeri, însă răpirile 
aceste nu sunt alta decât dispărerea lunei de pe 
orizont. Hesiod şi Stesichoros au povestit şi atari 
lucruri urîte despre H. şi pentru acele în Tegea a 
fost pedepsită cu pierderea luminei ochilor, ce se 
explică prin scăderea luminei lunei ceresci. In 
poveşti II. e fata cea frumoasă, pe care o răpesc 
smeii şi o scapă feţii frumoşi •, H. e Ileana şi Ilina 
din poveşti, iar un fet frumos e Argir. [Atm.]

Helena Paulovna, mare principesă a Rusiei, 
n. la 9 Ian. 1807, fică a principelui Paul de 
Wurttemberg, la 1824 s’a căsătorit cu marele 
principe Mihail, fratele ţarului Alexandru I; 
veduvă la 1849, moartă la 24 Ian. 1873. A spri
jinit arta şi sciinţa şi a exercitat oarecare in
fluenţă şi în politică.

Helenium L., (botan.) gen din fam. Composi- 
telor, trib. Helenioideae, cuprinde plante erbacee 
erecte cu frunzele alterne, adesea decurente. 
întregi sau paucidentate; florile galbine dispuse 
în capitule heterogame radiate. Se cunosc vr'o 
18 specii, ce cresc în America boreală şi centrală.

Heleocharis R. Br., (botan.) gen de plante pre
valent uliginoase şi aquatice din fam. Cypera- 
ceelor, trib. Scirpeae, tulpina aphyllă poartă o 
spică solitară terminală, compusă din glume im
bricate, fiecare floare are 3—8 sete hypogyne. 
Cuprinde preste 80 specii respândite pe întreagă 
suprafaţa globului terestru, dintre cari cea mai 
vulgară la noi e: H. palustris R. Br. »Pipirigul«, 
o plantă caracteristică locurilor mlăştinoase.

[A. Pr.]
Heleşteu, fmagh.J sau eleşteu de pesce, se nu- 

mesce un lac mai mic format artificial prin 
oprirea unui curs de apă din curgerea lui, even
tual prin adunarea apei de ploaie şi ninsoare. 
H. servesc de ordinar ca iazuri de mori, la pro- 
ducţiunea de pesce şi pentru adăpatul vitelor 
vara pe timp de secetă în regiunile secetoase 
şi lipsite de ape curgetoai e. Uneori şi ca orna- 
mentaţiune şi decor al grădinilor parcurilor bo
ieresc!, pe moşiile mari.

Helfy, Ignaţiu, politic şi scriitor magh., n. 1830 
în Gherla; 1848 a lucrat în cancelaria lui Kossuth; 
după revoluţie a studiat filosofia în Padua, fu 
apoi profesor în Mautua, de unde fiind isgonit, 
s’a aşezat în Milano, unde a întemeiat o tipografie 
şi a scos foaia: Alleanza, în care a aperat causa 
emigraţilor Magh. şi Poloni; 1870 fu ales de
putat în locul lui Pr. Kossuth, devenind un 
membru marcant al partidului independentist. 
El a editat operele lui Kossuth. A fost ales şi 
membru al societăţii Petofi, în care şi-a ţinut 
discursul de recepţiune: Poesie în politică şi 
poesia politică, f 1898.

Helgea sau Nevăstuica (Foetorius vulgaris), 
animal răpitor mic, din ord. carnivoarelor. Perul 
pe spate brun-roşiu, pe burtă alb; uneori iarna

tot perul alb. Coada brună-roşie. Lungimea cor
pului 17‘5 cm., a cocjii 4 cm. Trăiesce în Europa 
şi Asia nordică pe sub grăme4i de pietri, în 
găurile pămentului. E foarte curagioasă, atacă 
găini, chiar iepuri. De obiceiu se hrănesce cu 
şoareci, şobolani, cârtiţe. O altă specie de H., 
mai mare, este Hermelinul sau caconiul (Foe
torius ermineusj, lung de 24-5 cm., coada de 
9‘5 cm. Trăiesce în întreagă Europa, în Asia 
centrală şi nordică. Blana lui este preţioasă.

Helgolanda, (eugl. Ileligoland) insulă în Marea 
Nordului, la 56 km. de coasta Germaniei, la 
54°, 10', 46", lat. nordică şi 5°, 32', 43" long. 
estică (Paris). E lungă de 1700 m., lată de 600 m., 
cu o supr. de 1/3 km*., în formă de triunghiu 
isoscel. Punctul cel mai înalt ajunge la 63 m. 
E împărţită în partea ridicată şi partea joasă, 
unite amendoue printr’o scară de 188 trepte. E 
acoperită de tufe, iarbă, trifoiu cultivat, orz şi 
cartofi, şi e constituită din piatră roşie. La 1200 m. 
spre est se află insula Diine, înaltă de 6 m. şi 
lungă de 550 m., năsipoasă, pe un fund stâncos; 
a fost despărţită de H. la 31 Dec. 1720. H. are 
vr’o 2000 loc., aşezaţi într’un mic oraş, trăind 
din cartofi, pescărie şi din ceea ce cheltuiesc 
visitatorii, cari vin aci în mare numer (11,900 
la 1890). Populaţiunea e frisonă. Are legături 
maritime regulate cu continentul. In vechime 
se numia Fositeland, dela (jeiţa Fosita a Friso- 
nilor. In seci. XIV s’a ţinut de ducii de Holstein- 
Gottorp. La 1714 fu ocupată de Danezi, iar la 
1807 Englezii o transformară în deposit de con
trabandă în timpul blocului continental şi o stă
pâniră până la 1890, când prin convenţiune fii 
cedată (îermaniei şi anexată provinciei Schleswig- 
Holstein. [A. S.]

Heliade, v. Eliade.
Heliades, în mitol. grc. trei surori (Aegle, 

Lampetia şi Phaetusa) ale lui Phaeton, (lumi
nător). Acesta cătjend din carul lui Helios (fieul 
soarelui), surorile l-au plâns, dar Zeus de jalea 
lor le-au prefăcut in plopi, din cari âucă cur
geau lacremi aurite. Phaeton e însuşi Helios şi 
numele H. purcede din Helios. [Atm.]

Heliaia, (grec.) în Atena, originar: adunarea 
poporului ca judecătorie (v. Ostracism); dela 
8olon: comitetul care alegea pe membrii supre
mului for judecătoresc, care exercita controlă şi 
asupra amploiaţilor publici. Dela Kleisthenes: 
corporaţiunea celor 5000 de juraţi şi KXK) ju
raţi suplenţi fheliasti), aleşi prin sorţi dintre 
cetăţenii dela versta de 30 ani în sus. Dela că
derea areopagului (459 a. Chr.) şi ajungerea la 
putere a lui Pericle heliastii primiau diurne (he- 
liasticon) un obol, pe cari Kleon (429—422) le-a 
ridicat la '/* drachmă.

Helianthemum Pers., gen din fam. Cistineae 
(Cistaceae), .cuprinde plante erbacee sau sub- 
frutescente, mai adesea întinse pe păment şi 
ramificate. Se cunosc vr’o 30 de specii bine di
stincte, ce sunt respândite prin America, îm
prejurul regiunii mediteraniane sau în Asia oc
cidentală, puţine cresc în mai toată Europa până 
în insulele canarice. In părţile noastre se află 
mai multe specii de H., dintre cari menţionăm: 
H. vulgare Gaeitn., numit de popor: Rujă, 
Herestăetoare, Ferestreu, Iarba osului, 
etc. H. grandiflorum DC., 3. rupifragum A. 
Kern., etc. [Z. C. P.J
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Helianthus L., (botan.) gen de plante anuale 
sau perene din fam. Compositelor, trib. Helian- 
thoideae, de obiceiu peroase şi de statură înaltă, 
cu foi întregi, mai rar dentate, şi cu capitole 
specioase, florile radiale galbene concolore cu a 
discului sau aceste uneori la vîrf purpurii sau 
violacee. Cuprinde vr’o 50 specii boreal-ameri- 
cane, câteva în Peru şi Chile, dintre cari cităm: 
H. annuus L., «floarea soarelui», din a căreia 
seminţe, folosite şi ca aliment pentru paseri, se 
extrage ol eu; tuberculele dela H.tuberosush., 
«napii porcesci», «brojbele» sau «picioarca* se în
trebuinţează ca nutriment pentru animalele do
mestice. Ambele specii, prima în o serie de va
rietăţi, cât şi altele, precum H. argyrophyllus A. 
Cray., H. orgyalis DC., etc. se cultivă ca plante 
decorative rustice. [A. Pr.]

Helichrysum Gaertn., (botan.) gen din fam. 
Compositelor, trib. Inuloideae, cuprinde plante 
subfrutescente sau frutescente albtomentoase sau 
lanate. Acest mare gen are vr’o 2(i0 de specii, 
respândite prin Europa, Asia, Africa şi Australia. 
In părţile noastre cresce pe dealuri năsipoase 
H. arenarium DC., cunoscut de poporul nostru 
sub numirea de S i m i n o c sau S i m i n i c. 
Unele specii de H. se cultivă ca plante or
namentale, precum: H. orientale Tourn., H. 
Stoechas DC., etc. [Z. C.P.]

Helicoida, (grec.) spirală (v. ac.). Melicometria, 
învăţătura despre spirale.

Helikon, un deal în Grecia (acji Zagora în 
Boeoţia), pe care musele au avut reşedinţa lor. 
De aci, musele se numesc şi Helikonides.

H. în musică, v. Elicon.
Heliochromia, producere de tablouri colorate 

pe cale fotografică, v. Chromofotografia.
Heliogabalus, (218—222), împărat roman şi 

nepot al lui Sever; luă numele (Jeului Heliogabal, 
la care se închina. A fost primul monarch din 
dinastia siriană şi socotea imperiul ca un mijloc 
pentru satisfacerea poftelor sale orgiace. Acest 
suveran adevărat oriental, introduse în Roma 
deja copleşită de viţiuii alte corupţiuni şi mai 
rafinate. A creat o singură instituţie: un senat 
compus din femei, care trebuia să dea tonul în 
modă. A murit ucis de popor, care in timpul unei 
revoluţiuni l-a aruncat în Tibru. [Caion.] 

Heliograf, 1) instrument, cu ajutorai căruia 
se reproduce imaginea soarelui ca să i-se poată 
studia suprafaţa. Dacă imaginea se formează cu 
ajutorul fotografiei, aparatul capătă numirea de 
photo-heliograf; 2) telegraf solar inventat la 1875 
de englezul Heury Mance. Aparatul acesta con
sistă din o oglindă plană, cai’e se poate înverti 
după plac. Telegrafarea se face cu ajutorul ra
zelor solare. Dacă se scoate oglinda din posiţia 
sa, raza se reflectează în altă direcţiune; fie
care abatere represintă o literă sau un cuvânt. 
Cu H. se poate telegrafia şi până la distanţă de 
160 km., dar numai dacă e soare.

Heliografia, (grec.) arta de a reproduce foto
grafiile trecând imaginea pe lamelă de lemn, 
zinc, aramă sau oţel şi de pe aceste cu ajutorul 
presei tipografice pe hârtie, v. şi Photogalva- 
nografia.

Heliogravura, (grec.) photogravui-a, metod 
pentru reproducerea desemnelor, fotografiilor, etc. 
cu ajutorul presei de cupru. O foaie de hâi-tie se 
acopere cu o pătură de gelatină colorată, apoi

se pune într’o baie de sare de chrom, ca să 
devină simţitoare faţă de lumină. Hârtia astfel 
pregătită se pune înapoia unei imagini diapo- 
sitive şi se expune la influenţa 1 aminei, apoi 
se bagă în apă rece ca gelatina să se moaie şi 
să se poată lipi pe o lamelă de cupru bine ])o- 
leită. Acum lamela se pune în apă caldă, unde 
gelatina neînfluinţată de razele solare se di- 
soalvă, remânând imaginea în relief. In urmă 
cu soluţiune de chlorid de fier imaginea se gra
vează în cupru, apoi se spală, se retuşează şi 
ca să nu se tocească, se oţelesce. De pe o la
melă de aceste se pot trage mii şi mii de copii.

Heliometru, instrument pentru determinarea 
absorpţiunii de căldură în atmosferă.

Heliopolis, (grec. = oraşul soarelui), 1) oraş 
vechiu în Egiptul inf., lângă canalul dintre Nil 
şi Mai'ea Roşie. 1800 Kleber învinge aici tru
pele egipt.-turcesci. 2) H., v. Baalbek.

Helios, în mitol. grec. un 4eu soarelui 
(v. ApoUon.) H. e fiul lui Hyperion şi al (Jiuei 
Theia, şi fratele Selenei, (Jina lunei. Numele II, 
înseamnă luminător, arejetor, înţelegându-se focul 
soarelui; el e apariţiunea de (Jiuâ a soarelui, 
când resare şi apune. E un (Jeu. plin de juneţe, 
frumos, tare şi bărbătesc, cu per desvelit, pe 
care stă o coroană de raze sau un coif, când 
cu .7, când cu 12 raze, iar pe trup are o manta 
uşoară ce luminează în aer. Eos (v. ac.) pleacă 
înaintea lui, iar H. urmează în căruţă cu 4 cai 
albi, ce varsă lumină şi foc. H. în fiecare c|i se 
ridică dintr’un sin de mare şi se coboară în 
jnare. H. dela lumina sa cu raze se nume.sce şi 
Phaeton (v. ac.), el e (Jeul adevărului, cunoscinţei 
şi înţelepciunii. [Atm.j

Helioscop, telescop pentru observarea soarelui, 
cu un aparat prin care — mai ales ])e calea 
polarisaţiunii — se paralisează lumina prea in
tensivă a soarelui.

Heliostat, instrument la care o oglindă este 
învârtită prin un mechanism corespuinjetoi' cur
sului soarelui, astfel că reflectează o rază a 
soarelui neîntrerupt în aceeaşi direcţiune.

Heliotherapia, {grec.) tratarea morbilor cu 
ajutorul căldurei şi luminei solare.

Heliotrop, mineral, v. Calcedon. Tot II. se 
numesce şi un instrument optic, folosit la ope
raţiuni geodetice pentru signaUsare optică.

Heliotropism, (botan.) sau.phototropism, se nu
mesce reacţiunea ce se obsei’vă la plante când 
sunt influenţat^ de lumină. Lumina dii’ectă şi 
uniformă întârejiază crescerea vegetalelor, pe 
când întunerecul o favorisează. Dacă însă i)lan- 
tele sau părţi din corpul lor primesc o lumină 
laterală, prin urmare neuniformă, atunci se ob
servă sau că ele se indreaptă spre lumină (H.po- 
sitiv), ori se îndepărtează de ea (Ji. negativ), 
sau se dispun perpendicular cu direcţiunea j'a- 
zelor de lumină (H. transversal, diaheliotropism). 
H. positiv e mult mai des, se observă mai ales la 
părţile aeriane ale plantelor, pe când II. jiogjitiv se 
observă mai rar, s. e.la mai toate rădăcinile subte
rane, la rădăcinile aeriane fixătoare dela Ederă, 
Ficus stipulata, ş. a., în regiunea hypocotylee dela 
Vise, la cârcei adeseori, etc. H. transversal il iau 
mai ales organele asimilatoare: frunzele, thnlurile, 
prothalurile. Remarcabil este H. positiv al pe- 
dunculelor florale ; din această causă multe fii ri 
şi inflorescenţe se întorc după lumină, s, e. fio-
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rile de Mac, inflorescenţele de Susaiu, Trago- 
pogOD, ş. a. ce se întorc după soare, pe când 
inflorescenţa de Floarea Soarelui ia o posiţie 
fixă în direcţia maximului de lumină. H. va
riază cu intensitatea luminei; când aceasta este 
potrivită, o tulpină s. e., în stare de crescere, 
ia o positie oarecare, are H. neutru; dacă in
tensitatea luminei cresce până la un maximum 
H. devine positiv, iar dacă frece preste maximum 
devine negativ. H. variază şi după adaptările 
speciale ale unei părţi din plantă; aşa pedun- 
culul floral tiner de Linaria Cymbalaria (care 
trăiesce pe ziduri) are H. positiv; când s’a format 
fructul, pedunculul are H. negativ, şi aşa fugind 
de lumină se apropie de zid împreună cu cap
sulele, încât seminţele: cad în locul favorabil 
desvoltărei lor. H. se datoresce faptului, că lu
mina întâr4iază crescerea; prin urmare la o 
lumină laterală fata tulpinei dinspre isvorul de 
lumină cresce mai puţin, pe când faţa opusă 
mai mult, (cum se poate observa la plantele 
cultivate la ferestrile apartamentelor); de aci 
se produce o curbătură a tulpinei (curbă he- 
liotropică, phototropicăj şi o dirigiare a ei spre 
isvorul de lumină (H. positiv). Invers este pentru 
H. negativ. Plantele mobile (s. e. Volvox, Des- 
mideele) şi elementele mobile ale plantelor (zoo- 
sponi, anterozoi^ii) reacţionează âncă la lumină, 
presintă şi ele mişcări variabile cu intensitatea 
luminei şi cu adaptările lor speciale (mişcări 
heliotactice, phototacticej. [S. Şt. R.]

Heliotropium L., (botan.) gen de plante din 
fam. Boragineelor, trib. HeUotropieae, caracte- 
risat prin stil terminal. Cuprinde vr’o 150 specii 
respândite în toate regiunile calde şi temperate, 
dintre aceste mai respândită în părţile noastre 
e: H. europaeum L., «vanilia selbatică», H.pe- 
rumanum L., *vanilia« sau «heliotropul*, cu flori 
albastre odorante, se cultivă adese ca plantă de 
apartament. [A. Pr.]

Heliotypia, arta de a produce clişeuri de tipar 
prin procedeul! fotografice. Tabolt recunoscu că 
gelatina adiţionată cu un bichromat alcalin, dnpă 
ce a fost supusă acţiunii luminei, devine imper
meabilă apei şi a întrebuinţat acest mijloc pentru 
a grava plăcile de metal cu apă tare. Poitevin 
recunoscu mai târziu că această gelatină bichro- 
matată, care supusă acţiunii apei rece se umflă 
de 6 ori cât volumul seu, îşi pierde această pro
prietate sub influenţa luminei, şi obţinu astfel 
nisce clişeuri tipografice. Asemenea clişeuri se 
obţin întin^end un strat subţire de gelatină pură 
pe o placă de sticlă. După ce va fi uscată, se 
supune acţiunii unei soluţiuni de bichromat, şi 
apoi se oscă din nou în uu loc întunecos. 1^ 
aplică pe o asemenea placă o probă negativă a 
obiectului ce voim să reproducem, şi se expune 
Ia soare timp de 20 sau 30 minute. Supunând 
apoi placa la acţiunea apei, gelatina se umflă în 
punctele nesupuse la acţiunea soarelui, cari se 
presintă îu relief pe placă.

Heliozoari, clasă de protozoari fără capsulă 
centrală, cu corpul gol sau prove4ttt cu schelet, 
fie chitinos, fie silicios; cu pseudopode radiante. 
Genuri: Adinosphaertum, Adin&phrys.

Helis, unul din oraşele gete, amintite în istoria 
primitivă a Geţilor, Aci regele Dromichete aduse 
prins pe Lisimach al Tracici, socml sen, care 
încercase o expediţie împotriva Ini (301 a. Cbr.%

Enciclopedia, itjtuână, Y«l. II.

dându-i un mare ospăţ, cu bucatele cele mai alese 
şi în vasele cele mai preţioase, alături de prânzul 
simplu al Geţilor, fierturi ordinare în vase de 
lemn, dojenindu-1 că de ce vrea să cucerească o 
ţeară care brănesce aşa de rău pe locuitorii săi.

Hellum, element chimic. Greutatea atomică 4. 
Simbolul He. Greut. spe. 2. 8e găsesce în atmo
sfera incandescentă a soarelui. Spectrul seu ca
racteristic e o dungă galbină in apropierea celei 
a sediului. Se găsesce şi în atmosfera pămen- 
tului, dar în foarte mici urme; mai mult în 
isvoăre minerale în combinaţiuni de ale azo
tului, precum la Raillere în Canterots (Pirinei). 
In cantităţi mai însemnate se găsesce în mi
nerale, tot în compuşi de ai azotului, ca în Cle- 
veit, Euxenita, Itterspat, Monazit, minerale ce 
se întâlnesc prin Scandinavia. Se extrage din 
Cleveit. Se pulverisează aceasta, se calcinează 
uşor pentru îndepărtarea apei, bioxidului de 
carbon şi a altor gaze, şi în urmă e încălzită 
cu Bicromotul de potasiu, ceea ce pune în li
bertate He. [8. M.]

Helix, vulgar calbec, cuîbece, melc, molusc 
gasteropod, pulmonat, stylommatophor (cu ochii 
purtaţi în virful tentaculelor). Acest gen cu
prinde preste 3400 specii respândite pe toată 
suprafaţa globului. H. pomatia L., culbecul de 
vie; H. sylvatica Brap., culbecul de pădure; 
H. nemoralis, melci şerpesci sau vărgaţi, etc. 
întrebuinţarea culbecului ca aliment esto loarte 
veche. Fliniu istorisesce, că Romanii reproduceau 
acest molusc şi-l nutriau cu plante aromatice. Odi
nioară erau întrebuinţaţi şi în medicină sub 
formă de supă, sirop şi pastile contra bronchi- 
telor cronice. Ţeranul din România îl întrebu
inţează şi astă4i în unele părţi. (Cf. Dr, H. Leon, 
Zoologia medicală a ţeranului român, în Archiva 
societăţii sciinţifice. Iaşi, 1897.)

Helkologia, (grec.) în medicină învăţătura 
despre ulcere.

Hellada^ Hellas, Grecia (v. ac,).
Helle, in mitoL grec. fata lui Atbamas cu 

Nephele (norul) şi sora lui Phrixos, Ea repre- 
sintă lumina blândă, ce Zeus o dă primăvara,

Helleborus L., (botan.) gen din fam. Banun- 
cnlaceelor, trib. Helleboreae, coprinde plante 
erbacee vivace, erecte. Acest mic gen coprinde 
vr’o 11 specii de plante veninoase, respândite 
prin Europa şi Asia occidentală. Pe la noi cresce 
prin poieni, pe marginea pădurilor şi prin lo
curile pietroase din regiunea munţilor: H.pur- 
purascens W, pt Kit., numit de popor Spînz 
sauSpînţ, H. <KÎori«'W',etKit, vu^arS^îng, 
Bojoţei, Cutcurig, etc. Unele specii de H. 
posed proprietăţi medicinale, din care cansâ se 
întrebuinţau odinioară în medicină. Medicii ve
terinari întrebuinţează la unele boale ale cailor 
riiizomul diferitelor specii de H., întroducend 
sub pielea cailor bolnavi mici bucăţele de ihizom, 
provoacă prin aceasta o iritaţione locală a pielei. 
Procedeul acesta de altfel e cunoscut şi de poporul 
nostru, care în anumite boale ale cailor Ie vira 
S p î n s sub piele. [Z. C. P.]

Hellea, fiul lui BeucaUon şi al Fjnhei, pă
rintele tuturor Grecilor (Hellenilor), avea de fii 
jj*e Aiolos, Doros şi Xutbo®,

Helleaotanri, (grec.) cei 10 tes&musi ai cou- 
federaţmnii maritime de sub eg&smtm. Atenei 
Be alegeau prin sorţi din smol Afemenilor.

43
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Hellespont, în antichitate numele strimtoarei 
Dardanelelor, numită după Helle (v. ac.).

Hellhoffit, substanţă explosibilă, descoperită în 
Berlin 1881 de Hellboff. Constă din o soluţiune 
de acid azotic conc., în care s’au disolvat corpi 
nitrici din seria aromatică. E de o coloare roşie 
şi de consistenţă aproape sirapuosă. Se ser- 
vesce de ea amestecându-o cu năsip ca şi dina
mita, dar e mai puternică decât aceasta. [S. M.]

Hellmesberger, George, compositor, prof. de 
violină, n. ‘24 Apr. 1800 în Viena. A studjat la 
conservatorul din Viena, 1829 diligent al operei 
de curte, 1830 membru al capelei de curte. 
1867 pensionat, f 16 Aug. 1873. I. loacbim i-a 
fost elev.

Fiul seu, losif H., n. 3 Nov. 1829 în Viena, 
la 1851 director artistic al reuniunii amatorilor 
de musică, 1859 prof. de violină şi director al 
conservatorului din Viena, pe care, deia 1877, 
cu titlul şi funcţiunea de diligent al capelei de 
curte, l-a condus până în 1892. Prin cuartetele 
de vioară, conduse de el ancă din 1849, şi-a 
câştigat mare renume, 'j* ‘24 Oct. 1893.

Hellwald, 1) Friderich Anton Heller de, istoric 
şi geograf, n. 29 Martie 1842, mai ântâiu mi
litar (locotenent de cavalerie în resboiul austro- 
prusian) apoi redactor la »Ausland«. Scrieri mai 
însemnate: »Die Erde und ihre Volker®, »Kultur- 
geschichte in ihrer natiirlicben Entwickelung«, 
»Die heutige Tiirkei*, »Im ewigen Eis«. 2) H. 
Fcrdinand, fratele prec., n. 22 Sept. 1843, cu- 
noscetor profund al literaturei olandeze, în stu
diul căreia şi-a câştigat merite însemnate.

Helmhoitz, Hermann Ludwig Ferdinand, fisi- 
cian şi fisiolog germ., n. 31 Aug. 1821 în Potsdam, 
unde tatăl seu era profesor. Elev al şcoalei mi
litare de medicină din Berlin, deveni medic în 
armată, post ce ocupă până la 1848, în care an 
fu cbiemat la Berlin ca profesor la academia 
de Bele-Arte; la 1849 trecu la universitatea din 
Konigsberg, la 1856 la cea din Bonn şi în 1859 
fu numit la Heidelberg, postul cel din urmă pe 
care l-a ocupat ca anatomist şi fisiologist. La 
1870 fu numit profesor de fisică la universitatea 
din Berlin, şi de atunci nu s’a mai ocupat de 
fisiologie, fisica pură devenind obiectul principal 
al activităţii sale. H. avu o parte importantă la 
reforma unităţilor electrice, fu representant al 
Germaniei la conferenţa electricianilor din 1884 
şi deveni preşedinte al institutului fisico-tecbnic 
impeiial. La Ediuburg a discutat 1892 impor
tanta chestiune a unităţilor electrice, în sinul 
comitetului Societăţii britanice. In anul următor, 
deşi în vârstă de 72 ani, a participat la con
gresul electricianilor din Chicago. împăratul îi 
conferi titlul de nobilitatea ereditară, academia 
sciinţelor din Paris îl înscrise printre asociaţii 
ei străini. Academia din Berlin serbători cţiua 
când el împlini vîrsta de 70 ani, şi cu aceea 
ocasiune oamenii de sciinţă din toate ţerile reu
niră o sumă considerabilă de bani, care sub nu
mirea de «Fonduri H.« urma să servească pentru 
premiarea de lucrări sciinţifice. f 9 Sept. 1894 
de apoplexie. Scrierile sale principie sunt: Uebe]1 
die Erhaltung der Kraft, Die Lehre von den 
Conempfindungen şi Optica fisiologică.

Helminthiasis, (grec.) viermi în intestin şi 
simptoamele produse de helminţi. Cei mai prin
cipali, viermi intestinali la om siiut: Tenia so-

lium,T.saginata, Botbriocephalus,Ascaris,Oxyuris. 
Trichoceplialus, Anchylostomura, Tricbina, (v. ac.).

Helmintica, substanţe medicamentoase, cari 
omoară viermii aflători în canalul intestinal. Cele 
mai întrebuinţate sunt: Coaja de granat şi al- 
caloidul extras din aceea coaje: pelicterina, cusso, 
feriga masculă. V, şi Antbelmintica.

Helmintologia, elmintologie, partea din i.storia 
naturală, care tratează despre viermi.

Helminţi, Hehninte, sinonim cu eutozoari .sau 
entoparasite, di visaţi de Owen iu Storelminţi 
(Parenchymata lui Cuvier) şi în Coelenminţi 
(Civataria lui Cuvier).

Heioisa, v. Abaelard.
Heloţi, sclavii statului în Sparta, numiţi astfel 

probabil dela oraşul Helos. Ei erau lăsaţi Spar- 
tiaţilor, ale căror moşii le cultivau fiind obligaţi 
să dea 82 băniţi de grâu şi o măsură hotărifă 
de vin şi unt de lemn. Ce câştigau mai mult 
era al lor. Mergeau la armată numai uşoi- în
armaţi, pe corăbii serviau numai ca matrozi. 
Puteau stringe avere, şi în unele caşuri statul 
le da libertatea (Neodamozi). Copii făcuţi de im 
Spartiat şi o belotă primeau aceeaşi educaţie ca 
şi copii spartiaţi, iar dacă erau adoptaţi, deveniau 
cetăţeni (Mothaci), astfel au fost Gylippos, Kalli- 
cratidas, Lysandros. H. erau numeroşi (250,000) 
şi adeseori se revoltau, de aceea Spartiaţii se 
temeau de ei şi uneori îi ucideau cu miile, iar 
la instalarea eforilor se anunţa, că pentru câtva 
timp e permisă omorîrea H. (Krypteia, adevă
rată vânătoare de H.).

Helsingborg, oraş cu port în Svedia lângă Sund, 
cu 22,671 loc.; loc de trecere la Danemarca; 
28 Febr. 1710 aci au învins Svedezii pe Danezi.

Helsingfors, bnland. Helsinki, capitala Fin
landei, în golful Finlandic, pe o peninsulă intre 
două golfuri; dintre acestea în cel de est se 
află o grupă de insule, în care fortul Svcaboig. 
Pop. 73,820 loc. (1895). Strade largi, edificii 
frumoase, precum universitatea, biblioteca, .se
natul, primăria, biserica Sf. Nicolae (stil bizantin), 
arcbiva statului, ateneul, observatorul, etc. E 
alimentat cu apă din rîul "Wanda. E sediul gu
vernatorului general al Finlandei şi al celorlalte 
autorităţi superioare; are în garuisona reg. !)5 
de infanterie rusească, al treilea de garda fin
landeză, 1 batalion de vânători, brigada 24 de 
artilerie de câmp. Univei-sitatea a fost fundată 
laAbo la 1640, şi la 1827 mutată la II.; are 102 
profesori şi docenţi şi 1750 studenţi înscrişi. 
Institut meteorologic, şc. politechnică, 2 licee cla
sice (finlandez şi svedez), 2 gimnasii rusesci, 
1 liceu real., şc. de navigaţie, de comerciu, etc. 
3 teatre (finlandez, svedez, rusesc). Nume roase 
stabilimente industriale, o băncii linlandeză a 
statului. A fost fundat la 1550 la 5 km. dela 
gura Wandei, şi la 1642 mutat unde e acuma. 
In seclul trecut avea 2—3000 locuitori.

Heltai, Gaspar, scriitor protestant, n. în Ci.s- 
nădie (Heltau), -f cam la 1579. In Wittenberga 
a fost discipolul lui Melanclitori. După reîntoar
cere a fost ales preot protestant în Cluj, trccîi 
apoi la legea calvină, în urmă la cea unitară. 
Insoţindu-se cu George Hofgreft', întemeiază la 
1550 cea dintâi tipografie în Cluj, care a scos 
la lumină operele sale: Catechismus minor; unelo 
părţi din biblie; Vigasztalo konyvetske (Căiti- 
eică de mângâiere); Magyar Catechismus; fa-
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bulele lui Esop: »0 sută de fabule« (100 fabula); 
CbronicaazMagyarocnacdolgai rol (Cronică despre 
faptele Maghiarilor), 1575, după Bonfini, ş. a.

Heluan, loc balnear în Egipt, 23 kni. spre sud 
(lela Caii’O, 5 km. spre ost dela Nil, în pustie, 
cu isvoare de pucioasă, temperatură 30° C. Is- 
voiul mai conţine chlornatriu şi chlormagnesiu 
cu mult acid carbonic. In timpul din urmă s’a 
făcut stabiliment pentru cură de aer, pentru 
aerul cel bun şi curat dinspre pustie; are hoteluri, 
conduct de apă din Nil şi legătură de drum de 
fier cu Cairo.

Helvella L., (botan.) gen de Ciuperci Asco- 
niycete, familia Helvellaceae (v. ac.), cu vr’o 
45 specii ce trăiesc pe pământ prin pădurile de 
bra4i; specia H. esculenta Pers. e comestibilă, 
după ce se fierbe bine, căci conţine acid helvelic 
otrăvitor, însă sulubil în apă caldă.

Helvellaceae, (botan.) familie de Ciuperci As- 
coinycete, cu genurile Morehella Vili., Gyro- 
rnitra, Helvella, Geoglossum Pers., ş. a.; toate 
trăiesc pe pământ şi au fructul ca o pălărie pe- 
dunculată. [S. Şt. R.]

Helveţia, v. Elveţia.
Helvetica, confesiunea — v. Reformată, bi

serica.
Helvetius, Claudiu Adrian, filosof franc., na

turalist; n. 1715 în Paris; 1738 arândător ge
neral, apoi amploiat de curte al reginei. 1751 a 
intrat în grupul enciclopediştilor, ocupându-se 
numai cu sciinţele. 1764 a călătorit prin Anglia 
şi Germania, unde a fost primit cu mare distinc- 
ţiune din partea lui FridericII. H. e sensualist 
şi materialist. După H. toate cunoscinţele provin 
dela impresiunile obiectelor externe şi le primim 
plin mijlocirea sensurilor; ori ce activitate îşi 
are isvorul în înăscutul amor propriu, în ni- 
suiuţa spre plăceri sensuale şi în aversiunea 
de neplăceri. Folosul este care determină va
loarea acţiunilor (utilitarism). (Cf. Uiberweg, 
Gesch. d. Philos. III). Ser.: »De l’Esprit* (1758), 
care la 1759, după hotărîrea parlamentului, a 
fost arsă pe rug; »Le vrai sens du systeme de la 
natiire*, (1774) ş. a. Operele complete publ. în 
1795, 14 voi. şi 1818, 3 voi. -f 26 Dec. 1771.

Hema —, v. şi Haema —.
Hematobie, nume cu care se designau odi

nioară unele specii de viermi, puşi în genul 
Distoma (v. ac.) şi cari constitue actualmente 
unica specie cunoscută a genului Bilharzia.

Hemel, (botan.) v. Humulus lupulus.
Hemera, în mitol. grec. e ^ina (JHei. Aether 

(aerul) şi Hemera ((jiua) sunt pruncii lui Erebos 
(intunerec) cu Nyx (noaptea).

Hemeralopia, (grec.) poporal »orbul găinilor*, 
morb la care suferindul încetează de a mai 
vede de pe când se culcă găinile. Ochiul normal 
trecând dela lumină la întunerec, după 10 mi
nute se adaptează şi distinge obiectele mai lu
citoare, pe când ochiul emeralop se adaptează 
abia în jumetate de oară. In mod epidemic s’a 
ivit mai des în Rusia şi mai ales în postul mare 
de 7 septemâni. Ca tratament se recomandă 
hrană bună şi ferire de prea mare lumină, v. şi 
Nictalopia.

Hemerocallis L., (botan.) gen de plante din 
familia Liliaceelor, trib. HemerocaUeae, cu foi 
lungi şi ânguste şi flori puţine în paniculă erectă, 
periant specios infundibuliform cu tub cilindric.

Cuprinde vr’o 5 specii central-europene şi tem- 
perat-asiatice, dintre cari mai adese se cultivă 
la noi în liber »crinul galbena: H, fulva L. şi 
H. flava L. [A. Pr.]

Hem! —, (grec.) în composiţiuni: jumetate.
Hemialbumose, un product de natură albumi- 

noasă, care se formează în stomac prin acţiunea 
pepsinei şi a sucului pancreatic asupra substan
ţelor albuminoase. Deoarece formaţiunea lor în 
tubul digestiv precede altei serii de albumin 
şi anume Peptone, li-se mai (Jice şi Propeptone. 
Sunt uşor solubile în apă, acieji şi alcali şi nu 
se precipită la încălzire. Precipitarea se obţine 
însă uşor la tratarea cu acid acetic, chlorură 
de sodiu, ferocianură de potasiu şi amoniu 
sulfat, deosebindu-se prin aceasta de peptone. H. 
se întâlnesc de ordinar în urina patologică. Ia 
parte integrantă la preparaţiunea peptonatelor, 
preparate medicinale întrebuinţate ca mijloc de 
nutriţiune. Sunt substanţe amorfe.

Hemianestesia, o afecţiune nervoasă ce consistă 
în pierderea sensibilităţii tactile într’o jumetate 
a corpului, H. poate ave loc în urma unui acces 
de apoplexie ca în hemiplegii. In general toate 
simţurile sunt mai mult sau mai puţin notabil 
atinse în partea hemianestesiată. (Cf. Charcot, 
T. I. Legous sur Ies maladies du systeme ner- 
veux.) [N. Vaschide]

Hemianopsia, pierderea mai mult sau mai puţin 
completă a vederei numai dintr’o jumetate a 
câmpului Visual; H. poate să fie monoculară sau 
binoculară. H. binoculară se numesce hetero- 
nimă, când ea se referă la juraetăţi diferite ale 
câmpurilor visuale ale celor doi ochi (lesiuni ale 
nervurilor optici şi ale chiasmei). H. poartă nu
mele de homonimă, când se referă la aceleaşi 
jumetăţi ale câmpurilor visuale, ca s. e. partea 
dreaptă sau .stângă dela amândoi ochii (lesiuni ale 
bandeletelor optice, straielor optice, tuberculelor 
quadrigemiue anterioare, a scoarţei cerebrale). 
H. homonimă a jumătăţii drepte a câmpului 
visual este adeseori asociată cu cecitatea ver
bală. (Cf. Grosset et Rougier, Trăite des maladies 
du systeme nerveux, 2 voi.) [N. Vaschide].

Hemiataxia, o afecţie a mobilităţii în care 
ordinul dat, inhibiţiunea motrice, do abia se exe
cută, căci mişcarea voluntară »este întretăiată 
de mari oscilaţiuni transversale atât de pronun
ţate, în momentul atingerei ţintei, că ea nu este 
atinsă decât cu multă hesitare şi după repetate 
tentative». Membrul inferior, mişcat din loc pentru 
a executa o mişcare, se îndreaptă spre stânga sau 
dreapta fără nici o coordinare. [Vaschide.]

Hemicrania, migrena, durere neuralgică lo- 
calisată numai pe o jumătate a capului. De H. 
sufer mai des femeile şi este în jnulte caşuri 
creditată. Se ivesce mai cu samă la neuropaţi, 
la bolnavi de gută, reumatism, tuberculosă. Ac
cesul de H. se anunţă adeseori prin indisposi- 
ţiune generală, fiori, dispepsie, iritabilitate şi 
alteraţiuni sensorice. Durerea neuralgică ocupă 
cu predilecţiune regiunea supraorbitală (deasupra 
ochiului) sau temporală (tâmple); la început este 
lină, devine însă tot mai intensivă aşa că pa
cientul instinctiv caută liniştea şi întunerecul. 
După durere, care durează timp diferit de lung, 
urmează de regulă un somn recreator. Astfel 
de accese se repetează după intervale mai lungi 
sau mai scurte.

AT
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Hemiedria, proprietatea acelor cristale, cărora 
aplicându-le legea de simetrie îşi modifică nu
mai jumătate din numerul elementelor lor (feţe, 
unghiuri, muchi). Aşa s. e. să considerăm un 
cub şi să ne închipuim un plan, tăind pe cele 
3 muchi ale unui unghiu solid la o aceeaşi di
stanţă de vîrf. Acest unghiu va fi înlocuit dar 
printr’o faţă triunghiulară. După legea de si
metrie a lui Hauy o asemenea modificare trebue 
să se repete asupra tuturor celorlalte unghiuri 
ale cristalului, ceea ce ar conduce la solidul cu 
8 feţe numit octaedru regulat. Sunt însă unele 
cristale, cum s. e. cuburile de sulfui- de zinc 
(Blenda), cari nu supoartă o asemenea modifi- 
caţiune decât numai pe 4 unghiuri solide, astfel 
că un unghiu modificat alternează cu altul i'emas 
intact. Prin urmare prelungind cele 4 feţe ob
ţinute, ne conduce la un solid care in loc de 
8 nu va ave decât 4, ceea ce va fi un tetraedru. 
Tetraedrul e dar o formă hemiedrică a cubului. 
Formele hemiedrice au proprietăţi fisice speciale. 
Exceptând singurul sistem asimetric, toate cele
lalte presintă asemenea forme. In aparenţă for
mele H. sunt în contradicţie cu legea de si
metrie, în realitate nu e aşa, din momentul ce 
modificarea făcută conform acestei legi trebue 
să se repete asupra elementelor identice nu 
numai din punct de vedere geometric, ci şi fisic. 
Gasul nu e aşa la H., unde părţi din elementele 
cristalului sunt identice geometricesce, nu însă 
fisicesce, s. e. ca structură. [S. M.]

Hemimetabola. Insectele cu metamorfosă com
pletă (ou, larvă, pupă), ca coleopterele, lepidop
terele, hymenopterele, neuropterele şi dipterele 
se numesc Insecta metabola. Insectele lipsite de 
metamorfosă, ca pediculidele, lepismele, podorele 
şi recinii Insecta ametabola; iar insectele cu 
metamorfosă pe jumătate, adecă necompletă, ca 
hemipterele şi ortopterele, se numesc Insecta 
hemimetabola. [Dr. N. Leon.]

Hemimorphit, Calamina (v. ac.).
Hemiopia, hemiopsia., v. Hemianopsia.
Hemiplegia, paralisia unei jumătăţi a corpului; 

ca simptom de afecţiune cerebrală (de creer) 
sau spinală (a măduvei spinării). La afecţiunile 
cerebrale H. este pe partea opusă a corpului, 
la cele spinale pe aceeaşi parte cu afecţiunea.

Hemiptere, insecte sugătoare, cu metamoi-fosa 
necompletă sau nulă. Buza inferioară (labiumj 
constitiie un rostru, pentm care Fabricius le-a 
numit Ehynchote. In interiorul rostrului se află 
mandibulele şi maxilele, cari au forma de patru 
peri rigizi şi protractUi. In partea sa basilară 
şi superioară rostrul este completat de buza 
superioară (labrumj. H. se subdivid în: Hete- 
roptere, Homoptere şi Aptere.

I. Meteropterele au patru aripi, anterioarele 
hemyelitre adecă coriacee la basă şi membra
noase în vîrf. Ele se subdivid: A) Geocorele 
(ploşniţe terestre) cu antenele descoperite, mai 
lungi decât capul: ploşniţa de pat, cimex sau 
acanthia lectularia; ploşniţa de câmp, Pentatoma, 
Reduvius, Tingi.s, etc. B) Hydrocorele (ploşni
ţele aquatice) cu antenele ascunse în cavităţi 
ale capului, mai scurte ca capul. Scorpionul de 
apă (nepa); Notanecta, Corisa, etc.

II. Homopterele cu patru aripi membranoase 
sau coriacee, cuprinde trei familii principale: Coc- 
ddele, Aphidele şi Cicadele. A) Coccidele sau c o -

şenilele eugenul (7occî<seac<iL.,din care se ex
trage carminul; Coccus lacca Fab., din care se 
prepară şelacul. B) Aphidele sau purecii de plante, 
se nutresc cu sucul vegetalelor pe cari trăiesc 
genurile Aphis, Phylloxera, etc. G) Cicadele, 
cuprind între altele genul cicada, celebre în 
antichitate şi renumite prin cântecul lor stri- 
dulent produs de un aparat special situat la 
bărbaţi pe abdomen.

III. Apterele nu au de loc aripi, nici ineta- 
morfosă, cuprind fam. Pediculidelor cu genurile 
Pediculus, ale cărui specii toate trei trăiesc pe om; 
P. capitis, în perul de pe cap; P. vestimenti, 
în hainele oamenilor murdari şi P. tabescenlium, 
depune ouăle sub epidermă producând maladia 
cunoscută sub numele de phtiziase, de care a 
murit Agripa, Philippe II, etc. Genul Plithizius 
inguinalis, morpionul sanpăduchele lat, traiesce 
părăsit la om pe perul dela pubis, subsuoară, 
uneori în barbă şi în sprâncene. Pomadele mei - 
curiale, oncţiunile cu un amestec de untdelemn 
şi gaz (petrol) debarasează iute pacientul de 
acest pai-asit. [Dr. N. Leon.)

Hemlsaprophyte, (botan.) plante în parte au- 
tophyte (v. ac.), în parte saprophyte (v. ac.); 
ele se nutresc şi cu alimente neorganice, .şi cii 
de cele organice; astfel sunt multe fanerogame 
autophyte, cari trăiesc în symbio.să cu ciuper
cile numite mycorhiza (v. ac.). Acest cas special 
al H. a fost numit de Mac Dougal sapropliytism 
symbioHc. Altfel de plante II. siîut cele (Jise 
insectivore (v. ac.), etc. [S. yt. R. |

Hemo —, V. şi Maemo —.
Hemus, v. Balcan.
Hendecasylablc, (grec.) în versificaţiumia me

trică, versul de 11 silabe, numire dată în deosebi 
versului phalăcian, mai rar şi versului sapphic 
(v. ac.). [+j

Hengist şi Horsa, eroi legendari prin cai i s ai' 
fi început stăpânirea anglo-saxonă în Britania. 
In 449 Bretonii lipsiţi de apărarea armatei ro
mane şi atacaţi de popoarele Scoţiei, ebiemani 
în ajutor o ceată de Saxoni sub conducerea lui 
H. şi H., cari alungară pe Picti şi Scoţi, dar nu 
voiră să se mai retragă, ci siliră pe Bretoni să 
le cedeze păment de locuit. Bretonii luptară des
peraţi contra noilor năvălitori, Horsa cărjîi îiitr'o 
luptă şi Hengist fu silit să fugă; însă norocos 
în alte lupte, Hengist întemeiază un regat îu 
Kent şi domnesce până la 489. Istoria veridică 
vede în aceste două nume numele calului, foarte 
preţuit de Saxoni, şi personificarea cuceririi sa
xone, care începe din Kent.

Hengstenberg, Ernst, Wilh., fiul unui predi
cator reformat din Vestfalia, n. 1802 în Frbndeu- 
berg, a fost profesor de teologie (protestantă) îu 
Berlin din 1826, s’a ocupat mai ales cu Sf. 8cr. 
a test. vechili, a publicat mai multe opere şi 
a fundat periodicul »Evang. Kirclienzeitung*, for
mând o şcoală întreagă în jurul seu. Şi-a câ
ştigat mari merite pentru apărarea, susţinerea 
şi lăţirea creştinismului positiv între protestanţi, 
din această causă protestanţii raţionalişti l-au 
combătut, cualificând de catolisătoare direcţiunea 
urmată de el; f 1869.

Henne am Rhyn, Otto, istoriograf, scriind în 
deosebi despre istoria civilisaţiei; n. 20 ‘ug. 
1828 în St. Gallen ; dela 1883 archivar la arebi- 
vele statului acolo. Ser.: »Ge,schichte des Kautons
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St. Gallen«, (1863, cont. 1896); »Geschichte des 
Schweizervolks«, (ed. III 1878, 3 tom,); »Allg. 
Kulturgeschichte«, (ed. II 1877—97, 7 tom.); 
»Die deutsche Voitssage», (ed. II 1879); »Kultur- 
geschiohte des jiidischen Volkes*, (ed. II 1892); 
»l)as Buch der Mysterien®, (ed. III 1890); »Kultur- 
geschichte des deutschen Volkes*, (ed. III 1897, 
2 tom.); »I)ie Frâu in der Kulturgeschichte*, 
(1892), ş. a.

Henneberg, 1) S. loan Wilhelm luliu, n. 
10 Sept. 1825 în Wasserleben, f ca director 
al institutului agronomic în 24 Nov. 1890 în 
Greene. El a întemeiat noul metod de nutrire 
a vitelor. Ser.; »Beitrăge zur Begriindung einer 
rationellen Fiitterung der Wiederkăuer®, (1860 
până 1864, 2 broşnri); »Neue Beitrăge*, (1870 
până 1871); dela 1853 a redigiat revista «Journal 
fiir Landwirtschaft».

Hennegau, (lat. Hannonia, franc. Sainaut), 
fost comitat in nord-vestul Germaniei, 1040 
ajunse la Flandra, 1477 la Habsburg; partea su
dică fu anectată 1659 şi 1678 la Francia (face 
parte din depart. Nord); restul formează partea 
principală din actuala provincie R., 3722 km>. 
cu 100,345 loc. (1896); capitala Mons.

Henriada, titlul epopeei naţionale a lui Voltaire, 
al cărei erou e Henric IV, regele Franciei şi 
in caie autorul făcu încercarea puţin reuşită 
de a înlocui miraculosul prin alegorii morale.

Henric, numele mai multor domnitori în En- 
glitera, Francia, Germania şi Castilia.

Englitera. Regi.
Henric I (1100—35), numit mai târejiu Beatt- 

clerc, n. 1068, fiul lui ‘Wilhelm Cuceritorul, ur
mează Ia tron fratelui seu Wilhelm II Eufus şi 
se susţine cu ajutorul clerului faţă ca fratele 
seu Robert, fiul cel mai mare al Cuceritorului 
şi mai mult îndreptăţit la tron; dete supuşilor 
sei Charta libertatum, din care s’a desvoltat 
Magna Charta, temelia dreptului public englez, 
t 1135. H. II (1154—89), fiul contelui Geoffrey 
Plantagenet de Anjou şi al Matildei, fica Iui H. L. 
n. 1133, ajunge Ia tron în puterea dreptului 
mamei sale; moştenesce dela tatăl seu (1151) 
Anjou, Mâine, Touraine, şi dela mamă-sa Nor- 
mandia, prin căsătoria sa cu Elconora (1152) 
câştiga Poitou, Guyenne şi Gascogne, la cari 
adause 1154 Englitera, dar nu-i succede clădirea 
imperiului visat de dînsul dincoace şi dincolo de 
Canal. H. îşi face vasal pe regele Scoţiei; 1171 
începe cucerirea Irlandei şi el poartă mai ântaiu 
titlul de domn al IrlandeL Memorabilă este lupta 
purtată în contra lui H. pentru drepturile şi li
bertatea bisericii de archiepiscopul de Canterbury, 
Toma Becket. la al cărui morment H. mai pe 
urmă trebue să facă pocăinţă ; resboit cu fiii sei, 
H. moare 1189. H. III (1216—72), n. 1207, 
urmează la tron tatălui seu loan fără Ţeară, în 
etate de 9 ani; om lipsit de energie, EL luptă 
fără succes în contra Franciei şi magnaţilor, cari 
în frunte ca contele Simon de Montfort îl fac 
pe regele prisonier (1264—65) şi-l silesc la mari 
concesiuni, -f-1272. H. IV (1399—1413), numit 
după locul nascerii sale H- de BolingbroJce, n. 
1367, fiu al lui loan de Gaunt, duce de Lan- 
caster şi nepot al lui Eduard III; e ânfâiul rege 
din fam. Lan castor; exilat de Richard U, de
barcă 1399 în comitatul York, îutr’un timp când

Richard se afla în Irlanda, 11 silesce pe acesta 
să renunţe la tron şi cu voia parlamentului so 
urcă dînsul pe tronul Engliterei. H. a fost un 
monarch constituţional în sensul modern al ou- 
veiitului. f 1413, lăsând tronul asigurat fiului 
seu: H. V (1413—22), n. 1387, ca clironom duce 
o viaţă excesivă, ca domnitor este însă la culmea 
chiemării; scurta lui domnie este un timp de 
glorie pentru armele engleze; 25 Oct. 1415 bate 
pe Francezi la Azincourt, 1417^19 cuceresce 
aproape întreagă Normandia; în pacea dela 
Troyes (21 Maiu 1420) se recunoasce dreptul lui 
H. la coroana frc., se căsătoresce cu Catarina, 
fica lui Carol VI, primesce regenţa în Francia 
şi este recunoscut de staturile ţerii ca urmaş al 
lui Carol VI. t 1422 în Vincennes. H. VI 
(1422—61), fiul celui precedent, n. 1421 in 
Windsor, e abia de câteva luni, când moare tatăl 
seu ia culmea gloriei sale şi-i lasă drept moşte
nire coroana Engliterei şi a Franciei; domnia 
de aproape 40 ani a lui H., om cu calităţi măr
ginite, a adus asupra Engliterei timpuri de de
cadenţă generală în lăuntru şi în afară; mm 
ales în urma păşirei Ioanei d’Ajc, mersul lu
crurilor în Francia ia o întorsătură hotărît ne
favorabilă pentm Englitera şi H. până la 1453 
pierde tot terenul cucerit în Francia, afară de 
Calais; acasă H. este o jucărie neputincioasa a 
capilor de partid în luptele dintre fam, York şi 
Lancaster; 1461 este detronat şi aruncat în Tower, 
1470 ajunge iarăşi la domnie, în curând însă 
este din nou detronat şi piere în prinsoare 1471 
în mod misterios. H. VII (1485—1509), fiul 
postam al lui Egmont Tudor, conte de Eichmond 
şi al Margaretei de Beaufoit, moştenitoarea fam. 
Lancaster, n. 1457, este întemeietorul dinastiei 
Tudor; 1485 debarcă din Bretagne în Wales-ul 
de sud şi răpesce la Bosworth (22 Aug. 1485) 
coroana şi viaţa lui Richard 111; ca domnitor 
face ordine în ţeară, favorisează clasa cetăţe
nilor şi promovează comercial şi navigaţiunea. 
t 1509 şi lasă fiului seu H. ‘VIII un teon bine 
consolidat. H. VIU (1509—47), n. 1491^ se 
aruncă în resboaie fără rost cu Francia in alianţă 
cu împer. Maximilian I şi învinge pe Ludovic XII 
1513 la Guinegate, asemenea se amestecă şi în 
resboiul dintre Carol V şi regele Franciei Fran- 
cisc I, încheie însă la 1525 o pace avantagioasă 
cu Francia. H. este autornl schismei anglicane; 
el se arată mare apeiător al bisericii cat. cu 
ocasiunea erumperii reformaţinnei lui Lutber, şi 
pentru păşirea sa contra reformaţiunii primesce 
dela papa tirlul de «defensor fidei», când insă papa 
Clemente ‘VII nu voi să-l divorţeze de soţia sa 
Catarina de Âragonia, se rupe de biserica cat, 
se declară pe sme de cap al bisericii în En
glitera, dar fără de a permite inovaţii în lu
crurile de credinţă, şi se supuse judecăţii lui 
Toma Cranmer, archiepisoop de Canterbury, care 
il despărţesce de soţia sa şi îi declară Intimă 
căsătoria lui cu Ana Boleyn. Om desfrânat, H, 
afară de soţiile amintite mai avâ âncă succesive 
alte 4 soţii: Ioana Seymour, Ana Cteve, Ga- 
ţarina Howard şi Catarina Paar, t 1547 după 
ce ridică despotismul reg. la culme.

Fkaxcia. Rfibt-
Henrie I din dinastia Capetienilor (1031—60), 

fiul cel mai tiner al regelui Bobert, n. pe la 1010;
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autoritatea regească pe acest timp în Franci a 
era foarte neînsemnată şi scă4u şi mai mult prin 
intrigile mamei lui H., Constanta de Toulouse, 
cum şi ale ducilor de Normandia. f 1060 la 
Vitry. H. II (1547—59) al doilea fiu al lui Fran- 
cisc I din căsătoria acestuia cu Claudia, fica lui 
Ludovic XII, n. 1519, 1533 se căsătoresce cu 
faimoasa Catarina de Medici, 1552 încheie la 
Chambord alianţă cu principele elector Mauriţiu 
de Saxonia în contra împer. Carol V, străbate 
în Lorena şi cuceresce Toul, Verdun şi Metz, 
1558 ocupă dela Englezi Calais şi 1559 încheie 
cu Spania şi Englitera pacea dela Cateau-Cam- 
bresis. f 10 Iul. 1559. H. lasă după sine 4 fii, 
dintre cari Francisc II, Carol IX şi H. III se 
urcă unul după altul pe tronul Franciei. R. III 
(1574—89), fiul celui precedent, n. 1551, învinge 
pe Hugenoţi la Jarnac şi Moncontour, ia parte 
foarte activă la măcelul Hugenoţilor în noaptea 
Sf. Bartolomeiu, 1573 îi câ.ştigă mamă-sa Ca
tarina tronul Poloniei şi 15 Febr. 1574 se înco
ronează în Cracovia; nemulţămit cu starea sa, 
la 18 Iulie părăsesce în ascuns Polonia, ca să 
ocupe tronul reinas vacant de fratele seu Carol IX; 
continuă resboiul în contra Hunegoţilor, e stă
pânit de ducii de Guise, pe cari însă mai apoi 
îi delătură prin asasini, şi strîmtorat de ligiştii 
cat. se aruncă în braţele lui H. de Navarra; cu 
acesta pleacă în fruntea unei armate de vr’o 
40,000, compusă din Hugenoţi şi royalişti, în contra 
Parisului, apărat de ducele de Mayenne, dar este 
rănit de pumnalul otrăvit al călugărului Domi
nican Jacques Clement în 1 A.ug. 1589 şi moare 
în (jiua următoare. Cu H. III se stinge familia 
de Valois. H. IV (1589—1610), fiul lui Antoniu 
de Bourbon şi al Ioanei d’Albret, n. 1553 la Pau 
în Beam, 1562 rege al Navarrei, 1569 după asa
sinarea lui Ludovic Conde, conducător al ligei 
protestante, 18 August 1572 se căsătoresce cu 
Margareta de Valois, sora regelui Carol IX; în 
noaptea Sf. Bartolomeiu e cruţat, 1576 dispare 
dela curte şi se pune iarăşi în fruntea prote
stanţilor, 1587 raportează învingereadela Coutras; 
după moartea lui H. III, în puterea legei salice 
devine moştenitorul tronului franc., care şi-l 
asigură însă numai la 1593 după lupte grele cu 
liga cat. şi după ce trece la catolicism; 27 Febr. 
1594 se încoronează la Chartres şi în 22 Martie 
îi cade la picioare şi Parisul; 1598 prin edictul 
de Nantes asigură protestanţilor libertate reli- 
gionară; 1600, după ce se divorţează de ântâia 
sa soţie, se căsătoresce cu Maria de Medici; dela 
pacea din Vervins, H. se bucură de linişte şi 
lucră ajutat de Sully la ridicarea destrămatei 
sale ţeri, puse mai pe urmă la cale planul unui 
mare resboiu în contra dinastiei de Ilabsburg, 
dar 12 Maiu 1610 este asasinat de Ravaillac şi 
Francia ajunge iarăşi în îndelungate încurcături.

Germania, Imperaţi şi regi.
Henric I, rege germ., fiul lui Otto, duce de 

Saxonia, (919—936), se luptă cu regele Conrad I 
pentru Turingia, realisează unitatea imperiului, 
923 reanectează Lorena, 924 încheia cu Ma
ghiarii un armistiţiu pe 9 ani, supune popoarele 
slav. dela Elba şi bate 933 pe Maghiari la Jecha- 
burg şi Riade. H. II cel Sfânt, împărat rom.- 
germ. (1002—24), fiul ducelui H. Certăreţul de 
Bavaria, 995 duce de Bavaria, 1002 rege, în

vinge pe ducele Boleslaw de Polonia şi 1013 
ocupă Boemia, 1018 cu ocasium‘a păcii dela 
Bautzen e silit să abdică de ţinuturile de din
colo de Elba, restoamă din tronul Italiei pe 
marchisul Harduin de Ivrea, 1014 papa Be- 
nedict VIII îl încoronează în Roma ca împărat 
şi avu să combată în Germania mai multe re- 
scoale; a ridicat catedrala din Bamberg. H. III 
cel Negru, împărat rom.-germ. (1039—56), fiul 
împăratului Conrad II, 1027 duce de Bavaria, 
1038 de Şvabia, urmează tatălui său 1039 şi e 
unul din cei mai puternici ‘domnitoii ai Ger
maniei; umilesce pe ducele Bretislaw al lfoemi(‘i 
şi îi restitue ţeara ca feud; îşi face vasali pe 
regii Ungariei Aba, Petiu şi Andreiu, cum şi 
pe Nor manii din A pul ia şi Calabria; exercitează 
mare influenţă asupra bisericii, în care voia să 
facă ordine şi să întroducă reforme; deimnc 
1046 pe papii Benedict IX, Silvestru III şi Gre- 
goriu VI, ridică în scaunul papal pe episcopul 
Suitger de Bamberg sub numele Clemente II, 
şi este încoronat de acesta în Roma ca îmiiorat. 
H. IV, împărat rom.-germ. (1056—1106), fiul 
celui precedent, remas de tatăl său în etate 
numai de 5 ani, stete mai ântâiu sub tutoratul 
mamei sale Agnes şi dela 1062 sub cela al ar- 
chiepiscopilor: Anno de Colonia şi Adalbert de 
Brema, 1065 e declarat major, prin abus de 
putere aţiţă în contra sa pe Saxoni şi e silit 
să încheie 1074 o pace umilitoare, îi învinge 
insă în 1075 la Hohenburg. Pentru investitura 
ajunge în conflict cu papa Giegoriu Vil llildo- 
brand; afurisit de papa, 1077 în timp de iarnă 
e silit să facă pocăinţă la Canossa; 1078 şi 1080 
e bătut de Rudolf de Şvabia, ales antirege, lupta 
din urmă însă se sfîrşesce cu propria cădere 
a lui Rudolf; H. e din nou afurisit şi 1081 a])are 
în fruntea unei armate înaintea Romei, pe (;are 
însă o poate ocupa numai la 1084; Gregoriu Vil 
sub scutul Normauilor scapă la Salerno, unde 
moare, iar H. se încoronează împreună cu soţia 
sa din partea noului papă Clemente 111. Mai jie 
urmă după a treia expediţie în Italia se împacă 
cu principii germani, dar la 1105 îi este pri
mejduită coroana din partea proimului său liu 
H. V şi e silit să renunţe la domnie. 11. V, 
împărat rom.-germ. (1106—25), 1098 e ales legc, 
1105 se rescoală asupra tatălui său, îl silesce 
la abdicare şi îi urmează 1106, 1110 trece in 
Italia, constriuge în Roma pe pa[>a l’asclialis 11 
să-i recunoască dreptul de investitura, 1111 e 
încoronat împărat, 1115 poartă lupte faia noroc 
în contra mai multor principi germ. şi 1122 in- 
cheie la Worins cu papa Calixt 11 concordatul, 
prin care se pune capăt luptei pentru investi- 
tui'ă. H. VI împărat rom.-gcrm. (1190—!l7), 
fiul împăr. Frideric I, 1169 se îiicoionoaza ca 
rege germ., 1191 se încoronează în Roma ca 
împărat, şi până la 1194 supuse Neapolca şi 
Sicilia, la al cărei tron avea drept în urma că
sătoriei sale cu Constanţa, moştenitoarea regelui 
sicilian ’W’ilhelm II, şi se încoromuiză ca rege 
al Siciliei. H. (VII), rege rom.-germ (1220—35), 
fiul mai mare al împer. Frideric 11, se rescoala 
în contra tatălui seu, 1235 e delăturat şi f 1212 
în prinsoarea din Martirano în Calabria. 11. 
Raspe, landgravul Turingiei, fiul landgravului 
Hermann I, alungă 1227 după moartea frateioi 
său mai mare, Ludovic cel Sfânt, pe soţia ace-
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stuia Sf. Elisabeta; 1241 după moartea nepo
tului seu Hermann II ajunge în stăpânirea Tu- 
ringiei întregi, 1246 ales de principii bisericesci 
antirege faţă cu Frideric II, bate pe regele 
Conrad 5 August 1246 la Frankfurt. t 1247. 
H. VII, împer. rom.-germ. (1308—13), fiul con
telui H. III de Luxemburg, 1308 după asasi
narea lui Albrecht I e ales rege, dete 1309 re
gatul Boemiei ca feud vacant Wui seu loan, 
voesce să facă ordine în Italia sfârticată prin 
luptele dintre Ghibelini şi Guelfi, dar nu-i suc
cede, 1312 este încoronat în Roma ca împerat.

Castilia. Regi.
Henric I, (1214—17), fiul lui Alfonso VIII, 

reinâue de tatăl seu în etate de 10 ani, stă sub 
tutoratul mamei sale Eleonora, fioa lui H. II al 
Engliterei, şi apoi al surorei sale Berengaria, care îi 
urmează în domnie la 1217, abdică însă în acelaşi 
au în favorul fiului seu Ferdinaud III. H. II, 
conte de Trastamara, (1369—79), fiul natural al 
lui Alfonso XI, 1369 prin învingerea sa dela 
Montiel delătură din domnie pe fratele seu Petni 
cel Cumplit. R. III Bolnăviciosul, (1390—1406), 
fiul lui loan I, se împacă cu pretendentul loan, 
duce de Lancaster, luând în căsătorie o fică a 
aceluia, cu care ocasiune primesce şi titlul de 
principe de Asturia. H. IV Neputinciosul, (1454 
până 1474), e condus de favoriţi ca şi tatăl seu 
loan II, 1464 e depus şi e ales fratele sbu mai 
mic Alfonso, 1465 murind fratele seu, ajunge 
iarăşi la domnie; e fratele Isabelei, soţia lui Fer- 
dinand Catolicul, carea în lipsa de descendenţi 
de sex bărbătesc din partea lui H. IV, după în
delungate resboaie civile îşi asigură dreptul de 
succesiune.

Bavaria. Duci.
Henric I, fiul regelui H. I, n. între 919—922, 

se rescoală în contra fratelui seu Otto I, 948 
primesce ducatul Bavariei. f 955. H. II Certă
reţul, numit astfel pentru multele sale pricini 
avute cu împer. Otto II; fiul celui precedent, 
dela 955 duce de Bavaria, 976 — 985 e lipsit de 
ducat, j- 995. H. IX cel Negru, ajunge la ducat 
1120, t 1126. H. X Superbul, fiul celui pre
cedent, duce dela 1126, ajută pe împer. Lothar 
în lupta contra Hohenstaufilor, 1137 primesce şi 
Saxonia, 1138 e proscris de Conrad III. -f- 1139. 
H. lasomirgott, fiul lui Leopold cel Sfânt, n. 
1114, mai ăntâiu marchion de Austria, 1143 duce 
de Bavaria, 1156 cedează acest ducat lui H. Leul, 
şi devine duce de Austria, f 1177. H. Leul, duce 
de Bavaria şi Saxonia din fam. "Welfilor, fiul 
lui H. Superbul, n. 1129, primesce 1142 dela 
Conrad III Saxonia şi 1156 recâştigă dela împer. 
Frideric I Bavaria, posesiunile lui se întind dela 
Marea de est şi nord până la Adriatica, 1172 
întreprinde .un peregrinaj la Palestina, 1176 de- 
oeagă împeratului Frideric ajutorul în Lombardia 
şi acesta este bătut la Legnano, 1180 este pro
scris, 1181 se supune împeratului, recâştigă însă 
din posesiunile sale numai Brauns<;hweig-ul şi 
Liiueburg-ul, şi e silit să petreacă până la 116S 
în exil, 1189 se rescoală din nou şi dărîmă 
oraşul Bardowiek până la catedrală, pe ale cărei 
ziduri pune inscripţia >Vestigia Leonis«, 1192 se 
încearcă din nou .să-şi câştige posesiunile avute, 
dar fără succes, f 1195 in Braunscbweig, unde 
la 1874 i-s’a ridicat o statuă colosala.

Henric, împSr. latin de Constantinopole, conte 
do Flandra şi Hennegau, este ales împer. după 
fratele seu Balduin I, că(jut (1205) în lupta dela 
Adrianopol în prinsoarea Bulgarilor şi ucis după 
aceea; 1206 e încoronat, duce o existenţă amă- 
rîtă şi t 1216 fără urmaşi.

Henric, conte de Ghampagne, rege al Ierusa
limului, merge în Palestina cu a treia expedi- 
ţiune cruciată, 1192 se căsătoresce ou Isabela, 
veduva regelui Ierusalimului, Conrad de Mon- 
ferrat, ucis cu puţin înainte de aceea, şi e ales 
rege; din puţinele resturi ale regatului, pierde 
1197 âncă Joppe şi moare curând după aceea.

Henric, Frideric, Ludovic, principe de Prusia, 
frate al regelui Frideric cel Mare, o. 1726,11802, 
s’a distins în resboiul silesian. — H. Alhert Wil- 
helm, principe de Prusia, al doilea fiu al împer. 
germ. Frideric şi frate al actualului împer. Wil- 
helm II, n. 1862, a întrat în marina de resboiu, 
1895 contra-admiral, 1898 comandant al esca
drei 2 în Asia estică, căsătorit la 1888 cu princesa 
Irena de Hessa.

Henric cel Tinăr, duce de Braunschweig- 
Wolfenhuttel, domnesce dela 1514, contrar al 
reformaţiunii, 1542 e alungat de confederaţia 
Şmalcaldică, 1545 e făcut prisonier în lupta dela 
mănăstirea Hockelem, 1547 eliberat, se luptă 1553 
alăturea cu Mauriţiu de Saxonia la Sievers- 
bausen. *f- 1568.

Henric, Marinarul (Dom Enrique el Nave- 
gador), infant de Portugalia, al patrulea fiu al 
regelui loan I, n. 1394, face numeroase explo
rări Ia litoralul vestic al Airicei, 1458 se luptă 
cu succes în contra Maurilor, *f- 1460. H. pune 
temelia pe care s’a ridicat Portugalia la puterea 
de mai târziu, şi prin întreprinderile sale des
chide navigaţiunii noue căi.

Henric I Copilul, ântâiul landgraf de Hessa, 
fiul lui H. II de Brabant, n. 1244, după termi
narea certelor de succesiune pentru Turingiaj 
primesce numai Hessa şi titlul de landgraf şi 
îşi pune residenţa în Caasel; ajută pe reg. Ru- 
dolf în lupta cu Ottokar al Boemiei. f 1308.

Henric I, împerat de Haiti, v. Cbristophe.
Henrieta, H, Maria de Francia, regină a 

Angliei, fica lui Henric IV şi a Măriei de Me- 
dicis, n. 1609, f 1669. Căsătorită la 162.5 cu 
Carol I al Angliei. Resboiul civil isbucnind, fu 
acusată că aţiţase pe soţul ei contra prote
stanţilor; in 1(544 fu silită să fugă în Francia, 
unde se retrase la Cbaillot, fondând o mănă
stire. Dela ea au re mas scrisorile cătră Carol I. 
f 1669 la Colombes.

Henrieta, Ana de Anglia, fica precedentei 
şi a lui Carol I, n. 1644, căsătorită cu FUip du
cele de Orleans, f 1670 întorcendn-se din An
glia, de o perforaţie a stomacului, după alţii 
otrăvită. In 1670 îndeplini cu succes o misiune 
secretă ce-i încredinţase laidovic XIV pentru 
regele Angliei, şi care avu de lesultat tractatul 
dela Douvres. Istoria ei a fost scrisă de Madame 
dela Fayette. [L.]

Henriot, (pron. anrio), Francisc, revoluţionar 
franc., n. 1761 în Kanterre, lângă Pans, unde 
căpetâ post ia oficiul de vamă 1789, din cansa 
că în noaptea de 12—13 lolie luase parte la 
dărîmarea caselor de vamă, a fost dat afară din 
[Kist, B’a făcut apoi spion al poliţiei, dar nu 
mult după aceea a fost arestat pentru furt. 1792
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scăpând din puşcărie, a jucat rol însemnat şi 
crud în revoluta franceză; a fost ales con
ducător al unei cete de sansculoţi, iar în 31 Maiu 
1793 comandant suprem interimar al gardei na
ţionale din Paris, şi în această calitate a fortat 
arestarea şirondiştilor (2 Iunie). Credincios to
varăş al lui Robespierre, supraveghia şi controla 
decapitările nobililor. Căderea lui Robespierre 
i-a pus şi lui capul. La 9 Thermidor, când a 
aflat că are să fie arestat, s’a purtat aşa de laş, 
încât tovarăşul său Coffinhal l-a aruncat pe fe- 
reastă din etagiu; că(jend în curte la un loc 
dosnic, s’a ascuns în canal, dar a fost aflat şi de
capitat împreună cu Robespierre în 28 Iulie 1794.

Hensen, Victor, celebm savant şi om politic 
german, n. 10 Febr. 1835. Din 1859, de când 
a obţinut titlul de doctor în medicină, până în 
1887 când a fost ales membru în Landtag-ul 
prusian, H. a desfăşurat o activitate din cele 
mai considerabile. Deja celebru în 1857, în urma 
primei sale lucrări »Ueberdie Zuckerbildungin der 
Leber«, publicată âncă pe când era student, ac
tivitatea sa sciinţifică s’a îndreptat asupra ana
tomiei microscopice, embriologiei şi mai ales 
asupra studiului fisiologiei organurilor simţu rilor. 
Cercetările lui au fost publicate mai ales în 
«Zeitscbrift fiir wissenschaftliche Zoologie* cât şi 
în »Arcbiv fiir Ohrenheilkunde* şi »Archiv fiir 
mikroskopische Anatomie*. Printre lucrările lui 
sunt de citat în primul rând cele două remar
cabile uvragii din «Handbuch der Physiologie* 
a lui L. Hermann, «Physiologie des Gehors*, 
(Leipzig, 1880, în 8°) şi «Physiologie der Zeugung*, 
(Leipzig, 1881, în 8°). li datorim şi o disertaţie 
psicho-fisiologică: «Ueberdas Gedăchtniss*, (Kiel, 
1877, în 4°). H. in parlamentul prusian face 
parte dintre progresişti şi a avut o parte activă 
in sinul comisiunii pentru studiul sciinţific al 
mărilor germane. [Vaschide].

Henszlmann, Emerich, archeolog, n. 13 Oct. 
1813 în Caşovia, t 6 Dec. 1888 în Budapesta 
ca profesor de istoria artelor. întemeietor al 
sciinţei archeologice ungare. A scris despre bi
sericile vechi germane din Caşovia şi despre 
monumentele gotice în Ungaria.

Hentaller, Ludovic, scriitor şi deputat magh., 
n. 1852. A colaborat la mai multe (Jiare, fu 
apoi ales deputat în Fiilopszâllâs cu program 
independentist. In decursul luptelor politico- 
bisericesci s’a alăturat la fracţiunea Eotvos. A 
scris operele: Politikusaink pongyolâban, 1887; 
Gorgei mint politikus, (1889); A civilizâlt olâhok, 
1892; Kossuth es kora, (1894); Petofi mint ko- 
veţjelolt, 1895; A szabadsâgharcz dalai, 1895.

Henţia, Sava, pictor, n. 1 Febr. 1848 în Si- 
bişel (Trans.) din părinţi ţerani. 1865 a întrat 
ca elev în şcoala de bele-arte din Bucuresci. 
Avisat la propriile puteri, se susţinu din o mică 
bursă dela stat. 1870 ca absolvent «a obţinut 
premiul în marele concurs de străinătate al 
anului 1870*. In acelaşi an a obţinut medalia 
cl. II la «exposiţiunea de bele-arte* (cu portretul 
lui Carigali). 1871 merge în străinătate, cerce
tând niuseele din Italia şi oprindu-se pe câtva 
timp în Roma; merge apoi la Paris şi se în
scrie la şcoala de bele-arte ca elev al lui Ca
banei. Detrăgendu-i-se bursa, este susţinut de 
studenţii români. 1873 este admis între expo- 
sanţii salonului cu tabloul mitologic «Psicheia

părăsită de Amor*, cea mai succesă operă a 
artistului. Triiniţend la Bucuresci această pânză, 
ministrul de culte Boerescu îi mijlocesce o bursă 
de 120 iei lunar şi 800 lei pentru tabloul Psi- 
cheiei, reţinut pentru Pinacoteca museului na
ţional. 1874 terminându-şi studiile se reîntoarce 
în România şi figurează între cei mai valoroşi 
exposanţi ai exposiţiei din toamna aceluiaşi an în 
Bucuresci, expunend tabloul Psicheiei şi »Aurora«, 
care, la dorinţa părechei regale, s’a aşezat la 
Teatrul Naţional în logea Suveranilor. Pentru 
«Psicheia* i-s’a conferit medalia cl. II. 1 Sept.
1875 profesor suplent la externatul sec. de fete,
1876 «măiestru cu titlu provisor de desemn şi 
caligrafie* la acelaşi institut. In acelaşi an prof. 
de desemn şi pictură la Asilul Elena Doamna. 
Pe timpul resboiului din 1877—78 H. fiind ataşat 
ca artist pe lângă marele cartier general, a pictat 
numeroase tablouri, representând scene de res- 
boiu; partea cea mai mare dintre acestea le-a 
cumpărat Regele Carol, care drept semn de re- 
cunoscinţă i-a conferit medalia Bene-Merenti 
cl. II «pentru distinsele sale lucrări în pictură». 
La «exposiţiunea de arte frumoase* din piimă- 
vara 1881 a figurat cu marele tablou «Intrarea 
triumfală a lui Traian în Sarmisegetusa* şi cu 
o «Veneră*, obţinând premiul II pentru pictura. 
In toamna aceluiaşi an juriul exposiţiei române 
din Sibiiu, unde trimisese portretul Anei Davila, 
i-a conferit diplomă de onoare. Afară de cele 
amintite mai sus, merită să fie remarcate ta
blourile: «Moara*, «Tîrgul Moşilor*, «O româncă 
ducând merinde la tîrg«, etc. H. e profesor de 
desemn şi pictură la Şcoala profesională de fete 
din Bucuresci.

Hentzi, Henric, nobil de Arthurn, general 
austriac, n. 1785 în Debreţin. In 1804 olicier 
de geniu, iar pe timpul revoluţiuuii maghiare 
comandantul cetăţii Buda, pe care a aperat-o cu 
mare vitejie, respingând mai multe asaltui'i până 
ce cade în 22 Maiu 1849 ca erou cu sabia în 
mână. Monumentul lui diu Buda, în urma unei 
agitaţiuni puternice din partea Maghiarilor, s’a 
mutat 1899 în curtea şcoalei de cădeţi.

Heortologia, (elin.) înveţăturadespre serbători. 
Heortologion, calendarul serbătorilor (simixar).

Hepar, (latin.) ficat, de coloarea ficatului. 
Nume dat în special sulfurilor alcaline, a căror 
coloare aduce cu aceea a ficatului. [S. .M.]

Hepar adiposum, degenerescenţa grasoasa a 
ficatului, ficat gra.s, ficat adipos, ficat alcoolic, 
este un simptom morbid. Se găsesco foai to dos 
şi sub influenţe multiple, între cari maladiile 
febrile prelungite, intoxicaţiunile şi cachexiile 
sunt cei mai principali factori. In unelt1 (;asuri 
e o încărcare (surcharge) şi nu compromite vi
talitatea celulelor, în altele există o necrobiosă 
granulo-grăsoasă, care alterează elemente celu
lare în ficat, umplându-le cu globuli de grăsime. 
Această degenerare pleacă din jurul vaseloi1 fica
tului. E boală gravă datorită mai ales abusului do 
alcool. încărcarea grăsoasă a ficatului e lisiolo- 
gică în stare de graviditate, alăptare.

Hepatalgia, durere de ficat, simptom în nnelo 
boale de ficat. Durere surdă, profundă gravativa 
în hypochondrul drept, ce se găsesce în con
gestiile, abscesele, cancerele şi unele cirose ale 
ficatului, ea este trecătoare în congestii şi te
nace în lesiunile chronice hepatice.



Hepatic — Heptacord. 681
Hepatic, nume dat odoarei hidrogenului sul

furat şi în general tuturor isvoarelor minerale 
sulfuroase, cari presintă odoarea acestui gaz. 
Mai departe nume dat diferitelor vase anatomice, 
cari conduc la ficat, ca: vine şi artere, sau ca
nale hepatice. [S. M.]

Hepatica Dill., (botan.) subgen din genul Ane
mone L. (v. ac.).

Hepaticae, (botan.) prima clasă din grupa Mus- 
cineelor (v. ac.). In tot ciclul lor evolutiv se 
întâlnesc următoarele forme: a) aparatul ve
getativ (generaţiunea proembrională) care e sau 
un thal dorsiventral, pe faţa ventrală cu rhi- 
zoi(Ji şi cu ori fără frunze solzoase; sau o mică 
tulpină tot dorsiventrală, pe faţa ventrală cu 
rhizoi(}i şi amphigastre (v. ac.), iar pe laturi cu 
doue serii de frunze de regulă fără nervură; 
po acest aparat vegetativ se produc aparatele 
sexuale, anteridii şi archegoane, în primele for- 
mându-se anterozoi4i, în cele de al doilea oosfera; 
b) după ce se efectuiază fecundaţiunea, oul se 
desvoaltă în sporogon, care represintă genera
ţiunea embrională. Sporogonul, format pe apa
ratul vegetativ, remâne închis până la maturitate 
în archegon, apoi îl străbate ca să iese afară, 
restul archegonului remănend Ia basa sporogo- 
nului, constituind scufia; aceasta prin urmare 
nu se află la vîrful sporogonului, ca la Muşchi. 
In interiorul capsulei sporogonului se formează 
spori numai, sau şi elatere (v. ac.); numai la 
Anthocerotacee există o columelă. Capsula ma
tură e ori cleistocarpă (v. ac.), ori se deschide 
prin valve, mai rar nrintr’un opercul; sporii 
că(}end pe păraent produc o protonema (v. ac.) 
redusă, şi din aceasta se desvoaltă aparatul ve
getativ, pentru a se urma apoi cum s’a fiis mai 
sus. H. se mai înmulţesc şi prin bulbili şi pro- 
pagule. Trăiesc pe pămentul umed, pe scoarţa 
arborilor, pe putregaiu sau plutesc la suprafaţa 
apelor liniştite. După conformarea aparatului lor 
vegetativ se divid în H. frondoase (cu thal) şi H. 
frumoase (folioase), iar mai con.siderând şi alte 
caractere în 3 serii: Marchanţiale (v. ac.), Junger- 
manniale (v. ac.) şi Anthocerotale. [S. Şt. R.]

Hepatisaţia, o alteraţiune a unor ţesuturi or
ganice, încât presintă aspectul unui ficat. Această 
modificare se observă mai ales în pulmoni şi ia 
diferite numiri: H. roşie, H. cenuşie, etc.

Hepatitis, hepatită, inUamaţia ficatului. Există 
diferite feluri de infiamaţiuni ale ficatului: hepa
tită acută, H. cronică interstiţială (cirosă atrofică), 
hepatită cronică ipertrofică, H. biliară, H. puru
lentă (abscesul ficatului), H. parenchimătoasă 
acută (atrofie acută galbenă). El. sifilitică.

Hephestion, (Hephaistion), general macedonean, 
amic intim al lui Alexandm cel Mare, coman
dant în cele mai multe lupte ale expediţiei lui 
Alexandru, t 324 în Ecbatana. A avut de soţie 
pe o fică a lui Darie, regele Persiei.

Hephestos, (Vulcanus la Romani), în mitol. 
grc. fiul lui Zeus cu Hera, e fjeul focului, ce pur
cede din cer. H. s’a născut tare şi robust, dar 
olog de picioare, pentru ce Hera ruşinându-se 
de fetul ei, l-a aruncat în Ocean, şi atunci Eu- 
rynome şi Thetis, tonele mării, l-au primit la 
sine, iar H. a făurit 9 ani de (}fi6 într’o peşteră 
opere artificioase şi grandioase. H. e fjeul focului 
universal în natură, anume al focului strălucitor 
şi încălzitor (al soarelui), care ca o putere ele

mentară e lăţită presta toată natura, precum şi a 
focului din păment, care îşi arată activitatea sa 
vulcanică în munţii vulcanici; asemenea (J^ul 
focului din viaţa omenească, având o putere mare 
de formaţiunea operelor mai grandioase, anume: 
de insule, dealuri, de munţi vulcanici, şi pentru 
aceste locuinţa lui se pune la Aetna (de unde 
se numesce Aetneos) şi la alţi munţi vulcanici, 
şi ca faurul cel mai iscusit, el lucră cu Ciclopii tot 
felul de lucruri, mai ales arme pentru c)ei şi heroi. 
H. ca să-şi resbune a.supra mamei sale, pentru 
că l-a aruncat din Olimp, a făurit un tron de 
aur, dar cu lanţuri uşoare şi nevisibile şi l-a 
trimis mamei sale. Când Hera s’a pus în tron, 
lanţurile au legat-o de el, încât nici un 4eu n’a 
fost în stare ca să o deslege, şi pentru aceasta 
4eii au decis, că pe H. să-l aducă în Olimp. H. 
n’a vrut să meargă, dar Dionysios l-a îmbătat 
şi aşa l-a dus, urmat de Sileni şi de nimfe, a 
deslegat pe Hera şi Zeus l-a numit păharnic al 
Zeilor şi Zinelor. H. a fost venerat în familii şi 
ca Zeul focului din vatră şi scutitorul familiei, 
iar la serbătoarea lui i-s’au aprins făclii. Soţia 
lui H. a fost Aphrodite, dar aceasta mai mult 
a iubit pe Ares, ceea-ce Helios descoperind lui 
H., acesta a făcut o mrejă fină ca ţesătura de 
paingine, şi într’o Zi, când a venit Ares la Aphro
dite, i-a prins pe ambii în mrejă. [Atm.]

Hepites, 1) Constantin C., farmacist, doctor, 
profesor, n. 1802 la mănăstirea Comica (Ilfov), 
t 7 Aug. 1890 în Brăila. 1833 înfiinţează în 
Brăila farmacie; 1840—56 president al munici
palităţii; a făcut şi pus în lucrare planul ora
şului Brăila şi al grădinei publice. 1857 chiemat 
în Bucuresci, a stat până Ia 1864 ca profesor la 
şcoala de medicină şi şef al serviciului sciinţific 
din direcţiunea sanitară. Reîntors la Brăila, or- 
ganisează un comitet pentru crearea bibliotecei 
publice şi a museului, fiind până la moarte pre
sident al acestui comitet. Ser.: «însuşirea fisică 
a apei minerale numită Balta-Albă* (1847) şi 
«Farmacopea română* (1864), sciisă în limba 
latină şi română, 2) H., Alexandru C., fiul lui 
Const. H., n. 1835 în Brăila, f Io Sept. 1883 în 
Galaţi. După absolvarea medicinei în Viena s’a 
reîntors în ţeară (1864) stabilindu-se ca medio 
în Brăila. Strămutat în Galaţi, după înfiinţarea 
spitalului «Elisabeta Doamna* a fost medic şef 
al acestuia până la moarte. A organisat în Galaţi 
pe spesele sale o staţiune meteorologică. Ser.: 
«Manualul de technica chirurgiei reshelului», 
(1877). .3) H. Ştefan G., inginer, doctor în sciin- 
ţele fisice şi matematice, n. 5 Febr. 1851 în 
Brăila, fiul lui Const. H., a studiat în ţeară şi 
în Bruxella, obţinând în 1873 toate titlurile, 
1875 profesor de matematică la gimn. din Brăila 
şi inginer al porturilor Brăila şi Galaţi. In res- 
boiul 1877—78 a luat parte ca locotenent, a 
fost numit apoi in^ner la căile ferate. 1879—83 
a visitat şi lucrat in toate observatoriile meteo
rologice mai importante ale Europei. 1884 este 
numit director al institutului meteorologic, în 
care calitate a publicat mulţime de lucrări şi 
rapoarte,

Heptacord se numia Ia Greci o liră cu 7 coarde. 
In timpurile modeme s’a întrebuinţat cuvântul H., 
până în sfîrşitul seci, XVUI, în teoria musicală, 
mai ântaiu în sensul de interval de septimă şi 
apoi în acel de succesiune diatonică do 7 grade
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unite. In 1828 factorul parisian Vuillaume a dat 
numele de H. unei specii de violă bas cu 7 coarde, 
instrument care n’aîntimpinat succes. [T. C.] 

Heptaedru, solid terminat cu 7 feţe plane. 
Heptagon, figură cu 7 unghiuri.

Heptameron, titlul unui volum de novele al 
Margaretei de Navara.

Heptametru, v. Dimetru.
Heptan, hidrocarbură normală din seria me

tanului Cn Ha n -f- 2 formată din 7 atomi carboni 
şi 16 hidrogen C7 Hi,,. Punctul de fierbere 98°. 
Se găsesce în petroleu şi în oleul eteric al lui 
Pinus Sabiniana (California). Mirosul tare de por
tocale. Licbid anestesic. Sunt 6 isomeri, 5 cu
noscuţi. [S. M.]

Heptarchia, domnia a 7 persoane, (v. Anglo- 
saxoni.)

Hera, în mitol. grec. fata cea mai betrână a 
lui Chronos cu Rhea, soră cu Zeus, crescută de 
Oceanos şi Tethis, precum şi de Hore. Mireasa 
fecioară a lui Zeus. Numele H. se referă la stră
lucirea cerului, anume, ea e partea femenină a 
ceiTilui, e aerul şi atmosfera cari siint produ
cătoarele pămentului. H. e regina cerului şi a 
pretins onoarea şi demnitatea cea mai înaltă, 
pentru aceasta pe tronul de aui‘ şede lângă Zeus, 
venerată de toţi (Jeb din Olimp şi luând parte 
la domnie, are sceptru, stăpânesce fenomenele 
ceresci, preste tunet şi fulger, trimite viscoli şi 
neguri, conduce calea lui Helios, pe Iris (cur
cubeul) şi Horele (norii) le are în serviciul ei, 
ba i-s’a atribuit domnie şi asupra soarelui, lunei 
şi stelelor. Păunul i-a fost simbolul, care repre- 
sintă cerul cu stelele. Fiind (Jioa cerului, în cult 
a fost venerată mai ales în cetăţi şi pe înălţimi, 
ca veneratorii să fie mai aproape de ea. Nunta 
ei cu Zeus s’a serbat primăvara, când pământul 
(Gaea) împrejurul Oceanului întru onoarea ei 
a produs pomul vieţii cu merele de aur ale Hes- 
peridelor (v. ac.), ierburi înfloritoare şi flori mi
rositoare pentru patul ei de mireasă, iar din 
isvoare a curs ambrosia pentru masa Şeilor. H. 
în Arcadia a fost venerată în trei figuri, ca mi
reasă, soţie şi văduvă, respective părăsită de 
Zeus, adecă H. în primăvară, vară şi iarnă, cu 
referinţă la aerul şi atmosfera anotimpui’ilor din 
ţerile cu cultul ei. Argos a fost leagănul cul
tului ei. H. a instituit căsătoria, şi fiind muierea 
cea mai credincioasă, a apărat-o şi scutit-o, pentni 
ce a fost venerată şi ca diofi căsătoriei, (v. Io 
şi Argos.) [Atm.]

Heracle, Cetatea lui, ruinele unei vechi cetăţi 
genoveze în Rom., j. Tulcea, corn. Enisala, si
tuate pe un deal stâncos, înalt de 114 m.; a 
fost zidită la început, cum se pretinde, de îm
păratul bizantin Eraclie pentru împiedecarea bar
barilor de a străbate în imperiul său; când Ge- 
novezii deveniră stăpânii comerciului Mării-Negre 
(1100—1200), zidiră pe ruinele cetăţii romane, 
în stilul ca.stelelor feudale occidentale, 1 cetăţuie 
ale cărei ruine se văd şi adi stând în picioare, 
păstrându-se din ele zidm-ile încungiurătoare. 
Poarta cetăţuiei este îndreptată spre resărit, pri- 

V vind întinsul iezer RazelmşîMarea Neagră. Dela 
Genovezi cetăţuia trecu în stăpânirea Turcilor, 
iar mai târziu ea fu stricată de locuitorii din 
Enisala. Cf. Gr. Dănescu, Dicţ. geogr. al j.-lui 
Tulcea. Bucuresci, 1896.

Heraolea, numele mai multor oraşe din anti

chitate: 1) H. în Lucarna (Italia in fer.), unde 
a învins Pyrrhus pe Romani. 2) H. Pontica, 
oraş cu port în Bithinia, lângă Marea Neagră, 
a prosperat până pe timpul lui Mithridates.

Heracles, (la Romani Hercules v. ac.) în mitol. 
grecească un heros ca Perseus, Bellerophon şi 
alţii, dar mulţimea de mituri îl arată ca (Jeu 
solar, adecă (Jeitate a soarelui şi viteaz în luptă 
personală ori în resboiu, şi pentru aceasta la 
unele popoare e deu naţional. Miturile despre 
H. au fost lăţite departe în Asia şi mai preste 
toată Europa, dar cele mai complete sunt cele 
din Grecia şi mai ales din Theba şi Argos. In 
Theba s’a susţinut mitul despre nascerea mira
culoasă a lui H. Elektrion (strălucitor) din vi(a 
lui Perseus a avut mulţi ficiori, dar toţi s’au 
prăpădit în lupta cu Teleboii şi a reinas numai 
fata Alkmene (cea tare), pe care a măiitat-o 
după Amphitryon (resboinic neostenit). Alkmono 
(jice bărbatului, că ea vrea să reinână tot mi
reasă până atunci, până când bărbatul ei o va 
resbuna pentru fraţii ei, asupra Teleboilor. Am
phitryon pleacă la lupta de resbunare. Zeus pusese 
ochiul pe Alkmene, îşi ia chipul bărbatului ei, 
îi duce un pahar de aur ca semnul victoriei 
asupra Teleboilor, cu o 4i reţine soarele îtiderot, 
face o noapte ca de trei nopţi, îmbrăţişează p(! 
Alkmene, şi dispare. In acea noapte lunga so- 
sesce şi bărbatul acasă şi sărută pe Alkmene. 
In acest mod Zeus a voit ca din ea să purceadă 
un fruct divin şi unul omenesc, şi Zeus cu multă 
fală a încunosciinţat pe cjeii din Olimp, că Alk
mene îi va nasce un fiu, care va fi regele cel 
mai puternic in viitor. Hera, soţia lui Zeus, 
când aude scirea, pomesce cu farmece rele ca 
să îngreuneze nascerea fetului divin, şi mai tri
mite 4inele uascerei ca să împiedece cursul 
naturei. Alkmene în suferinţe nasce doi gemeni, 
pe H. dela Zeus şi pe Iphikles dela Amphitryon. 
Dar H. abia s’a născut şi era âncă îii leagăn, 
când Hera a şi tilmis şerpi mari asupra lui ca 
.să-l omoare; H. însă îi apucă şi-i sugrumă cu 
manile sale. Tiresias, profetul de atunci, prefjico, 
că pruncul divin va fi tare, curagios, resboinic, 
va ave o viaţă plină de luptă şi osteneală, dar 
un viitor strălucit, iar Theba s’a lăudat neîn
cetat că H. s’a născut în sinul ei. Părinţii lui 
H., ca să fie tare, l-au adăpat cu apă din is- 
vorul (jinei Dirke (v. ac.), căci era apă nutii- 
toare şi întăritoare, şi l-au culcat pe piele do 
leu; iar pentru instruirea lui au chiemat po 
măiestrii, artiştii şi vitejii cei mai renumiţi ca 
să-l instruieze în artele cavaleresc! şi altelo 
pentru desvoltarea spiritului. Tatăl seu, ca pruncul 
să fie robust, l-a trimis în munţi la păstori, şi 
aci, ocupându-se mai ales cu venatul, a crescut 
şi s’a întărit, încât se mira lumea de el cată 
pâne şi carne mânca. Pe muntele Kitliaeron era 
un leu, care decima turmele, dar II. abia de 
18 ani l-a omorît, cu pielea s’a îmbrăcat, iar 
gura cu fălcile a tras-o preste coiful seu, şi 
atunci a pornit în lume şi a ajuns la Del|)bi. 
Pythia (oraculul) cunoscând virtuţile lui, il tri
mite în serviciul regelui Eurysteos din Argos, 
şi acesta însărcinează pe H. ca să împlinească 
12 lucruri. 1) Să omoare leul din Nemca. 2) Să 
omoare hydra dela Lerna. 3) Să-i aducă viu mi
streţul (gliganul) din Erimanthos. 4) Bă-i adiuă 
cerboaica cu coarnele de aur din Keryueia. o) Să
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prăpădească paserile mâncătoare de oameni de 
lângă lacul Stymphalos. 6) Să curăţe grajdul lui 
Augias. 7) Să-i aducă la Mycena tăunii din Creta. 
8) Să-i aducă la Mycena caii lui Diomedes. 9) Să 
aducă pentru Admete, fata sa, brâul Hyppolytei. 
10) Să-i aducă vitele lui Ger5ron. 11) Să-i aducă 
merele de aur ale Hesperidelor şi 12) să-i aducă pe 
Cerberos, cânele iadului. Lăsând la o parte alte 
mituri, trecem la însurarea şi moartea lui H. 
Avea să se împlinească profeţia lui Zeus, că H. 
numai prin un mort va pieri. Acheloos vine la 
Oeneos şi peţesce pe fata sa Deianeira. Acheloos 
era ca un monstru, H. îl prăpădesce şi capetă 
pe Deianeira de soţie, dar în ea era amo.resat şi 
centaurul Nessos, care era trecătorul preste rîul 
Euenos. Tocmai pe aci era calea lui H. cu soţia 
sa; ajungend la ţărm, Nessos, ca să o treacă o 
ia în spate, dar frumseţa ei îl aţiţă, ce H. ob
servând, cu săgeata înveninată îl străpunge. 
Atunci Nessos din sângele seu dă Deianeirei, 
spunendu-i, că de va umecji cu el hainele lui 
H., îl va lega de ea şi nu va iubi pe alta. Trecend 
rîul, H. se desparte de oa, iar ea cu sângele 
lui Ne.ssos îi umecjesce hainele. H. sosesce la 
Eurytos din Ochalia, renumit arcaş şi favoritul 
lui Apollon, care avea o fată foarte frumoasă, 
numită lole. Eurytos tocmai se fălia că e ar
caşul cel mai bun, şi aceluia care îl va întrece 
în măiestria săgetării îi promite pe lole. H. îl 
întrece şi iubesce mult pe lole, dar fiind-că 
Eurytos n’a voit să i-o dee, H. îl ucide, şi du- 
cend pe lole cu sine, ajunge la promontoriul 
Kenaeon şi aci face altar, ca să sacrifice tatălui 
seu Zeus. Deianeira tocmai îi trimite hainele 
de pompă, udate cu sângele veninos al lui Nessos, 
H. le îmbracă, dar veninul din ele străbate în 
piele şi le lipesce de piele. H. simte durerile 
cele mai grozave, şi când vrea ca să rupă hainele 
de pe sine, cu sdrenţele se rupiau şi dăraburi 
de carne din trupul lui. Apollon prin Pythia 
atunci demândă, ca trupul lui H. să fie dus pe 
muntele Oeta, şi aci să se facă un rug mare 
şi să-l ardă. H. dispare de pe rug, căci asupra 
rugului se coborîră nori cu fulgere şi tunete, 
când Zeus a ridicat în ceriu pe fiul seu. In 
ceriu apoi H. s’a împăcat cu Hera, care a fost 
causa suferinţelor vieţii sale, şi Hera i-a dat 
pe fata sa Hebe de soţie, iar H. a trăit în ceriu 
o viaţă eternă şi plină de plăceri ceresci. Ca
racterul fundamental al miturilor pe H. îl arată 
ca (Jeu al soarelui şi al luminei, în deosebi în 
primăvară; în el e personificată puterea soa
relui şi efectele ei sunt când binefăcetoare şi 
învingătoare, când stricătoare; razele soarelui 
sunt săgeţile lui şi în acest chip el e fiul lui 
Zeus, întocmai ca Apollon; iar multe acţiuni 
ale lui H. se referă la apă, asupra căreia razele 
soarelui sunt învingătoare, când uscă mocirle 
şi păraie sau înfrânează cursul turbat al rîu- 
rilor şi esundai-ea lor. [Atm.]

Heracleum L., (botan.) gen de plante din fam. 
Umbelliferelor, trib. Peucedaneae, cu fructul 
plancompres sau numai puţin convex şi mar
ginea aripată Cuprinde vr’o 70 specii de comun 
robuste, scabre sau setos hirsute din regiunea tem
perată a emisferei estice (numai o specie e bo- 
real-americană). H. Sphondyllium L. »brânca 
ursului* e cea mai respândită specie la noi; H. 
villosum Fisch., 3. pubescens MB., H. persicim

Desf., etc., deosebit de robuste şi cu umbele 
gigantice se cultivă ca plante decorative rustice.

[A. Pr.]
Heraclide, domn al Moldovei, (v. Despot Vodă.)
Heracliiji, coborîtorii lui Hercule, cari ocupară 

Peloponezul. Legendele spun că aceşti urmaşi 
ai lui Hercule, mulţi la număr, stabilindu-se în 
pămentul Poloponezului, l-au socotit ca apar
ţinând lor exclusiv. Mai târ4iu triburile năvă
litoare ale Dorienilor pretindeau, că se cobor 
direct din strălucitul neam al IIeracli4ilor.

[Caion.]
Heraclios, împărat roman-oriental, n. 575. Tatăl 

său H. a fost locţiitor în Africa. 610 cu trupe 
africane ocupă Constantinopolul şi decapitând pe 
Foca se proclamă împărat, întemeiând dinastie 
nouă şi întroducend un nou sistem de guvernare. 
Poartă resboiu contra regelui persic Chosroes, 
luându-i întreagă Asia mică, încheie pace cu 
Siroes, fiul lui Chosroes, în sensul căreia Siroes 
redă crucea Mântuitorului, care, împreună cu Ie
rusalimul, căzuse în posesiunea Perşilor (14 Sept. 
629; de aci sărbătoarea înălţarea Crucei). Pe 
timpul lui H. au erupt certele înverşunate între 
monofisiţi şi creştinii ortodoxi, pe cari nici îm
păratul, c.u legea despre una natură, nu le-a 
putut mulcomi. Sfîrşitul vieţii i-l-au amărit res- 
boaie nenorocoase, îndeosebi cu Arabii, cari i-au 
luat Siria şi Egiptul. Lăsând conregenţi pe fiii 
săi Constantin, din prima căsătorie, şi Hera- 
cleonas, din a doua căsătorie cu Martina, a re- 
posat în 641.

Heraclit, celebru filosof grec din şcoala ionică, 
n. la Ephes în Asia mică; a trăit prin seci. VI 
a. Chr. In tinereţe a călătorit mult, mai în urmă, 
dispreţuind pe oameni, s’ar fi retras în munţi, imde 
ar fi trăit ca un pustnic şi unde ar fi şi murit. H. e 
numit filosof obscur, din causa stilului său para
doxal adoptat în adins spre a nu fi înţeles de 
vulg. Contemporanul său Demoorit (v. ac.) îşi 
bătea joc de oameni, considerându-i nebuni; H. 
însă îi plângea, considerându-i răi. Sistemul său 
filos, şi l-a expus într’o carte Despre Natură, 
împărţită în trei părţi: fisica, politica şi teologia, 
din cari n’au remas decât fragmente. H. admite 
existenţa unui principiu fisic, care pătrunde toate 
lucrarile; acesta e focul, manifestându-se sub 
formă eterică, lumina, şi activă, căldura. Lumea 
e produsul acestui foc, iar nu al 4«ilor, precum 
susţineau Esiod şi Omer. Focul prin condensare 
produce aerul, aerul vapori, vaporii apă, iar apa, 
printr’o nouă condensare, produce pămentul. Prin 
evaporaţiune, urmând calea inversă, pămentul se 
transformă în aer. Totul e trecător, ceea ce e 
permanent e numai mişcarea lumii şi a vieţii, 
pe care H. o aseamănă curgeiii unui rîu: «In
trăm în acelaşi rîu şi nu întrăm*, fiindcă apa, 
schimbându-se mereu, rîul devine altul. «Suntem 
şi nu suntem*, fiindcă nici o clipă din viaţă nu 
poate fi oprită în loc ca să dureze. Forma miş
cării generale este ondulaţiunea. Există o ar
monie sau equilibru între cele două principii 
ale mişcării: a) discordia (repulsiunea şi alte
rarea), care produce şi variază, şi b) concordia 
(afinitatea şi asimilarea), care «distruge varie
tatea readucând totul la unitatea stării originare*. 
In logică H. admite existenţa unei raţiuni (uni
versale însă). In psiuhologie susţine că sufletul e o 
parte din focul etern In resumat principiile fund.
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ale lui H. sânt: focul etern, causa şi esenţa 
lumii, a vieţii; mişcarea ondoliformă (filosofia lui 
Conta) şi permanentă; şi transformarea vecinică. 
Cf. G. Dem. Teodorescu, Istoria filosofiei antice; 
Alfred Fouillee, Hist. de la philos.; Mallet, Hist. 
de la philos. ionienne, etc. [Nigrim.]

Heraldica, arta heraldică, cunoascerea tota
lităţii regalelor blazonului şi armăriilor. Reguli 
precise şi hotărîte se stabiliră din seci. XV, îm
preună cu denumirile speciale, ce servesc spre 
a defini exact toate semnele heraldice sau ste
mele de nobleţă. In Occident cu deosebire, H. e 
aproape o sciinţă, de care au mare nevoie istoricii, 
fiind un auxiliar preţios al istoriei. In secolii tre
cuţi, ea avea o importanţă deosebită în educa- 
ţiunea nobililor, şi mai ales a artiştilor, pictori, 
sculptori, tapiseri, etc., cari aveau totdeuna a 
face cu semnele distinctive ale diferitelor fa
milii, cari atunci se aplicau pe ori ce obiect. In 
secolul nostru, cunoascerea acestei sciinţe sau 
arte a scă(Jut mult, chiar în Occident. Despre H. 
s’au publicat numeroase uvrajii speciale, precum 
şi multe culegeri enorme de armării şi steme ale 
diferitelor familii din Frauda, Anglia, Germania, 
Spania, Polonia şi toate statele din Occident.

[0. L.]
Herăsci, etc., v. Heresci.
Herat, provincia cea mai nord-vestică a Af- 

ghanistanului, 160,000 km*, cu 754,000 loc. Ca
pitala H., situată lângă drumul de caravane, ce 
duce din Persia spre Kabul şi India, cu vr’o 
50,000 loc.; H. are importanţă atât din punct 
de vedere comercial cât şi în privinţă strategică.

Hârault, rîu litoral în sudul Franciei; 197 km. 
lung. După acest rîu e numit departamentul H. 
de lângă Mediterana, făcând parte din provincia 
Languedoc; suprafaţa 6223 kma. cu 469,684 loc. 
(1896); are patru arondismente, capitala Mont- 
pellier.

Herb, armării, marcă.
Herbacee, (botan.) v. Erbacee.
Herbariu, (botan.) colecţie de plante uscate prin 

presare, de comun între pături de hârtie, şi însoţite 
de date şi observări. H.-ele servesc la studiul 
plantelor, spre a le ave pe aceste în toate fa- 
sele lor (cu deosebire în floare şi fruct) ori şi 
când şi ori şi unde la disposiţie; ele sunt in
dispensabile la studiile de sistematică şi geografia 
plantelor. Cele mai renumite herbarii se află 
spre conservare menite studiului la principalele 
musee şi institute botanice din lume, aşa H. lui 
Linne se conservă în Londra, tot aici sunt s. e. 
herbariile australiene ale lui R. Brown, etc. Re
numit e H. lui De Candolle şi cel al lui Boissier 
(v. ac.); mu.seului din Berlin apariin importante 
colecţiuni mai recente aduse din Africa, în St. 
Petersburg se află cu deosebire colecţiuni bo- 
real-asiatice, etc. [A. Pr.J

Herbart, loan, Frederic, celebni filosof şi pe
dagog german, n. 1776 în Oldenburg, a studiat 
în oraşul seu natal şi la Jena. La 1797 întră 
ca educător în familia guvernatorului Steiger 
din Berna, în care timp visită şi pe Pestalozzi. 
La 1800 se duse la Brema, apoi la Gottingen, 
unde se habilită ca profesor de filosofie şi începu 
cursuri libere asupra filosofiei şi pedagogiei. In 
1809 se mută la univ. din Konigsberg, unde în
fiinţa cel dintâiu seminariu pedagogic pentru 
exerciţii în practica pedagogică. Reacţiunea, ce

se ivise în Prusia după resboaiele de indepen
denţă, îl făcu să se întoarcă la Gottingen (1833), 
unde continuă lucrarea sa filosofică şi pedagogică 
până la moarte, în 1841.

După H., obiectul filosofiei este a cerceta ade- 
verul noţiunilor, aşa cum ni-1 formăm din ex
perienţă, în oposiţie cu Fichte, Schelling şi Hegel, 
a căror filosofie ia calea inversă, plecând dela 
cugetarea curată şi stăruind a înţelege experienţa, 
aşadar dela idee la realitate. Filosofia se divide, 
după H., în teoretică, practică (estetică-morală)şi 
formală. Cea dintâiu este metafisica. Necesitatea 
ei se demonstră prin faptul, că principalele no- 
ţiuni-categorii, în cari însumăm lumea sensuală, 
precum sunt fiinţă (lucru) cu atributele sale, 
materie, transformare, eul nostru sau consciinţa 
de sine, toate implică contradicţiuni, din caii.sa 
că ou le putem înţelege bine, aşa cujn aceste 
noţiuni s’au format în gândirea noastră prin 
experienţă. înlăturarea acestor contradicţii este 
obiectul metafisicei. Dar ea nu se poate face, 
plecând dela un singur principiu eficient, ci ad
miţând existenţa mai multor principii reale (mo
nade). Prin teoria monadelor H. explică, nu numai 
fenomenalitatea lumii materiale, ci şi a celei 
spirituale. El întemeiază un sistem propriu de 
chologie, o mechanică a representărilor (ideilor), 
considerate ca forţe, asupra cărora aplica cliiar 
calculul matematic. In filosofia practică (estetica), 
H. înlocuiesce imperativul categoric al lui Kaut 
cu o apreciere estetică morală, care determină 
voinţa şi e însăşi cultivabilă. Aprecierea e con
dusă de cinci »idei practice*: libertatea internă, 
perfecţiunea, bunăvoinţa, dreptul şi echitatea. 
Filosofia formală, în fine, e representată piiu 
logică. Ea cercetează exactitatea formelor de 
gândire în general. In literatura română avem 
lucrate după sistema herbartiană; »Psichologia 
empirică sau sciinţa despre suflet în marginile 
experienţei* de I. Popescu. (Sibiiu, ed. 11, 1887). 
Cf. şi Arcliiva, I, p. 29.

Herbert, 1) H., Edward, lord, duce de Cher- 
bury, filosof engl., n. 3 Martie 1583 în Cyton, 
t 20 Aug. 1648; până la 1624 ambasador la 
Paris. întemeietorul aşa numitului deism (v. ac.) 
şi al »religiunii intelectuale naturale*. Sci1. prin
cipală: »De veritate, pro ut distinguitur a revo- 
latione, a verisimili, a possibili et a falso* (1624). 
2) H., Sidney, lord, om de stat în Britania; 
n. 16 Sept. 1810 in Richmond, 1832 deputat, la 
început conservator, apoi partisan al lui Peel; 
1845—59 ministru de resboiu; 1861 peerţmemliru 
în casa lorzilor), t 2 Aug. 1861 în Wilton.

Herbivore, animalele mâncătoare de iarba, cum 
sunt i'umegătoarele, solidungula, ş. a.

Herbovaţi (sau Gârboveţu precum pronunţa 
poporul din Basarabia), mănăstire ce se allă în 
Basarabia, j. Orcheiu, la depărtare de 40 km. 
de Orcheiu, şi este aşezată chiar i)o malul 
rîului Ichel; spre mează-noapte se allă satul 
Gârboveţu, construit pe un picior de plaiu. în
temeietorul mănăstire! a fost boierul Armaş Con
stantin Carpuz, caro a zidit-o pe la 1730. Mă
năstirea posedă o icoană a Maicei Preacurate 
făcetoare de minuni. Istoricul măuăstiioi este 
descris în cartea lui Z. Arbure, Basarabia, editată 
de Academia Română.

Herbst, Eduard, politic şi ministru austi., 
n. 9 Dec. 1820 în Viena, f acolo 25 Iun. 1892.
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Profesor al dreptului penal (1847) la univ. din 
Lemberg, apoi (1858) la cea din Fraga. 1861 
membru în dieta provincială boemă şi în dieta 
imp., ajungend în scurt timp conducătorul par
tidului germ. constituţional. 1867 ministru de 
justiţie în primul cabinet constituţioual sub pre- 
sidenţa prinţului Carol Auersperg. 1870 ieşind 
din cabinet s’a pus în fruntea oposiţiei germane, 
purtând luptă înverşunată contra tendenţelor 
federaliste ale cabinetelor Potocki şi Hohenwarth. 
1878, când se plănuia ocuparea Bosniei, An- 
drassy a cercat în primul loc să câştige ideei 
pe H., dar acesta a combătut planul nu numai 
in delegaţiune, ci şi în dieta imperială. 1879 
venind Ia guvern contele Taaffe, H. începe de 
nou luptă desperată în contra tendenţelor. fede
raliste ale cabinetului, duce lupta până în 1885, 
când slăbit de morb se retrage din delegaţiuni, 
apoi din dieta boemă, lăsând şef al oposiţiei pe 
Schmeykal, în dieta imp. însă a fost membra 
până la moarte. Ca profesor a scris mai multe 
opere juridice, între cari >Handbuch des oster- 
reichischen Strafrechts» (2 voi. Viena, 1855), 
7 ediţ. Oraşul Viena, al cărui cetăţean de onoare 
era, în 1894 i-a aşezat osemintele în mausoleu.

Hercinica,pâtîurca, pădure amintită de Caesar 
ca existentă în Germania între Rin şi Carpaţi.

Horcse, (Herce), Ştefan, predicator rom. calvin 
în Caransebeş, sub superintendenţa lui Tordaşi 
Mih., a tradus, cu ajutorul confraţilor sei din 
Sebeşul săs.. Haţeg şi Lugoş âncă în seci. XVI, 
Sf. Scriptură pe rom. Pe timpul acela Românii 
calvini din Lugoş şi Caransebeş cântau psalmii 
românesce. In vederea acestor stăruinţe ade pre
dicatorilor calvini, a faptului că înainte de a se 
tipări catechismul calv. în tipografia lui Honterus 
din Braşov, se tipăreau prin preoţi ortodoxi cărţi 
bis. românesce, şi în vederea hotărmlor sinodale 
de sub archiepiscopul ortodox Sava Brancovici 
(1656—87), cari dispun introducerea limbei rom. 
în locul celei slavone în liturgie, pierde mult 
din valoare meritul involuntar, ce se atribue 
principilor transilvani calvini, de a fi introdus 
ei limba rom. în biserică.

Herculaneum, oraş al Campaniei, aşezat la 
poalele Vesuvinlui şi în apropiere de Neapoli, 
a fost acoperit cu un strat gros de lavă, cu pri
lejul marei isbucniii vulcanice din a 79 d. Clir., 
când au dispărut şi alte doue oraşe vecine, 
Pompeji şi Stabiae. H. a stat necunoscut sub 
pătura de lavă şi cenuşe împietrită până la în
ceputul seci. XVIII când, la 1713, din întâm
plare, s’a dat la adâncime de 23 m. preste urmele 
locuinţelor. Din săpăturile întreprinse cu multă 
greutate, sub învelişul de lavă, s’au scos o mul
ţime de antichităţi, cari sunt păstrate în mosenl 
borbonic din Neapoli. Zidurile de întărire cu 
şanţurile î mprejmuitoaie cu greu pot fi recon
stituite. Oraş oi însă avea stiade drepte, cari se 
tăiau în unghiuri de asemene drepte, iar casele, 
caii formau aşa numitele insulae, împrejurate 
precum erau cu străduleţe, aveau numai un 
singur etaj. Intre ruinile desvclite avem o ba- 
sUică, lungă de 80 m. şi largă de 40 m., îm
părţită în lungime, prin doue şiruri de columne, 
în total 42, în trei nave, una în mijloc mai 
largă şi alte dooe laterale mai ânguste, Basilica 
era împodobită cu frescuci şi columne de mar
mură. De asemenea s’a descoperit şi un teatru,

în care puteau să între până la 8(K)0 privitori. 
Treptele erau zidite din piatră de travertin, şi 
colonadele din interior aveau statue de bronz 
şi de marmură, iar orchestra era pardosită cu 
marmură colorată de diferite soiuri, adusă din 
Africa. Tot ad, în H., s’a dat şi de o bibliotecă 
particulară, care conţinea preste 1700 suluri 
de manuscrise, în mare parte operele lui Philo- 
demus. Deşi prefăcute cu totul îo cenuşe, unele 
din manuscrise însă, după multă răbdare, au 
putut fi reconstituite şi în parte cetite. Inte
resante sunt de asemenea vilele desgropate, 
cari prin bogăţia picturilor-frescuri şi prin frum- 
seţea statnelor scoase la lumină, ne invederează 
idea, că H. nu era numai un simplu oraş do 
provincie, uitat într’uu colţ al Italiei, dar că el 
avea raporturi comerciale întinse, prin mijlocul 
portului seu măria, Retiua, cu centrele mari şi 
cultivate ale Asiei mici şi Hoiadei. Asupra rui
nelor din H. există done lucrări importante: 
una, făcută sub auspiciile Academiei din Neapoli, 
cu cheltuiala guvernului de pe atunci, poartă 
titlul de Antichitădi Ercolano, 9 voi. în fol., Neapoli, 
1757—92, şi cealaltă, ou acelaşi titlu, alcătuită 
de cătră Guill. Zahn, este sdinţificesce mult mai 
bine studiată şi în acelaş timp mai completă. 
Cf. Firanesi, Antiq. din Uercul. 1804 în 6 voi. 
şi admirabila lucrare: Helbig, Picturile murale 
din Campania. 1876. [Teobari Antonescu.]

Herculano de Carvalho, Alexandro, unul din 
primii poeţi şi istorici ai Portagaliei din acest 
veac, n. 1810 la lissabona; termină stadiile în 
Francia, sub infioenţa romantismului, mai ales 
a lui Chateaubriand. Liberal entusiast şi patriot, 
debuta prin poesii lirice, după cari urmă Glasul 
profetalai, poemă religioasă şi politică, în care 
zugrăvesce în colori negre, în visiuni şi vi
sări, viitorul patriei sale, şi care făcu o sen- 
sa^une extraoitlinară. Harpa credinciosului e o 
culegere de poesii mai mici, în spirit şi stil ro
mantic, de on pesimism afectat, însă de o ade
vărată religiositate. Eurich, preotul Goţilor, e 
un roman bine reputat, însă mai de pu^oă va
loare. Un loc de frunte între istoricii contem
porani ocnpă H. prin Isteria Portagaliei, 4 voi., 
1845^-53, şi prin Istoria inqnisiţinDii, 2 voi., 
1854—55.

Hercflle, columnele lui, numire antică a strim- 
toarei Gibraltar (v. ac.).

Hercules, la Romani, (Herades la Greci), la 
Latini Hercoles, la Etrusci Merele, iar în in- 
scripţinni samnitice Meredus şi Herclus. Nici 
on mit grecesc nn s’a lăţit în Italia şi în alte 
părţi atât de mult ca acele despre Herades (v. ac.), 
fini favorit al Ini Zens, înruditul Ini ApoUon. 
Miturile despre H, sunt foarte vechi îo Roma. 
Un mit ne spâne că H. cn o fată a toi Evaoder 
a născut pe Palas şi că Evaoder l-a salutat mai 
âotăin ca pe on (jou pe pămentol roman; altoi, 
că H. cn Fauna a născut pe regele Larinns şi 
cu preoteasa Bhea pe Aventinns; şi al treilea, 
că Acea Larentia a fost amanta luL Din faptele 
Ini se amintesc următoarele. Intr'o peşteră din 
montele Aveotinns a fost Cacns, nn monstm, 
care asupra Ini H. voma flăcări şi fam gros, 

' dor H. s’a coborît în peşteră, a învins pe Cacns 
şi stâncile peşterei le-a înobardat asupra InL 

I Pe Ia Cnmae, o colonie greacă, sfa povestit, că 
I H. s’a luptat ca Giganţii, şi după ce i-a învins
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a ridicat dâlnia dintre lacul Avem şi mare. 
Aceste mituri se referă la puterile vulcanice. 
In miturile ce se referă la cultul lui H., acesta 
apare ca un geniu al luminei şi viteaz învin- 
getor asupra monştrilor, şi poporul l-a crezut 
un geniu al binecuventării, care a purtat cornul 
plinirii, şi pentru aceastal-a venerat, lângă Faunus 
şi Silvanus, ca paza curţii şi averii ţeranului, 
totdeodată ca pe aperătorul păstorilor, şi din 
această causă H. se numia Domesticus (de casă) 
şi Gustos (pază). Istoria amintesce mai ântâiu 
despre cultul lui la anul Romei 355, când din 
causa imei ciume s’a ţinut o serbătoare cu sa
crificiu şi ospetare. H. a fost un geniu al ade- 
veralui şi credinţei, pentru ce jurămintele se 
făceau şi pe numele lui, iar cele solemne la 
Ara Maxima, ridicată de H. In Roma s’a iden
tificat cu Garauus, un DaţionaI, care ar fi 
ucis pe Cacus, iar la Sabini cu Semo Sancus, 
şi a câpetat multe predicate, din cari cel mai 
înalt a fost Sanctus Pater, pana ce ca viteaz 
în resboaie se chieina Victor şi Invictus. Ser- 
bătoarea lui anuală se ţinea în 12 August şi i-se 
sacrifica un june, ori o junincă, pe urmă s’a 
ţinut ospetare, dela care femeile au fost oprite, 
astfel că ele nu jurau pe H. In toată Italia se 
aQă multe băi calde şi isvoare de vindecare, 
cari, după datina greacă, erau dedicate lui H. 
şi din această causă cultul lui s’a lăţit şi sus
ţinut în localităţile cu băi calde şi ape minerale 
de vindecare. Acum putem înţelege, că pentru 
ce la băile din Mehadia (sau ale lui Hercules) 
aflăm inscripţiuni romane, cari dovedesc, că şi 
acolo s’a fundat şi susţinut cultul lui H., pe 
care poporul român de aeji îl numesce Iorgovan 
ori lovan Iorgovan, (v. Heracles, Hydra şi Băile 
Herculane.) [Atm.]

Herczeg, AftVtatM de&efccso, jurisconsult magh., 
n. 1840înHodmez6-Vâsârhely. Profesor de drept 
la acad. din Pecs, Gyor, în urmă la uuiv. din 
Budapesta, unde ţine catedra de drept privat 
maghiar. Mare aderent al politicei de maghiaii- 
sare prin societatea: Nemzeti szovetseg. A scris 
o mulţime de opere juridice: Magyar polgâri 
toivenykezesi rendtartâs, Budape.st, 1891; Telek- 
konyvi rendtartâs; A magyar magânjog ăltalănos 
resze, 1880; A magyar csalâdi es oroklesi jog, 
1885; Magyar csodtorveny, ş. a.; a editat deci- 
siunile curiei, 2 tom. şi a .scris despre dreptul 
ereditar magh.

Herder, loan Goitfried, mare scriitor german, 
critic, filosof şi poet (1744—1803), n. în Mohr- 
ungen, în Prusia orientală, din o familie săracă; 
după absolvirea şcoalei din localitate era să Ge 
trimis la o meserie. Din fericire un chirurg al 
armatei rusesci, trecând priu Mohrungen, îl duse 
la Konigsberg să înveţe chirurgia. De natură 
delicată şi bolnăvicioasă, nu putu urma chinirgia, 
şi îmbrăţişa cu pasiune studiile sale de predi- 
lecţiune, teologia, filosofia, literatura şi sciinţele, 
ascultă în special lecţiunile lui Kant, pentru care 
atunci avea mare entusiasm. Hamann îl introduse 
în filosofia mistică şi în studiul literaturii engleze, 
mai ales al lui Shakespeare şi Ossian. Se susţinea 
însă cu multă greutate singur, până când i-se 
dete o catedră la gimnasiul Fredericiau. După 
absolvii'ea studiilor univei'sitare fu numit pre
dicator la catedrala din Riga. Aci publică pri
mele sale critice literare, Kritische Wălder, cari

provocară cele mai vii contradicţiuni. In 1769 
călători în Francia, în societatea principelui 
de Holsteiu Eutin, şi în Paris făcu cunoscinţă 
cu Dalambert, Diderot şi alţi scriitori, ale căror 
idei avură multă influenţă asupra-i. După un 
an se întoarse în Germania, unde trăi în strînse 
legături cu Lessing şi Goethe. In 1771 fu numit 
preot şi predicator în Biickeburg, unde se că
sători şi trăi 5 ani în fericită viaţă familiară. 
Atunci, la mijlocirea lui Goethe, ducele deAVeimar 
îl chiemă predicator al curţii sale şi director al 
consistoriului. In AVeimar, Atena Germaniei pe 
atunci, desvoltă H. o bogată activitate, nu numai 
ca autor în toate ramurile literaturii, fiind cel 
mai productiv scriitor german, dar şi ca preot, ca 
educator şi ca organisator al şcoalelor şi al sei- 
viciului religios. Ca filosof H. nu are rigoarea siste
matică a lui Kant, pe care mai târziu l-a criticat; 
dar are în schimb o concepţiune vastă şi limpede, 
şi un stil îmbelşugat, uşor şi plin de farmec poetic, 
căruia îi datoresce întinsa sa popularitate şi care 
îşi are isvorul într’o imaginaţiune vie şi într’un 
adânc fond moral. Umanitatea este idea, caro 
l-a inspirat în toate scierile lui. Heyne şi G. 
MiiUer, editorii operelor sale, le clasiGcă în 3 ca
tegorii: a) Religiune şi filosofie, 18 voi.; b) filo
sofic şi istorie, 22 voi.; c) literatură şi artă, 
20 voi. Opera sa principală e Idei despre filo
sofia istoriei, tradusă fr. de E. Quiuet, în care 
continuă pe Lessing, în «Educaţiunea umanităţii», 
precum acesta a continuat Scienza nuova a lui 
Vico. Complementul filosofici istoriei sunt Scri
sori despre progresul sau viitorul umanităţii, în 
cari aprofundează problema destinaţiunii omului 
şi relevează importanţa vieţii actuale a ome- 
nimei pe această planetă. In filosofie semnalăm 
Sistema lui Spinoza, studiu critic, în care arată 
profimdul adever al acestei filosofii despre viaţa 
individuală, ca simplu fenomen sau mod acci
dental al substanţei eterne şi despre intima ci 
legătură cu Dumnezeu, numit de Spinoza sub
stanţa creatoare (natura naturans). In teologie 
şi literatură cele mai însemnate sunt: Spiritul 
poesiei ebraice, admirabil' tablou al vieţii pa- 
triarchale din Orient. Poesiile sale, unele origi
nale, altele traduse în mod genial din toate lim
bile moderne şi însoţite de disertaţiuni despre 
geniul poetic al mai tuturor popoarelor (Glasuri 
ale popoarelor, traduse şi rom. de Odobescu în 
•Revista română»; Cid, admirabilă epopeă după 
romanţele spaniole, ş. a.). [M. Strajan.]

Hereford, comitat în partea vestică a Engli- 
terei, 2174 km8, cu 115,949 loc. (1891). Capi
tala H. are 20,267 loc., episcopie protestantă, 
catedrală gotică; comerciu însemnat.

Herero, (Dama, DamaraJ, popor pastoi1 în 
ţeara Damara în Africa germană sud-vestică, 
numerând vro 100,000 capete plus vr'o 35,000 
Dama munteni. H. aparţin Negrilor Bantu.

Heresci, sat în Rom., j. Ilfov, face parte din 
corn. rur. H.-Buciumeni; are 1421 loc. (Dicţ. 
geogr. 1892) mai toţi Şerbi, cari se ocupă în 
special cu cultura legmnelor; 1 biserică şi 1 şcoală. 
Aici este un castel zidit sub Mateiu Basarab 
de fam. Năsturel-Herescu, a cărei proprietate 

1 a fost acest sat.
Heresci-Buciumeni, corn. rur. în Rom., j. Ilfo 

lângă rîul Dâmboviţa; se compune din sat. Bu 
ciumeni, Gruiu şi Heresci cu 2389 loc. (Dicţ.
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geogr. 1892), cari se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor; corn. are 3 biserici şi 2 şcoale; 
reşedinţa primăriei e în sat. Heresci.

Herescu, Constantin Năsturel, general, n. 1796 
în Kucuresci, -j- 30 Dec. 1874. La 1823 a intrat 
în armata rusească, servind într’un regiment de 
ulani. La 1827 s’a întora în ţeară, iar la ur
carea pe tron a lui Alexandru Ghica este numit 
aghiotant al principelui. In timpul domniei lui 
Bibescu a fost vistiernic, iar sub Stirbey a intrat 
din nou în armată ca mare Ban şi spătar. Ge
neralul H. Năsturel a lăsat jumătate din averea 
sa Academiei Române pentru a se premia cu 
câte 4000 lei, trei ani consecutivi, şi cute 12,000 
în al patrulea an, cele mai meritorii publicaţii 
în limba română. Marele premiu Năsturel H. 
de 12,000 lei l-au luat până acuma Alexandri, 
Odobescu şi Coşhuc.

Herescu, Roman, boier muntean, care îm
preună cu Manea e trimis ca sol în Polonia 
(1389) din partea lui Mircea cel Betmn, ca să 
încheie cu regele Vladislav Jaghello o legătură 
de prietenie ca ajutor mutual, din toată puterea, 
contra craiului Ungariei Sîgismund. La această 
solie aderase şi Petru Muşat al Moldovei, aso
ciind pe lângă solii munteni pe un representant 
al seu, Dugoiu. Actul de ratificare a tractatului 
din partea lui Mircea este datat din Lublin, iar 
numele solilor fiind redate în 1. străină, H. este 
scris Heritzki.

Herescul, Dosofleiu, episcop al Badăuţului, 
descendent dintr’o veche familie boierească, in- 
veţă carte în mănăstirea Putnei, unde se şi că
lugări şi deveni 1745 egumen după alegerea 
egumenului lacob Pntneanal ca episcop al Bă- 
dăuţului. După trecerea acestuia ca mitropolit 
la laşi, Dosofteiu H. fu ales în locul lui ca 
episcop al Bădăuţuiui şi sfinţit 13 Nov. 1750; 
participă la sinodal din Iaşi din 1 Ian. 1752 
pentru stabilirea neadmiterii străinilor ca epis
cop! şi mitropoliţi în Moldova, şi se interesă 
apoi mult de şcoalele din eparchia sa, cu deo
sebire de aceea din mănăstirea Putnei. După 
incorporarea Bucovinei în staturile Austriei în 
1775, şi după delimitarea marinilor el, Dosofteiu 
H. pontificâ în biserica Sfintei Treimi din Cer- 
năuţ la depunerea jurămeotnlui omagial de cătră 
stările Bucovinei în 12 Oct 1777. Deslipîndu-se 
diecesa Bădăuţuiui de mitiopolia Moldovei io 
1781 cu oonsimţementul mitiopolitului din Iaşi, 
şi statoiindu-se marginile ei uumai la teritorul 
Bucovinei, Dosofteiu H. îşi strămută scaunul 
episcopiei dela Bădăuţ la Cemăuţ, în unna or
dinului împerătese din 12 Dec. 1781, cu titlul 
de episcop al Bucovinei, şi fu sabordinat, în cele 
dogmatice, mitropoliei sârbeşti din Carioveţ prin 
resoluţiunea împ. din 4 Iulie 1783. Tot într’aoest 
an isbuti Dosofteiu EL să capete peimisiunea 
de a strămuta dela Jolehiev din Gaiiţia iarăşi 
la Suceava moaştele St Ion celui Nou, Ou 
cooperarea sa se înfiinţară îndată câteva şcoli 
confesionale în dîeeesă şi se puse în ele o te
melie bună pentru o cultură românească şi con
fesională, care în.s>ă nu fu de lungă durată. Ou 
oonsimţementul seu se seeuiarisară apoi luoşiile 
episcopesd şi mănăstâresci şi se înfiinţa din 
venituiile lor fondul reh^onar gr.-or. pentru în
treţin erea biseridlor, a clerului şi şooaMcr con
fesionale. t 2 Fehr. 1789 în Oernâuţ. (Sehema-

tismus der Bucovinaer gr.-or. Archididcese pro 
1898 ;AVicken hauser F. A., Geschichte des Bistums 
Badauţ uud des Elosters Gross. Skit. Cernăuţ, 
1890 p. 43 etc. Nr. 31.] [Dr. I. G. Sbiera.]

Herăstrău, (Ferestrău), sat in Bom., j. Ilfov, 
face paitea din corn. rar. Băneasa-H. şi e situat 
pe malul drept al rîului Colintina, aproape de 
Bucuresci; are 244 loc. (Dicţ. geogr. 1892). Aici 
se află şcoala superioară de agricultură a sta
tului. Şcoala centrală de agricultură fu înfiinţată 
de cătră Stirbey Vodă la 1851 la Pantelimon pe 
o moşie a Eforiei spitalelor civile, luată în arendă 
de cătră stat pe termin de 15 ani şi cu arendă 
anuală de 1000 galbeni; ea fu înfiinţată ca 
şcoală-fermă sub conducerea germanului Kou- 
zclman, chiemat dela academia din Hohenheim 
şi însărcinat cu lucrările de specialitate, iar cu 
predarea studiilor teoretice fu însărcinat C. Slă- 
tineanu. Totodată cu şcoala-fermă fură înfiinţate 
âncă şi o şcoală de maşini şi unelte agricole, şi 
o pepinieră (şcoală) de du4i (frăgari). La 1857 
fu numit director la această şcoală C. N. Ba- 
cotă, care faucţionează până la 1863, când fu 
înlocuit cu P. 8. Aureliauu. Besultatele obţinute 
cu şcoala-fermă la Pantelimon nefîind satisfă- 
cetoare, fac pe ministrul Panait Douici să o 
strămute de acolo pe o moşie proprie a statului 
la H. lângă soşeaua Kiseleff şi satele H. şi Bă- 
neasa, şi în clădiri noue construite anume pentru 
şcoală şi fermă; strămutarea în noul local se 
făcu la 1 Dec. 1869. La 1883 şcoala e declarată 
de şcoală superioară de agricultură, la 1886 în- 
veţămentul agricol şi silvic împreunate laolaltă 
ca şcoală centrală de agricultură şi silvicultură. 
La 1893 înveţămentol iarăşi se bifurcă prin 
înfiinţarea şcoalei speciale de silvicultară dela 
Brănesci, iar şcoala centrală dela H. remâne ca 
şcoală de agricultură cu caracter de şcoală se
cundară. Prin legea înveţămentului profesional 
dela 1899 însă e declarata iarăşi şcoala supe
rioară de agr. Şcoala posedă o moşie proprie 
de vr’o 400 pogoane. Inveţămentul este teoretic 
şi practic, şi durează 4 mii, din cari 2lL ani în 
şcoală şi IVa an pentru practică la fermele model, 
tot pe cheltuiala statului Elevii sunt intemi: 
bursieri şi solvenţi. Ca eondiţiune de admitere 
se cere ahsolvarea a 4 cl. gimnasiale sau reale 
şi concursul asupra materiilor, ce se predau în 
gîmnasnle statului Absolvenţii de liceu şi şcoale 
reale super, se primesc deadreptai in basa di
plomei, Nuraerul elevilor este la 50 în toate 
clasele. Aici studiază şi mulţi ardeleni, bănăţeni 
şi macedoneni

Herete, Hereu, pasere, v. Uliu.
Herford, oraş in Prusia, cercul Mlnden, cu 

21,575 loc. (1895); biserică în stil gotic; ţese- 
torîi de in şi bumbac; gimnasiu, şcoală de agri
cultură.

Herghelia, institute publice sau particulare de 
ereseerea raţională a cailor. H. se deosebesc în 
seibatice, semiselbatiee şi de cultura. H. selbalice 
erau înainte vreme cârdurile mari de cai, ce 
ţineau şi cresceau mocanii în stare selbatică în 
Bărăgan şi Balta, dar şi cele de pe pustele Un- 
gaiuei, unde pentru prima dată prindeau caii eu 
arcanul, când îi vindeau^ Ancă pe la 1840 unu 
dintre mocanii săeeieni aveau H-jproprii in Prin
cipate de sute capete de cai: Cosma Purcăna 
avea 800 Iepe la EL, din cea mai bună rassă de
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cate 15 pumni; Radu Ţiţei, Paraipan şi Nicolae 
Popa Şorici câte 3—400 cai; Niţă Muscalu tre
cuse ou tuunorul de 900 cai la H. şi voia să 
ajungă la o miie. Boierii moldoveni şi munteni 
de asemenea aveau H. mari şi ţmeau la ele ar
măsari turoesoi şi arabesci de mare valoare. Ele 
au fost însă în oui-iind întrecute şi eclipsate de 
cătră hergheliile publice ces. rog., ceadela Rădăuţi 
înfiinţată la 1792, Mezoliegyes 178G, Bâbolna şi 
Kis-Ber 1853, Făgăraş 1875, în urma cărora H. 
particulare au dispărut cu totul din ţeară, că şi 
cultura cailor a apus cu totul, deşi odinioară era 
foarte înfloritoare. Din contră Ungaria, graţie 
H.-lor publice ale ei, a ajuns să ocupe un loc 
de frunte în cultura cavalină a Europei. H. re
numite mai sunt: a familiei imperiale din Lip- 
pizza în Karat Istria şi Xladrub în Boemia, in 
Prusia marea H. dela Trakebnen, înfiinţată la 
1732, Graditz 1815. Rusia posede: H. statului 
dela Chraeuowoy, întemeiată la 1778, Ceşmensky 
1843, Dercul 1751, Streletso 1813, Nowo Ale- 
xaudrowsk 1823, Limarewsc 1813 şi o mulţime 
de H. particulare.

Herghelia armatei din Rom. are de scop de 
a alimenta depositele de armăsari cu cai de pur 
sânge, să producă iepe mume, să încerce di
ferite încrucişări de rasse, etc. Are un efectiv 
de 9 oficieri, 124 oameni de trapă şi 200 cai. 
Pe lângă H. a. se mai află o şcoală de H. şi un 
deposit de ai'inăsari şi de crescere. Şcoala are de 
scop de a forma un personal, care să poată con
duce cu pricepere operaţiunea montei prin co
mune. Deposite de armăsari şi de crescere au de 
scop a deservi producţiunea particulară din ţeară; 
acest deposit se alimentează prin produsul H. şi 
prin cumperări din ţeară şi străinătate. Aceste 
deposite au un personal deosebit de acel al H.-ei.

Herghelia de iepe, după poveştile române e 
a unei babe din ostravul mării. Feţii frumoşi 
sunt însărcinaţi de împăiaţi, ca să aducă H. cu 
iepe, şi după ce o aduc, iepele se mulg şi în 
liftele lor se scaldă o fată frumoasă cu împă
ratul, care în atare mod in scaldă se prăpădesce.

Heringsdorf, sat în prov. prus. Pomerania, 
foarte cercetată staţiune balneara pe insula 
Usedom la malul Mării Baltice. Numărul oaspe
ţilor se urcă anual la 7000. (Cf. Wallenstedt, 
»Das Ostseebăd H.«)

Herisson, (pron. erisson). 1) Anna Carol, om 
de stat franc., n. 12 Oct 1831 în Surgey. Pe 
timpul asedierei Parisului era primar al di
strictului VI.; ales în adunarea naţională, ade
rent al lui Gambetta; president al consiliului 
comunal în Paris, deputat şi (1882) ministru al 
lucrărilor publice în cabinetul Duclerc. 1884 
judo la suprema curte de casaţie. 2) H.Mauriciu, 
conte d’Irrison, oficier franc, şi scriitor, n. 1840 
în Paris. 1870 numit în statul major al corpului 
de armată XII, apoi adjutant al generalului Trochu 
pe timpul asedierei Parisului. Ca interpret a 
însoţit pe luliu Favre la Bismarck în Versailles. 
După resboiu a ieşit din armată, dedicându-se 
literaturei. A publicat mulţime de mejnoare şi 
studii, între cari ^Journal d’un officier d’ordo- 
nance«, »Etude sur la Chine contemporaine», »Le 
cabinet noir«, »La legende du Metz« (în care 
scoate pe Bazai ne nevinovat), etc.

Heristal, (HerstalJ, orăşel industrial în prov. 
belg. Liiege, lângă rîuJ Maas, 16,693 loc. (1896) ;

de aci îşi aveau originea Pipinii franci, şi Carol 
cel Mare a petrecut des acf. Se numesce H. 
francon, spre deosebire de H. saxon, situat 
lângă Weser.

Herkogamla, (botan.) un cas special al allo- 
gamiei (v. ac.), când, din causa di.sposiţiunilor 
speciale ale organelor sexuale dintr’o floare, fe- 
oundaţiunea directă, autogamia (v. ac.) este im
posibilă; s. e. existenţa polenului în formă de 
polinii la Orchidee şi Asclepiadee; staminele aco
perite de stilele petaloide in floarea de Iris ş. a.

Herma, busturi sau capete dă ale luiHermes .sau 
altor dei, cari se sfîrşesc în jos în un stâlp cu 
patru laturi. In vechime, în deosebi în Atena, se 
aşezau pe pieţe publice. Imitate şi de arta moderaă, 
mai ales în stilul baroc şi rococo (v. Bust).

Hermafrodit, v. Hermaphrodit.
Herman, Otto, naturalist şi om politic magii., 

n. 1835 în Diosgyor. 1864 custode la tnuseul 
din Cluj. S’a ocupat mult de istoria naturală. A 
studiat fauna paiangenilor din Ungaria (opul; 
•Magyarorszâg pokfaunâja* 3 tom.), 1869 se face 
publicist; pe la anii 1870 se duce la Pesta; 1875 
e custode la museul naţional. 1877 începe a pu
blica revi.sta: Termeszetrajzi fiizetek; 1879 e 
ales deputat în Seghedin. A scris despre fauna 
pescilor şi despre terminologia pescuitului, op 
unic în felul său: A magyar halăszat konyve, 
2 tom. (Cartea pescuitului magh.). Mai în urină 
s’a ocupat mult de ornitologie, a întemeiat ob
servatorul ornitologic şi revista: Aquila.

Herman, (magh. Hermâny, germ. Honigberg), 
comună mare în Trs., cott. Braşov, cu 2147 loc. 
(1891) Germani şi Români, staţiune de cale fe
rată. De însemnătate biserica veche cu turnul 
ţuguiat şi marele castel-foităreaţă, care şi acum 
e în stai’e nedeteriorată, avend 8 turnuri şi zi
duri de 12 metri înălţime.

Hermandad sau Sfântul Harmandad, asociaţie 
independentă fundată în Spania pe la sfiişitui 
seci. XV. Scopul acestei puternice asociaţiuui 
era, ca prin miliţia puternică ce poseda, să îm
piedece pe hoţi şi răufăcători, foarte numeroşi 
in acea vreme în Spania. [ijaion.j

Hermann, 1) H. David, istoriograf sas arde
lean şi teolog; n. prin 1625 în Mediaş, j- 1682 
în Vorumloc. Preot în Agârbiciu, apoi îii Vu- 
rumloc. Ser. de însemnătate: »Annales eccle- 
siastici«, în cari a descris istoria bisericei ev. 
săseşti din epoca 1520—1659 (i-a coutiimat-o 
Graffius în 1703), în »Ruina Transsylvauiae» de
scrie timpurile turburate din anii 1645—59, iar 
în »Annales rermn poUticarum in Traussylvania» 
istoria politică a Transilvaniei din anii 1520 
până 1655. A scris şi istorie bisericoa.scă, în 
care ram e de mare valoare, ca isvor pentru 
seci. XVII, opul «Jurisprudentia ecclesiastica 
Saxonum in Transsylvania*. 2) H. Luca, episcop 
evangelic şi scriitor în jumetatea II a seci. XVII; 
preot în Idicel, Vorumloc, apoi în Mediaş (1687), 
în urmă în Brateiu şi totodată, dela 1691 până 
la moarte (11 Sept. 1707) superintendent. .4 tre
buit să îndure multe necazuri dela Kuruez-ii 
de sub comanda lui Ecsedi loan, cari au de
vastat Brateiul. Scrieri remase ca manuscript; 
•Protocollum Actorum publicorum Synodalium 
Statua eccl. Saxonum in Transs, 154.5—1682«; 
«Protoc. diplomatum privilegialium pro Pastoribus 
ecclarum Sax.«
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Hermann, 1) H. von Altaich, istoriograf din 

evul mediu, 1242—73 abate în Unter-Altaich 
(Bavaria), f 1275. Notiţele sale istorice sunt 
importante isvoare ale istoriei germane. Le-a 
editat Jaffe în tom. XVII şi XXIV din »Monu- 
menta Germaniae Historica Scriptores®. 2) H. 
von Fritzlar, scriitor şi critic germ., 1343—49 
a scris Viaţa Sfinţilor (Der Heiligen Loben), a 
editat-o Pfeiffer în «Deutsche Mystiker® I, 1845. 
3) ir. von BeicJienau, (Hermannus contractus), 
călugăr german, erudit de frunte; n. 18 Iul. 1013 
diu familia conte Velingen-, -f- 28 Sept. 1054. 
Ser.; »Chronicon ab urbe condita ad annum 1054* 
(tractează istoria dela naşterea Mântuitorului până 
la anul 1054), »De octo vitis principalibus®, mai 
multe imnuri bisericesci, între cari «Salve Re
gina», »Alma Redemptoris« şi «Veni Sancte Spi- 
ritus« âncă i-se ascriu lui.

Hermann, 1) duce al Cheruscilor, v. Arminius. 
2) Hermann I, conte saxon de Pfalz şi dela 
1190 landgraf al Turingiei. 1180 a mers cu res- 
boiu în contra lui Henric Leul, excomunicat prin 
anatemă, dar a fost bătut şi prins, scăpând abia 
în 1190 după moartea fratelui seu Ludovic III. 
Mare protector al Minnesănger-ilor, tradiţia spune, 
că sub presidenţa lui s’a ţinut în Wartbui’g emu
laţia cântăreţilor (Wartburgkrieg). 125 Apr. 1217 
în Gotha. Dela soţia a doua. Sofia de Bavaria, 
a avut între alţi fii pe Ludovic Piui, căsătorit cu 
Elisabeta, fica regelui Andreiu II, care a fost nume- 
rată între sfinţi. 3) H., principe elector şi archi- 
episcop al Coloniei, conte de Wied, n. 14 Ian. 
1477, f 15 Aug. 1552. In dietele imperiale dela 
AVorms şi Augsburg a votat contra înveţăturilor 
lui Luther şi a publicat în provincia sa edictul 
dela "Worms. Cu toate acestea pretindea şi el 
reforme ; cu ajutorul lui Melanchton, Bucer ş. a. 
a elaborat (1543) uu proiect de reforme, pe care 
îndată a şi început a-1 pune în practică în pro
vincia sa. Majoritatea preoţilor însă a recurs la 
Carol V, care a inter4is reformele, iar papa 
Paul III în 1546 a destituit pe H., numind arebi- 
episcop de Colonia pe Adolf conte de Schaum- 
burg, dar H. încearcă să alunge pe Adolf, lupta 
însă s’a terminat în defavorul seu. H. renunţă 
acum de bună voie (1547) şi se retrage la Wied.

Hermann, 1) H., Gottfried, filolog renumit, n. 
28 Nov. 1772 în Lipsea, dela 1798 prof. acolo; 
t 31 Dec. 1848. A scris opere epocale despre me
trica (1816) şi gramatica elină, a făcut excelente 
ediţiuni din clasicii antici. 2) H. Carol Frideric, 
filolog n. 4 Aug. 1804 in Prankfurt 1. M., dela 
1843 profesor în Gottingen, j- acolo în 31 Dec. 
1855. Ser.: «Lehrbuch der griech. Antiquităten», 
3 voi., prelucrată de Bliimner şi Dittenberger 
(1882—92,4 voi.), «Xulturgeschichte der Griechen 
und Romer» (1857—58, 2 voi.) ş. a. 3) H. Fri
deric, violinist, n. 1 Febr. 1828 în Franfurt 1. M. 
Dela 1847 la conservatorul din Lipsea. 4) H. 
Ludimar, fisiolog, n. 21 Oct. 1838 în Berlin, 1868 
profesor în Ziirich, 1884 în Konigsberg. Ser.: 
«Lehrbuch der Physiologie® (ed. XI, 1896), «Lehr
buch der experimentellen Toxikologie (1874), 
«Untersuchungen zur Physiologie der Muskeln 
und Nerven* (1867—68), «Handbuch der Physio
logie» (împr. cu alţii, 1879—83, 6 voi.), «Leit- 
faden fur das physiologische Praktikum» (1898).

V. şi Herrmann.
Hermannstadt, numele germ. al oraşului Sibiiu.
Enciclopedia română. Yol. li.

Hermaphrodit, (zool.) care posedă simultaneu 
organe genitale bărbătesci şi femeiesc!, astfel că 
e apt a fecunda şi a fi fecundat în acelaşi timp. 
Majoritatea gasteropodelor de exemplu sunt H., 
ele se împărechează formând un lanţ de nume
roşi indivizi, în care fiecare are rolul de bărbat 
pentru acel care îl precede, şi rolul de femeiă 
pentru acela care îl urmează. H. mai sunt: li
pitoarea, rîma, tenia, etc.

Hermafrodit, (botan.) se numesce floarea ce 
posedă amendoue felurile de organe sexuale; se 
mai (jice, bisexuală sau monoclină. Prin exten
siune se (jice H. şi planta, ce are florile H. In 
uvrajie pentru prescurtare se întrebuinţează în 
loc de H. semnul ^ .

Hermaphroditis, Hermaphrodism, Bisexua- 
litate, desvoltarea organelor sexuale masculine 
şi femenine la acelaşi individ, a) Hermaphro- 
dismus verus: când există atât glandele mas
culine cât şi cele femele, adecă testicuH şi 
ovare. El e uni- sau bilateral. H. adevărat bi
lateral e foarte rar. Cel mai interesant cas este 
al lui Heppner (Dubois-Reyraond, Archiv 1870, 
p. 679), în care atât toate organele genitale ex
terne cât şi cele interne erau bine desvoltate 
şi de ambele sexe. b) Pseudohermaphrodisia 
este cu mult mai frequentă; ea este Ps. mas
culină şi Ps. femenină după cum organele pre
domină sexul. Cele mai frequente sunt la femei 
cu desvoltare abnormă a clitorisului, avend apa
renţa unui penis. H. este urma unui gemen cain 
a dispărut înainte de desvoltare în fratele seu, 
desvoltându-se din el numai organele genitale.

Hermaphroditos, în mitol. grc. fiul lui Hermes 
cu Aphrodite, a fost o fiinţă extraordinară, pentru 
că a fost atât de genul bărbătesc, cât şi femeiesc. 
Acest mit purcede din Orient şi anume din mi
tologia persică, în care se vorbesce de un om 
cu d^oue genuri, din care s’a produs genul ome
nesc. Mitologia GrecUor a creat un mit, după 
care H. dela început nu a fost de două genuri, 
însă Salmakis, o nimfă a isvoarelor, oare avea 
puterea de a schimba genul celui ce s’a scăldat 
în isvor, iubind pe H., l-a băgat în scaldă şi l-a 
îmbrăţişat atât de înfocat, încât amendoi s’au 
contopit într’un trup cu două genuri. [Atm.]

Hermas, unul dintre părinţii apostolesci, (după 
Romani 16, 14). Din timpurile primitive avem 
cartea «Pastor Hermas», care consistă din 3 părţi, 
şi cuprinde mai multe asemănări şi porunci.

Hermelin, v. Cacom.
Hermenegild, fiul regelui visigot Leovigild (569 

până 586), a trecut la catolicism, s’a resculat 
contra tatălui său, a fost decapitat în Tarragona 
(585). Biserica rom.-cat. l-a numărat între mar
tiri. In Spania există în amintirea lui un ord H. 
cu trei clase, întemeiat de regele Ferdinaud VU 
la 28 Nov. 1814.

Hermes, (la Romani Mercurius), în mitol. grc. 
fiul lui Zeus cu pleiada Maia, şi fratele lui ApoUon. 
Zeus a dus pe Maia într’o peşteră ascunsă, când 
toţi (jeii şi oamenii durmiau, şi a fructuat-o. Din 
causa aceasta copilul H. a fost (jcul cel mai astut. 
Dimineaţa s’a născut, la amea^i a inventat lira, 
iar seara a furat din turmele fratelui său. H. e 
(jeul schimbării luminei întru întunerec; are 
puterea strămutării luminei şi a aerului, precum 
pe cer se vede într’o schimbai’e perpetuă. Zeus a 
ales pe H. de solul său, de mijlocitor între lumea
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de sus (lumina) şi lumea de jos (îutunerec), şi el 
duce sufletele în lumea de jos şi le aduce în 
Oliinp, e însoiinţatorul voinţei 4'^llor şi execu
torul decretelor lui Zeus. H. a fost favorit şi 
de alţi tjei- Fratele seu Apollon i-a dăruit un băţ 
fermecat (Kerykeion, caduceus), cu care adormia 
pe cine voia, şi a mfiuat sufletele dintr’o lume 
în alta, sau ce atingea cu el, se prefăcea'în aur; 
iar Aides (deul lumii do jos) i-a dat o căciulă 
de negură, ou oare în lupta Giganţilor s’a făcut 
nevc(Jut, dar H. a mai avut şi păpuoi cu aripi, 
ou cari sbura preste ţeri şi preste mări. Na
tura lotrească l-a făcut, ca să fure săgeţile lui 
Apollon şi hainele mamei sale, când se scălda 
cu surorile sale, pentru ce se numia 4eul lo
trilor şi al negustorilor. [Atm.]

Hermetic, se (jice despre un spaţiu sau un 
reservoriu dacă e astupat astfel, încât nici diu 
el nu poate stiăbate în afară, nici do afai’ă nu 
poate sti'ăbate în el aeml sau alte gazuri.

Hermeziu, com. rur. în Rom., j. Iaşi, situată 
la Prut şi compusă din 8 sate cu 2340 loc. 
(Dieţ. geogr. 1888), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; are 5 biserici şi 2 şcoale.

Herminium L., (botan.) gen din fam. Orchi- 
deelor, trib. Ophrj'deae, cuprinde mici ierburi 
delicate cu tuberculele întregi, tuberculul cel 
nou este separat de cel din anul trecut prin 
fibre lungi; frunzele puţine, adesea ânguste; 
fiorile mici, verdui, dens subracemose sau dis
puse în spice lungi şi subţiri. Acest mic gen 
are vr’o 6 specii, respândite prin Ehiropa, prin 
Asia temperată şi montană. In păi'ţile noastre 
cresoe prin păşunile din regiunea subalpină şi 
alpină H. MonorcMs R. Br. [Z. C. P.]

Hermiona, în mitol. grec. fata lui Meuelaos 
cu Helena, măritată după Neoptolemos, fiul lui 
Acbilleos..

Herniod, în mitol. nord-germ. unul din cei 
12 dei de fi-unte. fiul lui Odin cu Frygy; pentru 
că a fost sprinten, era solul doilor.

Hermon, (Gehel el Şeich), H. cel mare, piscul 
sudic al Antilibanonului în Siria, 2860 m., aco
perit cu zăpadă. H. cel mic, 553 m., e sitnat 
spre sud-vest dela lacul Genezaret.

Hermunduri, popor germanic ce locuiau între 
Dunăre şi Maina, aliaţi ai Romanilor; mai tâi’diu 
s’au numit Diiring (Tiiring).

Hermupolis, C&yra nouăj, oraş cu port şi ca
pitala nomai'chiei Cicladelor (Grecia), situat pe 
insula Syra, cu 17,894 loc. (1896); reşedinţă 
archiepiscopală. H. e un centru principal al co- 
merciului Greciei; staţiune a Lloyd-ului austriac; 
şantier.

Hernad, afluent din partea stângă a rîului 
Sajo, isvoresce în grupa munţilor Kirâlybegy 
la marginea cott. Sepeş şi Gomor. Din jos de 
Caşovia primesce în sine unul după altul râu
rile Tarcza, Osva şi Miszloka, şi la Sajo-Hidveg, 
aproape de Onod, se varsă în Sajo. Lungimea 
cursului seu e de 190 km. Curge prin cott. 
Sepeş, Şaroş, Abauj-Torna şi Botşod. Căderea 
sa întreagă, dela isvor până la îmbucătură, e 
de 1014 m.

Hernals, suburbie a Vienei, până la 1890 co
mună de sine stătătoare cu 70,941 loc.; încor
porat la Viena, face parte din cercul 17; fabrici 
însemnate.

HernI, Herniei, popor italic vecbiu de origine 
sabinică; capitala Anagnia; 306 a. Chr. supus 
de Romani.

Hernia, ernie, (în limba poporului văUmătură 
sau surpătu7'ă), tormin chirurgie pentru ieşirea 
unui intestin diu cavitatea sa normală, cu deo
sebire ieşirea unui intestin din abdomen. Simp
tomul cel mai bătător la ochi al unei H.-i este 
existenţa unei umflături la un loc, unde în stare 
normală nu se află. H.-le se ivesc cu predi- 
leoţiune în anumite regiuni ale abdomenului, 
după cari îşi primesc şi numirea, ca H dia- 
fragmaiică, H. ventrală, H. umbilicală, H. 
lumhală, H. inguinală, H. femorală, H. obtu- 
raiorie, H. perineală, H. vaginală şi H. ischia- 
dică. Cele mai obicinuite sunt H.-ile inguitiale, 
deoarece în regiunea canalului inguinal paietele 
abdominal este mai puţin resistent. H.-ele se 
ivesc la ambele sexuri şi în toate etăţile. II. 
se compune din un sac, care în cele mai multe 
caşuri este format din o continuare a perito- 
ueului şi din conţinutul acestuia, care poate fi 
părţi ale intestinului subţire şi gros, omeutul, 
mai rar ovariUe şi uterul.

Tratament: Repunerea în posiţia sa normală 
a intestinului ieşit în sacul H.-ei şi aplicarea 
unui bandagiu special (bracherium), compus diu 
un arc de oţel şi o pelotă menită să acopere 
orificiul H.-ei. Prin operaţiune (Herniotomie) II. 
se poate delătura radical. Când o 11. devine 
imobilă şi incarcerată, numai rareori se va 
pute repune; nesuccedend reposiţia e absolut 
de lipsă a se proceda Ia herniotomie.

Hernia cerebri, v. Encephalocele.
Herniaria L., (botan.) gen de plaute foarte 

ramificate, humifuse, din fam. Illecebraceelor, 
trib. Paronychicae, cu periant nud, 5 partit. Cu
prinde până la 10 specii respândite din Europa 
centrală până în India orientaJă, apoi şi în Africa 
de sud, dintre cari cea mai respâudită la noi 
este: H. gîabra L., »iarba fecioarei®, «iarba sur- 
păturei®. [A. Pr.|

Hero, după legendă preoteasa (fiaei Aphrodito 
şi amanta lui Leander din Abydos, care în toata 
noaptea trecea preste Hellespont la ea; când 11. 
a vedut că Leander s’a îunecat, şi ea s’a aruncat 
în mare. Această legendă se cuprinde în o mică 
poemă greacă de 400 versuri, foarte gustată de 
moderni. Autorul se crede a fi Musaeus Gra
maticul, nu se scie de când şi de unde. Pierron 
o pune în seci. V d. Chr. Cuprinde, în o limba 
cui’ată şi un stil demn de epoca clasică a poesiei 
eline, peripeţiile iubirii a doi tineri. E tradusă 
în toate limbile culte. (Cf. Jelliuek, Sage von 
H. u. L. Berlin, 1890.)

Herodes, Tiberius Claudius Atticm, vo,stit 
orator grec, n. lOl în Marathou. In .Vteua a 
fost în deosebite funcţiuni; sub Hadiîau comisar 
preste oraşele Asiei mici, la 143 sub Antoiiinus 
Pius a ajuns consul, -j* 177. Din averea sa cea 
mare a dat mult pentru scopuri publice şi mai 
ales pentru clădiri pompoase. Dela dîusul a reiuas 
o singură vorbire «Despre stat®, dar nu e sigur 
dacă H. e autorul; se găsesce în colecţia »0ra- 
tores Attici® de Bekker (4 tonr. Oxf. 1823). Bi- 
bliogra6e: Fiilles, Herodis Attici vita (Bonn, 1864); 
Vidal-Lablanche, Herode Atticus. Etude criti^ue 
sur sa vie (Par. 1871).

H., v. şi Irod.



Herodian —Herostratos. G91
Herodian, istoric grec, (170—240 d. Chr.) n. în 

Alexandria. A scris istoria Eomei dela Comod până 
la Balbin şi Maximin, în o limbă şi un stil clasic, 
deşi nu totdeuna precis. Ed. princip.: H. Estienne, 
cu versiune latină. Paiîs, 1581; Th. Irmisch, cu 
un lung comentar. Leipzig, 1789, etc.

Herodot, (Herodotos), numit de obiceiu pă
rintele istoriei, este unul din cele mai mari genii 
ale Grecilor, n. pe la 484 a. Chr. la Halicarnas pe 
coastele Asiei mici. Din pricina revoluţiunilor in
terne fuge din patria sa la Atena, de imde mai târcjiu 
pleacă în colonia ateniană trimisă pe locul ve
chiului Sybaris în Italia (443) şi moare pe vremea 
resboiului peloponesiac. Din opera sa istorică 
vedem că a călătorit prin multe provincii ale 
imperiului persan, ajungând în Egipt până la 
Elefantina, spre resărit până la Babilon, spre 
nord prin coloniile grecesc! dela nordul Mării 
Negre şi prin toată Asia jnică. Povestirile lui 
nu sunt uscate liste de prinţi şi inextricabile res- 
boaie între cetăţi, oi vii şi plastice tablouri, în 
cari se oglindesc ţeri şi popoare cu firea, cu obi
ceiurile, cu credinţele şi cu superstiţiunile lor. El 
deosebesce între mai multe poveşti pe cea care 
i-se pare mai pi'obabilă, îotăresce pe una prin 
alta şi declară, că povestesce nu numai ceea ce 
crede adevărat ci şi ceea ce a aucjit. Spirit re
ligios, el vede influenţa divină în toate acţiu
nile omenesci, de aci mulţimea oracolelor în 
povestirile lui. Insă tesa filosofică ce urmăresce, 
că divinitatea nu pei'.mite ridicarea omului preste 
o medie omenească, ci din invidie înjosesce pe 
cel înălţat (cp'S-ovoc xmv S-ecov), alterează obiecti
vitatea sa istorică. Istoria lui, împăi’ţită în 9 cărţi 
de Alexandrini, are de scop a descrie resboaiele 
dintre Greci şi Perşi, însă descriind imperiul 
pei'san el povestesce istoria popoarelor vechi, 
şi tocmai pe la jumătatea operei sale ajunge la 
luptele persane, în care se opresce la 479. Se 
povestesce că ar fi cetit-o în public la Olympia 
(456) şi la Atena (446), în ori ce cas numai în 
parie. Descrierea Scitiei în cartea IV este una 
din cele mai preţioase părţi ale Istoriei lui He
rodot şi de cea mai mare importanţă pentru 
geografia şi istoria veche a ţerilor noastre. Conf. 
Haşdeu, Istoria Critică; Tocilescu, Dacia înainte 
de Romani; A. D. Xenopol, Istoria Românilor, 
voi. I. Tot sub numele lui H. se dedea în an
tichitate o biografie a lui Homer, pe care cri
tica modernă o pune la îndoială.

Heroes, (în sing. heros), în mitol. grc. oameni 
cu făptură omenească, dar ori înrudiţi cu (jeh, 
ori înălţaţi de (Jei; ei formează o generaţiune 
mijlocie între (jei şi oameni. Popoarele au nisuit, 
ca să facă pe oamenii dintâi mai supranaturali 
decât contimpuranii lor, ca pe primii fundatori 
ai religiunii lor să-i aducă în legătură cu (jeii, 
cari nemijlocit s’au arătat acestora şi au luat 
parte la instituirea religiunii, şi în fine ca pe 
primii regi ai lor, fundatorii ţerilor şi staturilor 
lor să-i aducă în legătură cu (jeii; dar şi (J.eii 
s’au coborît la fetele frumoase ale oamenilor şi 
acestea au.născut feciori mai frumoşi, mai tari 
şi curagioşi şi preste tot mai excelenţi decât 
ceilalţi oameni, sau câte odată (}eii pe oameni 
cu virtuţi oii cu spirit mai înalt i-au ridicat la 
sine. Toţi aceştia s’au înşirat între heroes, cari 
ca şi înrudiţi, ca piunci ai (Jeilor, ajung în. so
cietatea Şeilor şi aceştia îi primesc ca amici şi

patroni buni. Hesiod numesce pe H. deadreptul 
hemitheoi (semitei), adecă jumătate (Jei. Popoa
rele au vă(jut în H. nisce ideale şi adeseori nisce 
heroes naţionali, la cari s’au provocat cu fală, 
şi nu pe puţini i-au înşirat chiar între (Jeii na
ţionali. Zeus s’a îngrijit de H. ca să nu moară şi 
le-a dat locuinţă departe de a oamenilor, anume 
pe insulele fericiţilor, unde domnesce Chronos, 
dai- popoarele totuşi i-au crezut acasă la elo, şi 
după moartea lor se arătau mormintele lor, 
li-s’au ridicat capele şi temple, li-s’a întrodus cult 
propriu. Dintre H. mai de frunte sunt Heracles 
şi Theseus (v. ac.). Poporul grec a creat şi he
roes ai artelor şi spiritului. Când în atare in
divid talentul, adecă puterea lui spirituală, s’a 
judecat supranaturală, s’a crezut că natura şi 
spiritul acelui individ sunt înrudite cu ale (jeilor 
şi îndeosebi cu ale lui Apollon şi Hermes. In 
acest mod s’au creat; a) heroes de profeţie, de 
oracule, între cari, mai renumiţi au fost: Tei- 
resias, Kalchas, Melampus şi Bakis; b) heroes 
ai muselor, anume: Orpheus şi Thamiris, apoi 
pruncii muselor, numiţi Linos, Hymenaeos şi 
lalemos; c) heroes ai operelor artificioase şi 
de architectură, mai ales Daedalos, Trophoneos, 
Agamedes. Toţi aceştia au învăţat artele lor dela 
Apollon, dela Muse şi Hermes. Adeseori numele 
acestor H. sunt numai predicatele 4eil°r i’68" 
pectivi. Nici o materie mitologică nu s’a stră- 
curat aşa de mult în poveştile popoarelor, ca 
aceea despre heroes. [Atm,]

Heroide, v. Eroide.
Herold, (frc. herautj, pristav. In evul mediu, 

începând dela seci. XII, se Introduse instituţia 
H.-lui, oficier de ceremonii, care avea mai multe 
însărcinări printre cai’i: ducea declaraţiile de 
resboiu, soma oraşele să se predea, publica pacea, 
asista la marile solemnităţi, la lupte între ca
valeri (tournois), pe cari le conducea, ţinea re
gistrul nobleţei, verifica titlurile şi sarcinile 
seniorilor, etc. H. era dintre nobili, şi adesea 
avea funcţiuni asemenea cu cele de ambasador 
în (jina de acjii. Cei dintâi dintre H. se numiau 
rois d’armes. In Francia aceştia aveau sub ei
2 H., şi fiecare H. un poursuivant. Spre a de
veni H., candidatul trebuia să fie 7 ani pour
suivant. Marii seniori feudatari ai Franciei aveau 
H., ceilalţi puteau ave numai poursuivants.

Anglia a conservat această instituţie, avend
3 rois d’armes, 6 H. şi 4 poursuis. In Francia 
a existat până la marea revoluţie. [O. L.]

Heron din Alexandria, sau bătrânul, a trăit 
cam prin seci. I sau H a. Chr. S’a ocupat mai 
ales cu inechanica şi cu optica şi a construit 
mai multe aparate fisicale, s. e. colipilele, fân
tâna numită după el, etc., însă pila numită după 
H. nu provine dela el.

Heroonpolis, (Heroopolis), oraş vechiu în 
Egiptul de jos, la canalul Traian, care se ter
mină în sinul heroopolitan al Mării Roşii.

Herophilos, anatom grec, n. în Chalcedon, a 
trăit pe la 280 a. Chr.; a fost timp îndelungat 
medic în Alexandria. A promovat studiul ana
tomiei prin secţionai'ea de cadavre.

Herophon, nume dat unuia din micele instru
mente musicale cu manivelă şi cu musica’ notatu 
pe discuri de carton sau de metal perforate.

Herostratos, locuitor din Efes, om .mediocru 
şi doritor de faimă. Voind cu ori şi ce preţ ca
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numele seu să deviuă nemuritor ca şi al marilor 
cuceritori, dete foc templului Dianei din Efes 
în (Jiua când se născu Alexandru cel Mare al 
Macedoniei, 356 a. Chr. Acest admirabil mo
nument de architectură era numărat printre cele 
şepte minuni ale lumei. Efesenii indignaţi ame
ninţară cu pedeapsă de moarte pe ori şi cine 
ar pronunţa numele acestui blăstemat bărbat. 
Din acest timp a remas să se dea numele de 
H. la ori şi cine, care prin fapte nebunesci sau 
criminale voiesce să câştige celebritatea nu
melui seu. [Caion.]

Herpes, boală de piele, caracterisată prin o 
erupţiune acută de grupuri de vesicule, conţinend 
lichid apos, mai ales în lungul nervilor. Este 
boală benignă, în general de 3 varietăţi: a) H. 
zoster în lungul nervilor şi de regulă este uni
lateral, dureros. Maladia zosterică e uneori epi
demică şi frequent cu alte boale infecţioase, 
s. e. pneumonia. Apare de regulă numai odată 
în viaţă. Durata erupţiunei e de 8—10 (}ile. 
Tratament contra durerii cocaină şi extern amyl 
ori oxid de zinc în alifie; b) H. lăbialis, beşi- 
carea buzelor în urma frigurilor de stomac bine 
cunoscute de toţi; c) H. genitaîis este erup- 
ţiunea vesiculoasă pe prepuţ, gland, clitoris, la- 
biile mici şi provoacă o mâncărime pronunţată. 
Causa ei ar fi lipsa de curăţenie şi poate şi un 
contagiu genital nedemonstrat ancă bine.

Herpetologia, (grec.J în medicină învăţătura 
despre acei morbi de piele, cari sunt împreunaţi 
cu formarea de solzi sau coji pe piele; s. e. 
Psoriasis, Lichen, Eczema.

Herrannyi-Aksana, în mitol. indică un uriaş. 
(Y. Vişnu în a treia transfigurare,)

Herrera, Antonio de, istoric spân., n 1549 în 
Cuellar lângă Segovia, istoriograf şi secretar de 
stat; f 16‘25 în Madrid. Ser. princ.: »Historia 
general de los hechos de los Castellanos en las 
islas y tierra firme del mar oceano 1492—1554«, 
(1601—15, 4 voi.) şi »Historia del mundo, en el 
reynado del rey D. Pbelipe II 1554—89«, (1601 
până 1612, 3 voL).

Herrmann, Anton, etnograf, n. 30 Iulie 1851 
în Braşov; doctor în filosofic dela univ. din 
Budapesta, 1871—73 prof. la gimn. rom.-cat. din 
Braşov, apoi la şcoala reală din Panciova, la o 
şcoală civilă din Budapesta, la gimn. din. Biserica 
albă, iar dela 1883 la institutul preparandial din 
Buda. Dela 1886 s’a dedicat etnografiei, studiind 
şi făcend cunoscută în străinătate mai ales viaţa 
popoarelor din Transilvania. Yara anului 1887 a 
petrecut-o între Ţigani corturari, ca să le stu
dieze datinile. 1887 în companie cu "Wlislocki 
şi Katona a înfiinţat revista »Ethnologische Mit- 
teilungen aus Ungarn«, şi 1889 cu P. Hunfalvy 
«Societatea etnografică uugară«, al cărei vic6- 
president e. 1891—92 a redactat revista »Eth- 
nographia*; e referent în afaceri entnografice şi 
redactor al părţii etnografice la scrierea iniţiată 
de reposatul archiduce Rudolf «Monarchia austro- 
ungară în scrieri şi icoane«. Ser.: Martin Opitz 
în Ardeal, (1876), Nathan al lui Lessing în 
Ungaria, (1883), «Beitrăge zur Yergleichung der 
Yolkspoesie«, (1888), Cultul munţilor la popoarele 
Transilvaniei, (1893).

Herrnhutiani, membrii unei comunităţi reli
gioase independente din sinul bisericii protestante; 
.această comunitate au îufiinţat-o urmaşii fraţilor

moravi şi boemi, cari goniţi din patria lor pentru 
credinţa lor relig., s’au aşezat la 1722 pe pro
prietăţile contelui Nicolae Ludovic de Zinzendorf 
în Lausitzul super.; colonia lor şi-au numit-o 
Herrnhut (scutul Domnului) şi de aici îşi au 
membrii comunităţii numele. Dela 1727 îşi au 
constituţia şi disciplina bisericească proprie, dar 
n’au cărţi simbolice deosebite şi fac parte din 
biserica evang.-aug. Modul lor de viaţă e simplu 
şi aspru; jocurile de cărţi şi cubi, precum şi 
dansul, le sunt oprite. In fruntea comunităţii 
stă conferenţa presbiterilor, dela 1791 cu reşe
dinţa în Berthelsdorf lângă Herrnhut, care e 
supusă sinodului general, ce se întrunesce dup<ă 
trebuinţă, de regulă la 10 ani. H. dispun de 
câteva institute super, de înveţăment în Niesky 
şi Gnadenfeld, şi numeră 33,000 sufi., diutre cari 
14,000 în Europa, (8800în prov. germ.); coloniile, 
afară de Europa, s’au înfiinţat prin misiuni.

Herschel, 1) H-, Frideric Guilelm, astronom, 
n. 1738 în Hanovera; de profesiune a fost pro
fesor de musică, numai în timpul liber s’a ocupat 
cu matematica şi astronomia. Lui H. i-au lipsit 
mijloacele pentru a-şi procura un telescop mai 
mare, de aceea a cercat să-şi construiască el 
însuşi unul; după multe încercări i-a şi succes 
a construi un telescop cu oglindă (reflector). 
In 13 Martie 1781 a descoperit planeta Uranus, 
pe care a numit-o Georgium sidus după numele 
regelui Engliterei George HI; apoi a mai desco
perit câte 2 luni ale planetelor Uranus şi Sa- 
turnus. Remarcabile sunt cercetările sale asupra 
luminei, căldurei, luminei relative a steleloi', 
asupra mişcării sistemului solar în univers şi 
asupra construcţiei cerului. Regele George 111 
i-a dat o remuneraţie anuală, f 1822. Cele mai 
multe lucrări ale sale sunt publicate în »Pliilo- 
sophical Transactions*.

2) Herschel, Sir lohn Frideric Witliam, 
astronom, fiul celui de mai înainte, n. 1792 în 
Slough lângă'Windsor; a studiat la universitatea 
din Cambridge. H. a continuat cercetările tatălui 
seu asupra stelelor duple, grupelor de stele şi 
nebuloaselor. 1834—38afăout observaţiuni astro
nomice la Capul bunei speranţe, de undo a luat 
iniţiativa pentm a se face observaţiuni meteo
rologice în mai multe locuri de odată. 1850—55 
director al Mouetăriei regale, f 1871 în Londra. 
Ser.: On the theory of ligbt, 1831; Treatise ou 
astronomy, 1833; Results of astronomical ob- 
servations made at the Cape of Good Hope, 1847 ; 
Outlines of astronomy, 1849.

Hersfeid, odinioară abaţie a Benedictinilor, 
deveni apoi principat (450 km*.). Actual oralul 
H. în guvern, prusian Kassel, lângă Fulda, cu 
7413 loc. (1895); şcoală militară; industrie do 
postav şi pielării.

Hersilia, în mitol. romană o fată de origine 
sabinică, mireasa şi soţia lui Romulus, mai tnrijiu 
(Jină. Se crede că cu numele H. la Sabini a 
existat o (ţină a amomlui şi căsătoriei.

Herţa, corn. urb. în România, j. Dorohoiu, 
situată aproape de Prut, cu 4000 loc., dintre 
cari cei mai mulţi sunt Ovrei; reşedinţa plăşii 
H., are câte o şcoală primară de băieţi şi de 
fete; locul de -nascere al lui George Asaolii. 
Pădui’ea de aici, numită Codrul Uerţei. ora oaie- 
când vestit cuib de hoţi. H. era [)ână la Mihaij. 
Sturza, domnul Moldovei (1834—49), capitala
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micului judeţ H., desfiinţat de acest domn din 
causă că era prea mic pentru a suporta chel
tuielile unei ocârmuiri aparte, şi alipit la j. Do- 
rohoiu. Cf. A. D. Xenopol, Ist. Rom., VI, 193.

Herţegovina, (turc. HertsekJ, ţinut ocupat de 
Austro-Ungaria, a aparţinut Turciei europene, 
şi are suprafaţă de 13,918 km2, şi 180,000 loc. 
H. spre nord şi est se mărginesce cu Bosnia, 
spre vest cu Dalmaţia, iar spre sud cu Mun- 
tenegru. Orografia: H. e o ţeară de terase cu 
munţi puternici de carst, a căror înălţime se 
ridică până la 2300 m. preste Marea Adr. Un 
conglomerat de munţi pleşuvi, păreţi înalţi de 
stânci, văi scurte, adâncimi de forma căldării, 
platouri (polje) extinse, acoperite cu petrişuri, 
ici colo câmpii roditoare cu floră bogată, carac- 
terisează această ţeară de munte. Munţii cei mai 
însemnaţi sunt: Trescavica, Lelja, Prenj şi Cer- 
vanj-Planina; cele mai extinse platouri sunt: 
platoul Zagorje şi Morinje. Hidrografia: Cel mai 
însemnat fluviu e Narenta, care curge în Marea 
Adriatică. Trebinj fiica şi Zalomca sunt rîuri, cari 
trecend preste platouri de carst, îşi pierd în 
diferitele gâtlejuri de carst (şerb. Ponor) mult 
din apa lor. Dintre bălţi e mai mare Mostarsco 
blato, în care se cultivă mult mălaiu rovinos. Cel 
mai însemnat şes e Nevesinsko-polje. Suprafaţa 
păinentului e, afară de doline, puţin roditoare; 
păduri mai extinse sunt numai pe munţii mai 
înalţi şi mai depărtaţi de locuinţele oamenilor; 
altinintrea se află numai tufişuri degenerate. 
Clima e mai aspră decât s’ar presupune după 
starea geografică, fiind supusă influenţei Mării 
Adriatice; însă în unele părţi se produce vin şi 
poame sudice. Poporaţiunea consistă în partea 
mai mare din Serbo-Croaţi de religiunea gr.-or., 
şi puţini rom.-cat., 35% sunt Mohamedani, cari 
formează clasa posesorilor de păment. Popora
ţiunea trăiesce mai ales din prăsirea vitelor cor
nute, oi şi capre; pămentul abia produce cele 
trebuincioase. Mulţi şi buni cai se află în ţeară. 
Oraşul cel mai mare e Mostar, lângă Narenta, 
eu 15,000 loc.; aici e sediul unui mitropolit, al 
comande! c. r. de divisiune cât şi al comandei 
de întregire a regimentului bosniac-herţegovi- 
nean nr. 4. Istoria: H. numită de Veneţiani 
diicatul Sf. Saba, a fost mai de mult o pro
vincie a Croaţiei, iar 1326 s’a ataşat la Bosnia, 
formând un regat. In 1483, adecă 20 de ani după 
decapitarea regelui bosniac Stepau Tomaşevifi pe 
platoul dela Bjelai (v. Bosnia), H. devine o pro
vincie turcească. O luptă de extirpare în contra 
poporaţiuuii creştine, constringe pe mulţi din lo
cuitorii ei a trece la islam, prin ce aceşti re
negaţi devin cu timpul posesorii pămentului şi 
aperătorii cei mai cerbicoşi ai mohamedanismului. 
Rescoalele şi luptele continue îndeamnă în fine 
puterile europene a da monarchiei austro-ungare 
mandatul pentru ocuparea H.-ei. In toamna 1878 
locotenent-mareşalul c. r. baronul lovanovifi, după 
mai multe lupte, ocupă ţeara. In 1882 erampe 
din causa introducerii serviciului militar obli
gator o rescoală, care după mai multe lupte s’a 
suprimat fără a fi luat dimensiuni mai mari. De 
atunci încoace este pace în H., siguranţa per
sonală e îndestuhtoare, şi ţeara înaintează mereu 
pe toate terenele; drumuri de fier, şosele bune, 
telegraf şi telefon uşurează comunicaţia şi co- 
raerciul. [S. de Herbay.]

Hertford, comitat pe la mijlocul Engliterei, 
1644 km2., cu 220,162 loc. (1891). Capitala H. 
are 7548 loc.

Hertzian, Besunătorul. Lui Nicolae Hertz da- 
torim confirmarea experimentală a teoriei lui 
Maxwell (v. Electric) prin inventarea resună- 
torilor lui. Vitesa propagării în aer a radiaţiu- 
nilor electrice este de aproape 300.000,000 m. pe 
secundă. Dacă voim să obţinem unde electrice, 
cari să nu fie excesiv de lungi, pentru a le pute 
studia mai de aproape, urmează mai înainte ca 
să producem vibraţiuni şi oscilaţiuni electrice 
foarte rapide: 1 milion de vibraţiuni pe secundă 
ar da unde de 300 m. lungime, adecă tot prea lungi.

H. a resolvat această problemă în modul ur
mător : Dacă capetele firului subţire sau secundar 
al unui aparat al lui Ruhmkorff se pun în co
municaţie cu doue sfere mici, aşezate la extre
mităţile cele mai apropiate a doue bastoane de 
metal, extremităţile celelalte fiind terminate cu 
doue sfere mari, şi potrivim distanţa între sfe
rele mici, căpetăm între ele o serie de descărcări 
mult mai rapide. Sistemul format din cele doue 
conductoare şi de aer constitu e un condensator. 
Sistemul însuşi devine un centru de mişcare, un 
centru de vibraţiuni extrem de rapide. Ambientul 
dimprejur se pune în mişcare când eccitatorul 
funcţionează. Pentru a primi ondulaţiunile pro
duse şi a le pute simţi, servesc resunătoarele 
H.-e. E sciut, că atunci când doue corpuri, cari 
pot vibra la unison, se află în piesenţă unul 
cu altul, e destul a se pune în mişcare unul 
dintre ele, pentru ca să se pună spontaneu în 
mişcare şi celalalt. Acest fapt, foarte bine cu
noscut în caşul vibraţiunilor sonului, se aplică 
la ori ce fel de vibraţiuni. Deci dacă în mijlocul, 
în care se propagă undele electrice, punem un 
corp ale cărui dimensiuni să fie aşa calculate, 
încât el să poată vibra la unison cu eccitatorul, 
va fi suficient a pune pe acesta în acţiune pentru 
ca să vibreze şi acela. Dacă corpul ales e compus 
din un fir metalic, la ale cărui extremităţi se află 
aşezate doue sfere mici de metal foarte apro
piate, se va produce o serie neîntreruptă de 
scântei între ele când eccitatorul e în funcţiune. 
Atari sunt resunătoarele ’H.-e, la cari s’a dat 
numirea »resunător« prin analogia ce presintă 
cu resunătoarele sonului, imaginate de Helmholtz, 
pentru a demonstra cum sunetul inarticulat al 
laringei poate lua formele atât de diferite ce 
constituesc limbagiul omenesc.

Heruli, popor barbar germanic, cuceresce Roma 
în 476 sub Odoacru, regele lor. In 476 se afla 
pe tronul Romei Romulus Augustulus, un copil 
puţin inteligent. Odoacru se întitula rege al 
Italiei, dar nu putu să-şi conserve multă vreme 
acest titlu. H. n’au lăsat nici o urmă durabilă.

[Caion.]
Heruvimi, v. Cheruvimi.
Hervas, (Părintele Lorenzo), limbist, misionar 

în America, apoi bibliotecar al Vaticanului, n. 
1735 în Mancha spaniolă din o familie nobiliară. 
Ca misionar, spre a pute propaga religiunea cre
ştină în Lumea nouă, H. învaţă multe limbi 
americane şi este foarte surprins de diversitatea 
lor. Cu ajutorul altor misionari adună un mare 
numer de vocabulare, trece apoi la idiomele din 
alte continente şi-şi propune a scrie istoria spi
ritului omenesc. Această lucrare (enciclopedică),
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Bcrisă italienesce şi tradusă de autor în limba 
spaniolă, (»Idea dell’ Universo*...) a apărut în 
21 voi. în intei’val de 10 ani (1778—87). H. şi 
Adelung (v. ac.) sunt primii cari în cercetările 
liinbistice au întrodus analisa gramaticală. H. 
atribue limbei române positiune definitivă între 
idiomele neolatine şi declară, cel dintâiu, lati
nitatea ei (Catalogo 180); »Lingua latina matrice 
de’ dialetti valako, italiano, spagnuolo, francese e 
portoghese*... La 1767 se reîntoarce din America 
în Ităia la Ceseua. t 1809 în Roma ca biblio
tecar. (Cf. Şăineanu, »Istoria filologiei române«.)

Hervey, Archipelagul H. (Insulele CoolcJ, grupă 
de 9 insule în Oceanul Pacific, între ins. Socie
tăţii şi Tonga; 368 km®, şi 8400 loc. (1891); 
dela 1888 stau sub scutul Engliterei.

Hervoia, fiul lui Vukac HrvatiniC; 1386—1416 
a avut rol însemnat în istoria ţerilor balcanice; 
1388 e locotenent al Croaţiei. Cel mai puternic 
sprijinitor al lui Ladislau Neapolitanul, pe care 
îl aşteaptă în Zara şi îngrijesce de încoronarea 
lui. Ladislau îl ridică la rangul de principe de 
Spalato, ca atare îşi ţine curte, bate bani, el 
conduce destinele Bosniei. 1408 se pleacă îna
intea armelor învingetoare ale lui Sigismund, 
care l-a întărit în demnităţile avute. 1413 Si
gismund îi ia cetăţile, fiind-că atăcase pe voe- 
vodul Sandali, dar H. şi-le recâştigă cu aju
torul Turcilor, cari înving oştirile lui Sigismund. 
t 1416.

Herwegh, George, poet germ., n. 31 Maiu 1817 
în Stuttgart, f 7 Apr. 1875 în Lichtenthal. A 
studiat teologia în Tiibinga, apoi colaborator la 
un (Jiar în Stuttgari, de unde în urma unei 
certe cu un oficier s’a refugiat în Elveţia. 1841 
a publicat poesii politice-revoluţionare sub titlul 
»Gedichte eines Lebendigen« (ed. XII în 1896), 
cari au avut mare succes. 1842 a călătorit prin 
Prusia, fiind primit şi la curtea regelui Wilhelm IV. 
Din causa unei scrisori deschise adresate regelui, 
a fost expulsat din Prusia. A trecut iarăşi în 
Elveţia, apoi la Paris. Aici a scris al doilea volum 
de poesii şi a tradus toate operele lui Lamartine 
(1843—44, 12 tom.) Apr. 1848 cu o trupă de 
revoluţionari Francezi şi Germani a intrat în 
Baden; bătuţi de miliţia wurttembergiană, H. s’a 
refugiat din nou în Elveţia, apoi în Lichtenthal. 
Posthume: »Neue Gedichte*, (1877).

Herz, Cornel, aventurier, ajuns faimos în urma 
procesului «Panama», n. 3 Sept. 1845 înBesanşon, 
f 6 Iulie 1898. In rosb. 1870—71 medic de am
bulanţă, iar după încheierea resboiului a prac- 
tisat la un spital public, (pe basa unei diplome 
de medic falsificate). Cu zestrea nevestei a doua 
s’a aventat la tot felul de speculaţiuni financiare. 
Dela 1881 a început a se interesa mult de afa
cerea canalului Panama, care din causa epuisării 
capitalului, ajunsese în crisă. Pentru evitarea 
crisei, sindicatul a hotărît să facă o a doua emi
siune de acţii, la ce însă avea trebuinţă de spri
jinul presei şi de învoire oficială. H. s’a presentat 
ca mijlocitor şi în companie cu bancherul Reinach, 
sub pretext că trebue să mituiască presa şi pe 
membrii parlamentului, a stors dela sindicat 
10 mii. fr. La împărţirea jafului însă tovareşii s’au 
certat. Pentru a-şi resbuna, H. a câştigat dela 
Clemenceau lista tuturor persoanelor mituite şi 
cu ajutorul acestei arme a stors dela Reinach 
nu numai toate cele 10 mii., ci şi dela sindicat

ancă IVa mii- In urma acestor isprăvuri a erupt 
scandalul «Panama». Reinach s’a împuşcat, mulţi 
au fost osândiţi la pedepse grele, chiar şi re
numitul Lesseps, construitorul canalului Suez, 
odinioară cel mai serbătorit om în Francia, chiar 
şi Eiffel, construitorul turnului Eiffel. H. a fugit 
în Anglia, a simulat mulţi ani morb grav, încât 
guvernul englez nu a conces extrădarea Iui. In 
1894 venind la putere cabinetul Dupuy, a dispus 
pertractarea afacerii lui H. în absenţă. Tribu
nalul din Paris în 27 Iulie 1894 l-a osândit la 
5 ani închisoare. '

Herzen, Alexandru Ivanovici, publicist rus, 
n. 25 Martie 1812 la Moscva, din mamă ger
mană şi tată rus (lakovlev). Urmă matematica 
şi fisica la Moscva (1829). Animat de ideile li
berale franceze, la 1834 fu trimis în exil la 
Perm şi Viatka. La 1839 reveni Ia Moscva şi 
după un an ocupă o funcţiune in ministeriul de 
interne; după o denunţare fu permutat la Nov- 
gorod (1841). Până la 1847 stătu la Moscva 
scriind literatură sub pseudonimul de Iskander 
(Alexandru); scrise «Scrisori despre diletantism 
în sciinţă» şi romanele «Cine e vinovat», «Doc
torul Krupov» şi «Povestiri întrerupte». La 1848 
se afla la Paris, do unde fu expulsat după un 
an; se stabili la Londra şi fundă acolo o tipo
grafie şi scoase revista «Steaua polară» şi «Clo
potul»; acest din urmă, sub influenţa lui Ba- 
kunin, luă o direcţiune anarchistă. La 1864 se 
aşeză în Geneva şi apoi în Bruxelles, f 9/21 Iun. 
1870 Ia Paris. Deşi de un spirit liberal şi i'a- 
dical, remase totdeuna patriot rus. A mai scris 
şi alte opere.

Herzogenbusch, (franc. Bois-le-Duc, oland. ’s 
Hertogenhosch), capitala prov. oland. Brabantul 
de nord, cu 27,594 loc. (1891); residenţă epis- 
copească; rauseu de arte; industrie însemnată 
(articol! de aur, argint, ţigări, oglindi, aţa, etc.), 
comerciu viu.

Hes, la Egipteni o (Jina, din al cărei nume s’a 
format numele Isis (v. ac.).

Heşdate, 1) com. în Trans., cott. Tui,da-.4rieş, 
1056 loc. (1891) Români. Teritorul (13,163 ha.) 
e mai mult păduros. Locuitorii neguţătoresc 
cu vite, oi, porci, lemne şi cărbuni. 2) H., allueni 
din partea stângă a rîului Arieş. însemnată este 
partea din jos a văii, care frângend formaţiuiiilo 
de var ale muntelui, formează Cheia-Turdii.

Hesiodos, poet grec de prin seci. IX sau VIII 
a. Chr., n. în Askra în Beoţia. A fost înte
meietorul unei direcţii în poesie, caro in aso- 
menare cu poesia homerică, a avut caracter 
didactic. Operele, cari poartă numele seu, simt: 
Teogonia, expune mituiile cu privii’e la oiiginea 
(jeilor şi la originea lumei (cosmogonie). In 
scrierea: «Lucrări şi (}ile«, îndreptată căli'ă un 
frate al seu, caută a da poveţe în privinţa câşti
gării de averi, apoi îndrumări cu privire la agri
cultură, la cultivarea vitelor, la navigaţiune, etc. 
O altă scriere întitulată «Scutul lui Hercule» nu 
este autentică. Cf. Flach, System dor lles. Tln.'o- 
gonie, 1874. [l’I.|

Hesione, în mitol. grec. fata lui Laomedon. 
rege în Troia. Poseidon trimite un monstru de 
mare, care mânca oameni şi animale. Oracolul 
spune regelui, că numai aşa va scăpa de acea-'ta 
plagă, dacă pe H. o va sacrifica monstrului. La"- 
medon atunci leagă pe H. de o stâncă în mare
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şi o lasă pradă monstrului, dar vine Hercules 
şi o scapă. Mit analog; Andromeda şi Perseus.

[Atra.]
Hesiri, la Egiptieni un din al cărui nume 

s’a format nun\ele Osiris (v. ac.).
Hesperia se numia în vechime apusul; Ia 

Greci Italia, la Romani Spania.
Hesperide, fetele amicale şi cântătoare ale 

(Jinei Nyx, au locuit în grădina Şeilor. Aci 
li-s’a încredinţat paza pomului sau memlui de 
minune cu merele de aur, numite şi merelo 
Hesperidelor. Ele se închipuiau ca nimfe şi 
pentru aceasta se numesc şi nimfele hesperice, 
sau fetele Nopţii. Poeţii au sciut şi numele lor: 
Aegle, Erytheis şi Hesperia. La Greci hesperia 
înseamnă seară, astfel H. sunt nimfe de seară, 
adecă: Seratecele. [Atm.]

Hesperis L., (botan.) gen din fam. Cruciferelor, 
trib. Sisymbrieae, cuprinde plante erbacee, erecte 
bisanuale sau vivace, păroase, cu peri simpli, 
furcaţi sau glanduloşi. Acest gen are vr’o 20 
specii, respândite prin Europa, Asia mică, Persia 
şi Siberia. In părţile noastre cresce prin fenaţe, 
pe marginea pădurilor: H. runcinata W. Kit., 
H. tristis L. cu florile galben-mohorîte, H. ma- 
tronalis L. numită de popor: Mirodenie, Nop- 
ticoasă. Vioară de noapte. Prin locurile 
umede şi umbroase din pădurile noastre sub- 
alpine cresce frumoasa plantă H. nivea Baumg. 
cu florile albe. [Z. C. P.]

Hesperos, în mitol. grec. luceaferul de seară; 
se închipuia ca un (Jeu tiner cu perul des şi 
lung (razele). H. e conducătorul oaspeţilor, cari 
petrec mireasa în casa mirelui, şi pentru aceasta 
luceafărul de seară e steaua (Jinei amorului 
(Venus, planeta). Poesia pe H. l-a făcut şi tată 
al Hesperidelor (v. ac.). [Atm.]

Hess, Andrei, tipograf, adus de Ladislau Gereb, 
vicecancelarul regelui Mateiu la Buda, unde la 
1472 a instalat cea dintâiu tipografie în Ungaria 
şi unica în seci. XV. Aici a ieşit la lumină 
opul: Chronica Hungarorum, cunoscut sub nu
mele : Chronicon Buaense, în care se cuprinde 
istoria Ungariei dela început până pe timpul 
lui Mateiu. După 1473 nu mai aflăm nici o urmă 
despre această tipografie.

Hess, HenriCf Baron, mareşal de câmp au
striac, n. 17 Mart. 1788 în Viena; a avut parte 
însemnată la câştigarea bătăliei dela Novara în 
1849. Dela 1850—60 a fost şeful statului major, 
t 13 Apr. 1870 în Viena.

Hessa, (HessenJ, numele unui ducat şi al unei 
p^o^^incii în anusul Germaniei, la rîul Main, 
Weser şi Lahn.

Hessa sau H.-Darmstadt, mare ducat, compus 
din două teritorii separate de Prusia şi 11 in- 
clave iu marele ducat de Baden sau în prov. 
prusiană H.-Nassau. Partea principală, cea din 
sud, se mărginesce cu Badenul, Bavaria, Prusia, 
(prov. renane şi H.-Nassau); partea de nord e 
încungiurată de H.-Nassau. Suprafaţa totală 
7682 km2.; poporaţiunea 1.039,020 loc., din caii 
.516,516 bărbaţi, 522,.504 femei; .694,970 evang., 
.S0o,895 cat, 24,618 Ovrei; câte 135 pe km2. 
(1895, Alm. Gotha). Sol accidentat; în teritorul 
de nord sunt munţii basaltici Vogelsberg, cu vîrful 
Taufstein (772 m.); cel de sud-vest e brăzdat 
de muntele Taunus, care e despărţit de Taufstein 
prin câmpia Wetterau. Rinul străbate H. me

ridională şi udă oraşele "Worins, Oppenheim, 
Maienţa, Castel, Bingen; la stânga primesce pe 
Selz şi Nahe, la dreapta pe Neckar, "Weschnitz, 
Modau şi Main. Lahn primesce pe Ohm, Lumda 
şi Wieseck; Schlitz şi Schwalm. Climă variată. 
Capitala Darmstadt (63,745 loc.); oraşe piinc.: 
Maienţa (76,946), Offenbach (39,408), Worms 
28,636), Giessen (22,924 loc. la 1895). Instruc
ţiune admirabilă, o universitate la Giessen, o 
şcoală technică sup. la Darmstadt. Populaţiunea 
e germană de sus (hoch) cu elemente franceze 
şi valone. 40°/0 trăiesoe din agricultură; se cul
tivă plante oleaginoase, sfeclă, tutun, cânepă, 
fructe, viţă; păduri îngrijite, venat mult. Cul
tura de vite şi de paseri. Lignită, fier, manganez, 
[)lumb, sare, ape minerale. 37% din poporaţiune 
se ocupă cu industria; fabricaţiune de maşine, 
vagoane. Comerciul principal e la Maienţa şi 
cu aceasta se susţine 11% din poporaţiune. Mă
surile sunt cele latine, remase dela administra- 
ţiunea franceză. Ducatul e monarchie constitu
ţională: constituţiunea e dela 1820, revăcjută la 
1872. Finanţele stau bine; veniturile sunt de 
37.378,159 mărci, cheltuielile de 37.316,442 mărci 
(1897—1900). Un episcopat catolic e în Maienţa. 
Depinde de corpul XI de armată.

H.-Nassau, provincie a Prusiei, între Rin şi 
Weser, formată la 1867—68 din fostul electorat 
de H.-Cassel (fărăKatzeuberg,Nauheim, Massen- 
heim şi Rumpenheim), şi din fostul ducat de 
Nassau, căruia i-s’au adaus teritoriile fostului 
oraş liber Frankfurt şi o mică parte din Bavaria. 
Se mărginesce la nord cu Vestfalia, principatul 
Waldeck şi Hanovra, la est cu Saxonia şi Tu- 
ringia, la sud cu Bavaria şi marele ducat de 
H.-Daimstadt, la ve.st cu prov. renane. Supra
faţa 15,692 km2., popor. 1.664,426 loc. la 1890, 
(44,543 Ovrei), câte 106 pe km2. E brăzdată de 
munţii Wiesbadenului, formaţi din şisturi, ai 
Casselului, din gresie pestriţă; Vogelsbei-g, Rhoen 
(950 m.), Xnull, din stânci eruptive; Taunus, 
cu vîriul Feldberg (880 m.). Apele se varsă în 
Rin şi Weser. E udată de Rin; Main cu Kinzig, 
Nidda, Wisper. Lahn. Clima e rece pe munţi, 
dulce prin văi. 40% din teren e acoperit de 
păduri, 40% arături, 17% livecji şi păşuni; vii 
renumite. Numeroase vite. 166 mine de fier; 
lignită, plumb, cupru, manganez, etc., ape mi
nerale, saline, metalurgie, maşinării, bijuterii. 
Oraşe princ.: Frankfurt (179,985 loc.), Wies- 
baden (64,670), Hanau (25,029), Cassel (72,477) 
şi Marburg, care posede o universitate.

Populaţiunea germanică a H.-ei a apărut la 
începutul evului mediu în locul CaţUor. Făcu 
parte din Franconia şi fu împărţită în mai 
multe comitate, din cari principalul, Gudens- 
berg (Hessa super.), fu alipit markgraviatului 
Tui’ingiei (1137) şi restabilit la 15()0; curând 
însă iar fu împărţită, până când la 1605 re- 
maseră doue Hesse; Cassel şi Darmstadt.

H.-Cassel fost electorat, corespunde actualului 
district Cassel din H.-Nassau. Wilhelm IV În
ţeleptul, fiul lui Wilhelm II, obţinu tronul'seu 
prin moştenire, iar fiul seu cedă H.-Darmstadt 
o parte din teritoriu. Landgrava Amelia Elisabeta 
recuceri ceea ce se pierduse, se alia cu Francia 
şi cu Svedia şi câştigă Hersfeld şi Schaumburg. 
In resboiul de şepte ani fu aliată cu Anglia şi 
Prusia, ceea ce o costă scump. Luă parte la
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resboaiele revolutiunii franceze şi semna tratatul 
dela Bâle şi Luneville. La 1806 fu încorporată 
regatului Vestfaliei, dar la 1813 fu restabilită 
de Wilhelm I. După oarecare turburări în cursul 
acestui secol şi competiţiuni ale vecinilor, Au- 
striacii şi Bavarezii întrară în H. şi goniră pe 
Prusieni. Dar în resboiul dela 1866, Austria 
fiind învinsă, H. fu anexată Prusiei.

H.-Darmstadt, mare ducat, a început din 
sudul comitatului Katzenelnbogen, care repre- 
senta o optime din moştenirea lui Filip I Mag- 
nanimul, atribuită lui George I, fundatorul ra- 
murei a doua a Hessei (1600). Dela această dată 
îşi începe istoria H. La moartea lui George I 
ducatul fu împărţit între fiii sei, din cari unul. 
Frideric, fundă linia de H.-Homburg. In resboiul 
de trei4eci ani fu de partea împăratului. La 
1806 întră în confederaţiunea Rinului cu titlul 
de mare ducat. Congresul dela Viena îi luă 
Vestfalia şi-i dădu Hessa renană. La 1816 re
stitui landgravilor de H.-Homburg mica lor su
veranitate, de care fuseseră despoiaţi la 1806. Ca 
una ce era amica Franciei, se pronunţă conti’a 
Prusiei la 1866; învinsă la 3 Iulie, nu pierdu 
independenţa, dar fu silită să primească o gar- 
nisonă prusiană, care staţionează la Maienţa.

H.-Homh urg, landgraviat ocupat de o ramură 
secundară a H.-Darmstadt, fundată de Frideric I; 
cuprindea Homburg şi Meisenheim şi era mo- 
narcbie absolută. Dtntr’însa s’a despărţit linia 
de Bingenheim (1681). Anexat Prusiei dela 1866.

H.-RheinfelsRotlienhurg)Tsm\ir^dÂnE..-Q,&^^Q\ 
fundată de Ernest I în seci. XVH. [A. S.]

H.-Philipsthal, ramură mai tineră din H.- 
Cassel, fundată la 1685 de Filip, fiul al treilea 
al landgravului 'Wilhelm VI.

Hostia, (la Romani Vesta), în mitol. grec. 
fata lui Chronos cu Rhea, sora lui Zeus şi a 
Herei; e o 4eitate a focului (ca Hephestos-Vulcan), 
dar a focului de pe vatra casei, purces din ceriu. 
Acest foc e simbolul curăţeniei şi al vieţii cas
nice. Poseidon şi ApoUon au peţit pe H., dar 
ea a jurat feciorie eternă şi pentru aceasta Zeus 
a făcut, ca ea în toate templele 4eilor şi casele 
oamenilor să aibă vatra şi locuinţa sa, dar co
muna şi statul ancă au avut vatră cu foc, care 
nu s’a stins nici odată, şi care mai nainte se 
ţinea în palatul regelui. H. în formula de ju- 
răment se numia în locul ântaiu. [Atm.J

Heteeni, unul din cele mai însemnate vechi 
popoare orientale, de aceeaşi importanţă politică, 
culturală, comercială, militară, şi de aceeaşi ori
gine semitică ca Egiptenii, Asiro-Babilonenii şi 
Ovreo-Cananeenii. Ei au desvoltat o splendidă 
şi uimitoare civilisaţie, fiind intermediari între 
Orient şi Europa născendă. H. îşi au obîrşia în 
ramura nordică a migraţiunii semitice (Asiro- 
Babiloneni, Ovrei, Cananeeni, Heteeni) şi au trăit 
în Asia Occidentală dincoace de Eufrat, în res- 
timpul dela seci. 20—8 a. Chr. De timpuriu 
au întemeiat unul din cele mai puternice im
perii din Asia, cuprin4end: Asia mică, Capadochia, 
Cilicia, laturile Eufratului, Siria şi nordul Pa
lestinei. Această stăpânire avea un caracter 
feudal-federal: diferite cetăţi cu diferitele lor 
teritorii, puse sub ascultarea unui Mare-Rege, 
şeful uneia din aceste cetăţi, ridicat prin va
loarea sa militară. Forţa lor o alcătuia armata. 
Luptele între Egipteni şi H., au început de cu

vreme, chiar până a nu-şi întemeia aceşti din 
urmă imperiul. Un episod avem în năvălirea 
HiksoşUor în Egipt (H. conducând alte popoare 
semitice din Siria şi Palestina). Dela Seti I, şi 
în deosebi sub Ramses II, duşmănia între aceste 
doue mari popoare e mai acută. Teribila luptă 
dela Kadesh, condusă din partea H.-lor de fai
mosul Khitisar, iar din cea a Egiptenilor de legen
darul Sesostris (Ramses II), era să se sfîrşească 
cu prinderea faraonului şi înjosirea Egiptului. 
Peripeţiile luptei schimbându-se, s’a grăbit în- 
chierea unei păci de perfectă egalitate, cimen
tată şi prin căsătoria lui Ramses TI cu fica lui 
Khitisar. Cu Asirienii aşişderea au de luptat 
mult H., începând din timpul monarchului ni- 
nivit Tugultifalesara I. Episodul marcant este 
lupta între puternicul Sargon sau Sariukin I al 
Asiriei şi regele faimoasei şi bogatei capitale 
heteene Kar-Kemish. De astă dată soarta ar
melor a ieşit în defavorul H.-lor. Sargon a ni
micit puterea lor, reducându-le statul la nisce 
mici fragmente, pe cari cu timpul le supun 
ceilalţi monarchi asirieni, Sargonizii. Cât a durat 
viaţa politică de stat, H. au putut să dea avânt 
unei mari desvoltări economice, intelectuale şi 
artistice. Ei ocupau o posiţiune excepţională din 
punctul de vedere industrial şi comercial, liind 
situaţi între Egipt şi restul Asiei, şi între Orient 
şi Europa, încât oraşele heteene erau centru 
transitului şi traficului comercial cu toate ace.ste 
părţi. Din punctul de vedere al vieţii lor in
telectuale, religiunea ocupă primul loc, ca la 
toate popoarele semitice, fiind inspirătoare şi a 
unei desvoltări literare ori artistice. Cultul lor 
era la fel cu al celorlalţi Semiţi, amintind în 
unele părţi cultul sângeros al Kabirilor. Limba 
nu ne e cunoscută. Ca desvoltai’ea artistică, la 
care ajunsese acest popor, stă dovadă marca 
mulţime de ruine: palate, temple, morminte, ba
soreliefuri, gravuri pe piatră, etc., respândite po 
toată întinderea fostului lor imperiu (cala Boghaz- 
Keni, Ghiaur-Kaleşi, Ivriz, Karabel, Yflatim, etc.), 
acoperite toate cu o scriere hieroglifică originală, 
ancă nedescifrată. Până acum mai puţin de 7s 
veac nici nu se bănuia existenţa acestui puternic 
şi civilisat popor. Savanţilor englezi şi americani 
se datoresce reînvierea şi aşezarea II.-lor în 
rândul popoarelor vechi orientale. (Cf. «Oi’igiiia 
Heteenilor®, în curs de tipărire în »Ai'cliiva« 
din Iaşi). [Agiiletti.j

Hetere, (Hetaire), femeie liberă care trăia din 
favoruri, un fel de curtezană. H. era în vechia 
Grecie o femeie care nu era legată prin nici un 
angajament de căsătorie. Tipul cel mai peidoct 
al ei este Aspasia, vestita tovarăşe a lui Pe- 
ricles. Afară de Aspasia trebue să menţionăm 
pe Lais şi Phrynea, ca tipuri de frumseţă şi 
graţie, Phrynea a servit lui Praxitel drept model 
la facerea statuei 4eiţei Venus. (Caion.]

Heteria, v. Eteria.
Hetero —, (grec.) în cuvinte compuso însem

nează; altfel, străin, inegal.
Heterocarpie, (botan.) particularitatea ce o au 

unele Angiosperme de a ave fructe do doue, ori 
mai multe feluri; aşa se observă la acelea cari 
au flori şi chasmogame (v. ac.) şi cleistogame 
(v. ac.).

Heteroceri, subordin de lepidoptere cu an
tenele neumflate în vîrf, corespun4eud exact
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Crepuscularilor şi Nocturnilor lui Linne, precum 
şi Chalinopterilor lui Em. Blanchard.

Heterochlamydeu, (botan.) învelişul floarei, 
când e format din doue verticile de frunze, cu 
aspect, structură şi rol diferit: unul extern, ca
licele (v. ac.), altul intern, corola (v. ac. şi floare).

Heterochromia, unul din semnele fisice ale de- 
generescenţei; consistă în colorarea diferită a 
celor doue irisuri. E unul din stigmatele cele 
mai rari. Aspectul fisic e din cele mai curioase.

[Vaschide.]
Heterocyst, (botan.) celulă limită, nisce celule 

mai mari, incolore, sărace în conţinut şi ne
susceptibile de divisiune, ce se află din distanţă 
în distanţă pe filamentele de Nostocacee, s. e. 
de Nostoc. H. limitează hormogoniile (v. ac.).

Heterodichogamia, (botan.) un cas special al 
heteromorflsmului, când dichogamia (v. ac.) nu e 
constantă pe indivizi aceleiaşi specii: când sunt 
protandri, când protogyni.

Heterodont, animale cu dentiţiune inegală.
Heterodox, (grec.) de altă credinţa.
Heterodynamie, (botan.) se cjice despre an- 

droceu când etaminele lui sunt neegal de lungi, 
şi atimci poate fi ori didynam ori tetradynam.

Heterogam, (botan.) în oposiţie cu homogam 
(v. ac.), se numesce capitulul dela Composee, 
când florile periferice sunt femele ori sterile, 
iar cele centrale ermafrodite sau mascule. Com- 
poseele cu această particularitate formau, în 
clasa Syngenesia din clasificaţia lui Linne, grupul 
polygamia necessaria.

Heterogamia, (botan.) sau heterogonia, se nu
mesce particularitatea plantelor când au gâ
rneţii diferiţi şi în forma şi în rolul lor; în opo
siţie cu H. e isogamia (v. ac.).

Heterogen, (grec.) neasemenea, de natură di
ferită; contrar dela homogen.
(*' Heterogenia, sinonim cu generaţiune spon
tanee sau equivocă.

Heterogyne se (Jice de unele insecte cari pre- 
sintă indivizi bărbaţi, femei şi neutre, ca albinele, 
furnicile, etc.

Heteroicie, (botan.) heteroxenie, în oposiţie cu 
autoicie (v. ac. şi autoică); termin pentru particu
laritatea ce o au unele Ciuperci părăsite, s. e. dintre 
TJredinee, de a-şi îndeplini întreg ciclul lor evo
lutiv pe doue ori mai multe plante ospitaliere. Aşa 
e Puccinia, Graminis şi alte Pucinii beteroice.

Heterolalia, (grec.) vorbire necorectă; con
sistă în aceea, că anumite cuvinte scapă din 
memorie şi se schimbă cu altele. H. poate fi 
simptom de moib cerebral.

Heteromer, (botan.) se numesce la floarea 
lieterociclică verticilul floral compus dintr’un 
numer de membre mai mare sau mai mic decât 
celelalte verticile; de obiceiu androceul şi gy- 
neceul sunt H. Se mai numesc H., în oposiţie 
cu homeomeri, Lichenii, cari au în thalul lor 
gonidiile aşezate într’un anumit strat gonidial, 
pe când cei homeomeri le au aşezate fără nici 
o ordine, (v. Licheni.)

Heteromere, o divisiune a ordinului coleop- 
terelor, cuprincjend toate acele insecte, cari au 
cinci articole la cele patru tarse anterioare şi 
numai patru la cele posterioare.

Heteromesogamia, (botan.) un cas special al 
heteromorfismului floral şi al fecundaţiei dela 
Angiosperme; cuprinde următoarele subcasuri:

allo-autogamie (fecundaţia este aUogamă auto- 
gamă sau de ambe aceste feluri, căci indivi4ii au 
flori numai chasmogame, ori numai cleistogame 
sau de ambele feluri); homodichogamie; di-tri- 
entomophilie fecundaţia e allogamă, se face prin 
insecte, dar indivizii siint de doue ori trei feluri, 
ou flori mari, flori mici şi flori mijlocii, pentru 
trei sau doue talii corespondente de insecte.

Heteromorfism, (botan.) există H. la plante când 
indivicjii unei specii au mai multe feluri de flori. 
Sunt mai multe variaţiuni sau caşuri, din acest 
punct de vedere: heteromesogamia, heterostylia, 
heterodichogamia, dioeda. Ca variaţiuni ale dioe- 
ciei sunt: androdioicia, gynodiocia (când o specie 
are unii indivizi numai femeii, iar alţii numai 
ermafrodiţi, ca la mulţi Thymus; gynomonoicie 
e atunci, când pe acelaşi individ într’o inflo
rescenţă se află numai flori femele, în alta numai 
flori ermafrodite sau amestecate).

Heteromorfism, (în cristalografie) există 
la minerale, cari cu proprietăţi cristalografice şi 
fisice diferite au aceaşi composiţie chimică.

Heteromorfit, mineral, v. Jamesonit.
Heterophyllia, (botan.) heterofilie, particulari

tatea, ce o au plantele de a presenta în tot 
cursul vieţei lor mai multe feluri de frunze, 
după funcţiunea ce o au de îndeplinit: unele 
sunt frunze cotiledonare, altele frunze sol
zoase (pe muguri, ramuri), frunze asimilătoare 
(v. frunza), frunze florale (v. floare), bractee 
(v. ac.). Chiar un soiu de frunze numai, mai 
ales cele asimilatoare, poate să se presinte pe 
o plantă cu mai multe forme; aşa se observă 
la Dud, la Acacia heterophylla, etc. La această 
plantă, primele frunze ce urmează după cotile- 
doane, sunt penati-compuse, apoi sunt numai în 
parte penati-compuse, în parte filodinate, spre 
a fi înlocuite mai târziu numai cu filode (v. 
phyllod). H. se întâlnesce des la plantele dor- 
siventrale sau numai pe organele cu o astfel de 
direcţie; atunci, franzele de pe faţa ventrală 
sunt diferite de cele de pe faţa dorsală (aşa sunt 
la plantele numite tărîtoare, prostrate, procum- 
bente). In fine H. se mai datoresce şi mediilor 
diferite, în cari se pot desvolta frunzele unei 
plante; astfel la plantele aquatice, ca Salvinia, 
Marsilia, Sagittaria, Cabomba, Ranunculus (secţia 
Batrachium), frunzele, ce se desvoaltă în apă, 
au altă formă decât cele ce se plutesc pe apă 
sau sunt cu totul afară din ea. [S. Şt. R.]

Heteropode, Gasteropode dioice, cu piciorul 
comprimat; pelagice cu corpul transparent; pi
ciorul este situat în sus în loc ca să se tîrăe 
cu el ca celelalte gasteropode. Cuprinde: Firola, 
Carinaria, Atlanta, etc.

Heteroptera, v. Hemiptere.
Heteroscii (grec.) sau Antiscii, cu o umbră; 

se (jice despre locuitorii zonelor moderate, a 
căror umbră în zona nordică la ameacji cade 
spre nord, iar în zona sudică moderată spre 
sud. Amphiscii (v. ac.), locuitorii zonei tropice, 
de 2-ori pe an (sub zodiacuri odată) nu aruncă 
umbră la ameacji (Ascii = fără umbră). Locui
torii zonelor reci, Perisdi, în decurs de 24 oare 
aruncă umbră jur-împrejur.

Heterosporee, (botan.) în oposiţie cu isosporee 
sau homosporee, se numesc acele plante, cari au 
doue feluri de spori, unii mici, microspori, ce 
prin germinare dau numai protale mascule, pe
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cari se desvdaltă anteridii cu anterozoicji, şi alţii 
mari, macrospori, ce dau protale femele pe cari 
se desvoaltă archegoane cu oosferă. Deci, deose
birea în mărimea sporilor o în acelaşi timp şi 
o diferenţiare sexuală. Sunt H., dintre Cripto- 
gamele vasculare, Hydropterideele, Isoetaceele 
şi Selaginellaceele; apoi, toate Fanerogamele.

Heterostylie, (botan.) heterostilie. In cas de 
dimoifism sau heteromoi'fism floral diferitele flori 
ale aceleiaşi inflorescenţe, ale aceluiaşi individ, 
ori ale diferiţilor indivirji de aceeaşi specie, 
au stilele lor de lungime neegală. Unele flori 
au stilele scurte fmicrostyle, braehystylej, altele 
le au lungi (macrosiyle, dolichostyle) acest cas 
se (Jice H. dimorphă sau Heterodistylie, cum e 
la Primula, Linum, Pulmonaria, ş. a. Alteori 
stilele din diferitele flori sunt de 3 feluri de lun
gimi: unele scurte, altele lungi şi altele de lun
gime mijlocie, cum e la Oxalis, Lythrum, etc., 
atunci există H. trimorpliă sau Heterotristylie. 
Dacă unii indivicji ai unei specii au stilele egal de 
lungi în toate florile, iar alţii stilele de lungimi 
diferite, atunci este Homoheterostylie. Odată cu 
H. coexistă în flori şi neegalitatea între stamine, 
Heterostaminie. Aceste particularităţi de struc
tură florală au atras ancă de mult atenţiunea 
observatorilor, ca Sprengel în secolul trecut, 
Vaucher şi alţii în secolul present. Explicaţiunea 
rostului lor în floare a fost dată însă mai în 
urmă de ilustrul C. Darwin; el a arătat, că H. 
împreunată cu heterostaminia favorisează fe- 
cundaţia încrucişată (allogaraia) şi se opune au- 
tofecundaţiunii. Pentru exemplu, la Primula, 
florile cu stil lung au stamine scurte, iar cele 
cu stil scurt au staminele lungi; polinisarea şi 
fecundarea nu se poate face prin urmare decât 
indirect, prin insecte, şi numai între stilele şi 
staminele corespondente în lungime. [S. Şt. R.]

Heterotactic, (botan.) în oposiţie cu hotno- 
tactic (v. ac.), se numesce modul de ramificaţie 
al inflorescenţei când se face şi după tipul ra- 
cenios (botrytic) şi după tipul cymos (v. cima); 
s. e. la Castanul selbatic inflorescenţa e un racem 
de cincinuri (cime unipare scorpioide); la Ar- 
meria sflnt capitule de cincinuri, etc.

Heterotricha, infusorii al căror corp este deo
potrivă acoperit de cilii pe toată suprafaţa, afară 
de o coroană sau o zonă în jurul orificiului bucal, 
unde cilii sunt mai mari. Genuri: Bursaria, 
Stentor, Freia, etc.

Heterotrop, v. Heteromorfism. Aragonit şi 
Calcit sunt heterotrope; amendoi sunt carbonate 
de calciu, dar cel dintâiu cristalisează în sist. 
rombic, al doilea în cel romboedric.

Heterotrophia, Dalia Torre a denumit astfel 
particularitatea ce au insectele de sex diferit de 
a visita totdeuna, pentru culegerea nectarului şi 
îndeplinirea fecundaţiei încrucişate, specii di
ferite din acelaşi gen de plantă; aşa femeile de 
Bombus Gerstăckeri visitează numai pe Aco- 
nitum Lycoctonum, iar bărbaţii şi lucrătoarele 
numai pe Aconitum Napellus.

Heterozoare, nume dat de Blainville repti
lelor, basându-se pe diferenţele numeroase pe 
cari aceste animale le presintă între ele.

Hetfaiu, num. magh. al Săcelelor (v. ac.).
Hetman, aşa 4iceau Polonii în loc de hatman 

(V. ac.). Primul H. la Poloni fu loan Tarnovski, 
sub Sigismund 1, la 1539.

HeufTel, I., n. 1800, 11^57 ca medic în Lugoş. 
Botanist, ce s’a ocupat mai ales cu flora Băna
tului timişan. »Enumeratio plantarum in Banatu 
temesiense sponte crescentium et frequentius 
cultarum®, tipărită 1858 de societatea zoologică 
botan. a statului în Viena; lucrarea lui prin
cipală, se distinge prin o bogăţie şi precisiune 
de observaţiuni şi cuprinde între altele o serie 
de specii proprii; ea era pe acest timp prima 
descriere într’adevăr clasică a florei uneia din 
provinciile românesci, când scrieri la fel lipsiau 
pentru întreg parcursul Dunării: o scriere ce 
şi astăcji âncă e absolut indispensabilă la studiul 
aprofundat al florei ţerilor dacice. [A. Pr.]

Heuglin, Teodor, călător cunoscut prin scru
tările sale în Africa, n. 1824 în Wurttemberg. 
In 1850 dus în Egipt, face cercetări sciinţifice 
în Arabia pietroasă şi pe coastele Mării Roşii, 
iar în 1852 devine secretarul consulului austriac 
din Chartuin. In societatea consulului Reitz că- 
lătoreşce prin Abessinia. După moartea consu
lului Reitz devine el consul şi face numeroase 
călătorii în ţerile vecine cuSudanul. Cu deosebire 
este de mare interes colecţiunea lui ornithologică, 
dăruită museului imperial din Schonbrunn. j-1876.

Heulandit, mineral, varietate roşie do stilbit; 
coloarea e datorită numer. inclusiuni de goethit. 
Se găsesce în valea Passa (Tirol), Vacsa (Tran
silvania), etc.

Heureka, (grec., »am aflat*), exclamare pro
verbială, când descoperim ceva pe neaşteptate; 
se atribue lui Archimede la descoperirea legii 
hidrostatice.

Heuristica, învăţătura despre descoperiri. 
Metod heuristic, în esenţă identic cu cel ana
litic, conduce pe discipuli astfel ca să găsească 
înşişi adevărurile.

Hevea Aubl., (botan.) gen din fam. Euphor- 
biaceelor, trib. Crotoneae, cuprinde arbori înalţi, 
cari conţin în interiorul lor un suc lactescent 
foarte avut în cauciuc. Se cunosc vr’o 9 specii, 
ce cresc în Brasilia şi Guiana, dintre cari men
ţionăm: H. guianensis Aubl. (sinonim Siphonia 
elastica Pers.), H. brasiliensis Muell., U. Iuţea, 
MueU., H. pauciflora Muell., etc. Din latexiil 
obţinut prin incisiuni în tulpina acestor arbori 
se extrage cauciucul, care este atât de mult 
întrebuinţat în industrie. [Z. C. P.J

Hevel, Johannes, astronom, n. 1611 în Daiizig, 
proprietar de bererie, f 1687. A descoperit că 
cometele se mişcă în parabole. Ser.: Cometo- 
grâphia, 1668, etc.

Heveli, trib de popor din rassa slavă, seminţie 
a Vilţilor, locuitori la maluril e rîurilor Havel şi 
Spree. Prima amintire despre ei se face între 
anii 927—928, când regele Heinrich 1 îi învinge 
şi împreună cu capitala Brennabor (Brandenburg) 
anexează întreagă ţeara lor. Rupţi de mai multe 
ori dela imperiul german, împăratul Otto 1, cu 
ajutorul marchisului Gero şi prin trădarea prin
cipelui lor Tugumir, îi subjugă şi înliinţează 
episcopiile de Brandenburg şi Ilavelberg. De
finitiv i-a subjugat Albrecht-Ursul (1134—70).

Heves, comitat în Ungaria, strătăiat de rîul 
Tisa şi încungiurat de cott. Nograd, Boisod. 
Hajdu, Jâsz-Nagykun-Szolnok şi Pesta. Teritoriu 
de 3878-35 kma. cu 233,785 loc. (1891), (iJ8 fi '/o Ma
ghiari, 0'7% Germani şi 0-570 Slovaci). Partea 
nordică e muntoasă, cea sudică e plană, făcend
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îocepatul marelui şes al Ungariei (>AJfbld«). 
Muntele principal e Matra (v. ac.). Rîuri mai 
însemnate, afară de Tisa, care parcurge o parte 
din regiunea sudică, sunt : Tarna, în care se varsă 
toate apele Matrei, şi Zagyva, în partea vestică. 
H. e bogat în ape minerale, s. e. isvoarele de 
apă feruginoasă din Parâd, numeroase isvoare 
de apă sulfuroasă şi therme moderate. Clima în 
părţile sudice are timbrul climei de pe »Alf6ld«, 
spre noid însă e mai moderată. Munţii * sunt 
bogaţi în minerale; sunt în lucrare câteva mine 
de aur, argint şi aramă, cărbuni de piatră, isvoare 
de păcură, apoi marmoră, grafit şi piatră de 
moară. Solul e mult acomodat pentru agricultură, 
vinicultură şi crescerea vitelor. In epoca scitică 
H. era locuit de Jazigii-Sarmaţi, cari veacuri 
dearândul au fost în continue resboaie cu le
giunile romane. Ajuns apoi sub Huni, după pu
stiirea acestora l-au ocupat Avarii, dela cari au 
renias şi până în (Jdele noastre doue valuri, 
dintre cari unul, începeud din comitatul Pestei, 
dinspre Tura, trece prin Jâszbereny, Dozsa, 
Apâthi, Hevesivâny şi se pierde la Es-K6re, 
iar celalalt se începe lângă Csâny şi trecând 
Zsadâny, Bod, Erdotelke, Fiizes-Abony se termină 
în comitatul Boi’sod la Arokto lângă Tisa. Sub 
Maghiari a fost ocupat de fraţii cumani Edu şi 
Edumen şi împărţit între seminţiile acestora.

Hevesi, Ludovic, (jiarist magh., n. 1843. 1866 
a întrat în redacţia (Jiarului Pester Lloyd; 1885 
trece la 4>arul Eremdenblatt din Viena. A scris 
operele: Budapest eskornyeke, 1873; Karckepek 
az orezag vâi'osâbol, 1876; în 1. germană a scris 
novele: Auf der Schneide. Stuttgart, 1884; Neues 
Geschichtenbuch, 1885; Auf der Sonnenseite, 
1886; Bucb der Laune, 1889; Gliickliche Reisen, 
1895, ş. a.

Hevron, oraş, v. Hebron.
Hexacant, care e provecjut cu şese croşete. 

Larvă Hexacantă (Hexanta), v. Cestoda.
Hexacoralieri. Zoantharii sau Polyactinii. 

Clasa Anthozoarilor sau a coralierilor din tipul 
Coelenteratelor se subdivide în doue grupe, în 
octocoralieri (v. ac.) şi hexacoralieri. H. au ten
taculele nefidate în numer de 6 sau multiplu 
cu 6; ele cuprind Madreporele, Malacodermele, 
Atitipaterele.

Hexacord, nume dat la vechii Greci unei lire 
cu 6 coarde. La autorii musicaU ai evului mediu 
se numia H. scara diatonică formată din 6 sunete, 
succedându-se la distanţe de ton-ton-semiton- 
ton-ton, şi pe care se basa sistemul de solmizare, 
stabilit de Guidc d’Arezzo. H. era natural când 
nu cuprindea sunetul pe care îl numim astăzi 
si (do-la), aspru când cuprindea acest sunet 
(s o 1 - m i), şi moale când îl cuprindea, însă din 
causa relaţiunii de quartă crescută, ce fonna cu 
nota f a (Diabolus în rausica), trebuia a-1 pogon 
şi se obţinea sunetul si b. [T. C.]

Hexaedru, cub (v. ac.).
Hexaemeron, (elin.) lucru de şese (Jile, în 

deosebi creaţiunea.
Hexagon, Hexagram, figură cu 6 unghiuri.
Hexametru, vers în 6 măsuri (picioare), dintre 

cari cele dintâiu 4 dactili sau spondei, al cin
cilea regulat dactil, iar al şeselea spondeu sau 
tiocheu. Tersul epic al Grecilor şi Romanilor, 
In românesce cf. Eneida, tradusă de Coşbuc, (v. 
şi Dimetru.)

Hexangular, cu 6 unghiuri.
Hexapla, v. Septuaginta.
Hexapode, Insecte, (v. ac.).
Hexateuch, numirea colectiva pentru cele 5cărţi 

ale lui Moise (Pentateuch) împreună cu cartea 
lui losua.

Heyden, Frideric August, poet germ., n. 3 Sept. 
1789, f 5 Nov. 1851 în Breslau, unde dela 1826 
era consilier guvemial. Poet de mare talent, mai 
ales în epică a produs opere foarte succese, dintre 
cari »Das "Wort der Erau» (1843) a ajuns foarte 
multe ediţiuni. Novelele şi romanele lui âncă 
sunt demne de atenţiune, în dramaturgie însă 
este slab. Operele complete, împreună cu bio
grafia, le-a editat Teodor Mundt în 1852.

2) Heyden Adolf, architect germ., n. 15 Iulie 
1838 în Crefeld, împreună cu Valter Kyllmann 
a construit numeroase zidiri în stil renaissance 
germ. şi franc. în Berlin şi părţile estice ale 
Prusiei (Pinacoteca TVilhelm în Berlin, biserica 
Sf. loan în Dusseldorf, etc.). Ambii sunt con
silieri de architectură în Berlin.

3) Heyden Teodor, conte, general rusesc şi 
om politic, n. 15 Sept. 1821 în Estonia, crescut la 
curtea împ. rusească; s’a distins în Caucas şi 
in resboiul crimeic, 1862 general, 1877—79 şef 
al marelui stat-major, participă la resboiul ruso- 
româno-turc, 1881—97 guvernor al Finlandei.

HeydendorfT, Mihail de, om politic şi scriitor 
sas, n. 1730, t 1821, primarul oraşului Mediaş. 
Ser. prînc. o autobiografie amănunţită, publ. de 
sVerein fiir siebenb. Landeskunde« în tom. 13 
al publicaţiunilor sale.

Heyn, Piet, erou olandez, n. 1578, 1623 ad
mirai, bătu pe Spanioli 1626, luă 1628 flota de 
argint, -f 1629 în lupta dela Diinnkirchen.

Heyse, 1) H. Paul, poet şi prosai.st de primul 
rang între scriitorii contemporani ai Germaniei, 
n. 1830 în Berlin, unde făcu studiile clasice; 
studia limbile şi literaturile romane în Bonn, 
unde luă gradul de doctor în filosofic, 1852 că
lători în ţerile neolatine şi la 1854 fu chiemat 
de Maximilian al Bavariei la Miinchen, unde că- 
sătorindu-se, se stabili şi scrise toate opeiele 
sale: Novele în versuri; Novele în prosă; Piese 
romane inedite, culese în bibliotecele italiene; 
Cartea cântecelor spaniole şi Cartea cântecelor 
italiene, traduse din aceste limbi; Studii despre 
Giusti şi alţi poeţi italieni: traducerea operelor 
lui Leopardi, ş. a. 2) Heyse, I. Chr. August 
(1764—1829), pedagog şi autor didactic german. 
A scris Conducător pentni studiul limbei ger
mane, ş. a.

Hia —, V. şi Hya —.
Hiatus, în versificaţiune: elidarea unei vo

cale dintre două cuvinte, reclamată de ritmul 
versului. [*]

Hibernal, iernatec. Hihernaţiune, somnul de 
iarnă.

Hibernia, (Ivernia, Ierna), numirea veche a 
Irlandei.

Hibernia, (zool.) Geometridele şi Phalenidele, 
familie din ordinul Lepidopterilor.

Hibiecue L., (botan.) gen de plante din fam. 
Malvaceelor, trib. Hibisceae, cu 5 stili patenţi 
.şi capsula 5 valvă şi flori adese specioase. Cu
prinde vr’o 150 specii prevalent tropicale, puţine 
temperate, dintre cari remarcăm H. ternatua 
Cav., unica specie spontană la noi. Aceasta,
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H. roseus Thore, H. speciosus Ait., etc. şi cu 
deosebire H. syriacua L., o specie îignoasă, se 
cultivă ca plante decorative rustice. Ca plante 
de florărie cultivăm: H. splendens Bot. Mag., 
H. giganteus bort., ş. a. Fmctele dela H. es- 
culentus L., »bamele«, se folosesc ca zarzavat 
(legumă). [A. Pr.]

Hibrid, (botan.) hyhrid, v. Bastard.
Hic Rhodus, hic salta, (lat.) »Aici e Hhodus, 

aici sai«; adecă produ-te în faţa noastră cu ceea 
ce te laudi; arată-ne aici ce scii; proveib lat. 
scos din o fabulă a lui Aesop.

Hida, (magb. HidalmâsJ, corn. în Trans., cott. 
Cojocnei, 1227 loc, (1891), din cari 678 Români, 
522 Magh., 13 Germ., 1 Slovac, 13div.; oficiu 
pretor., judecătorie cerc. reg., oficiu de postă şi 
telegraf. Urme de şanţuri, după tradiţiune, din 
timpul principelui român Gel.

Hidalgo, stat în Mexico, între Mexico, Que- 
reWo, San Luis Potosi, Tlaxcala, Pueblaşi Vera- 
Cruz, cu teritoriu de 23,101 km2, şi 494,212 loc, 
(1891); producte principale: păpuşoiu, mazere, 
grâu, orz, bumbac şi trestie de zahăr; mine de 
argint, fier, aramă şi plumb. H. e împărţit în 
14 districjie, capitala e Pachuca.

Hidalgo, (spân. corect hijodalgo: hijo = copil, 
algo = avere, înseamnă copil de om avut; portugh. 
fidalgoj în genere înseamnă nobil, în deosebi 
însă titlul membrilor din clasa nobililor infe
riori, al acelora cari, născuţi din vechi fa
milii nobile creştine, nu s’au amestecat cu Maurii 
ori cu Ovreii. Existau doue feluri de H.: hi- 
dalgos de naturaleza:- nobil de nascere, şi hi- 
dalgos de privilegio: cari au căpătat nobilitatea 
ca donaţiune, ori şi-au cumperat-o pe bani. In 
timpurile vechi H, erau de rang egal cu cahal- 
leros-n (cavaleri) şi escuderros-\\ (purtători de 
scut, ori nobili în serviciul oarecărui aristocrat). 
A(}i, încât H. nu ar ave avere, e de un rang 
cu poporul.

Hidalgo, ban de aur în Mexico = 10 pesos 
= 48‘53 coroane.

Hidalgo y Costilla, (pron. idalgo i costilîa) 
Mihail, erou mexican, n. 8 Maiu 1753, *f- 27 Iul. 
1811 în Chihuahua. Preot în Dolores (în Gua- 
najuato), 1809 participă la conjuraţia în contra 
Spaniei şi în 15 Sept. 1810 se pune în fruntea insu- 
recţiunei, publică un manifest de independenţă, 
întitulat »Gritto de dolores® (Ţipet de durere), 
ocupă mai multe oraşe în Mexico, dar în 17 Ian. 
1811 e bătut, în curând apoi prins şi împuşcat.

Hiddenit, mineral alcătuit din Litium aluminiu 
silicat, avend ca colorant oxidul fieros. Lia Ala 
Si4 Oia. Are coloarea smaragdului, adeseori olivă. 
Cristalisează în sistemul monoclin. Gr. sp. 3. 14. 
Durit 6. 5—7. Se găsesce prin America de nord 
şi se usitează ca piatră preţioasă, înlocuind chiar 
pe Chrysoberilul. [S. M.]

Hidiş, (magh. HidasJ, corn. în Trans., cott. 
Turda-Arieş, 1395 loc. (1891), din cari 1373 Ro
mâni, 10 Magh., 1 Germ., 11 div.; 1 parochie 
română gr.-or. şi 1 gr.-cat.; şcoală gr.-or.

Hidr ~, V. Hydr —.
Hidrosis, (grec.) în medicină terminul technic 

pentru asudare (v. ac.).
Hidrotica, (grec.) în medicină remedii sudo- 

rifere. Cf. art. Diaphoretica.
Hidveg, corn. în Trans., cott. Treiscaunelor, 

1756 loc. (1891), din cari 671 Români.

HIempsal, rege al Numidiei, fiu al lui Micipsa 
şi frate al lui Adherbal. Urmează la tronul Nu- 
raidiei după moartea părintelui seu. Fiind o 
natură molatecă şi puţin inteligent, este repede 
învins şi ucis de fratele seu vitreg Jugurta, un 
tiner energic şi deştept. După asasinarea lui 
H., Jugurta exilează pe Adherbal. [Caion.]

Hiena, animal răpitor din fam. Hyaenidelor, 
ord. Carnivoarelor. Sunt mai multe specii, cele 
mai însemnate: H. pătată (Hyaena crocuta) şi 
H. dungată (H. striata). Cea dintâi trăiesce în 
Africa resăriteană şi sudică, până la al 17° lat. 
nord., este puternică şi curagioasă. Coloarea pe
rului cenuşie cu pete brune, lung. 1-25 m. H. 
dungată trăiesce prin Africa nord. şi Asia vest. 
Este un animal fricos, uricios, nocturn, se hiă- 
nesce cu mortăciuni, locuiesce în gropi săpate 
de ea, are un miros neplăcut şi o voce urîtă. 
Coloarea perului sură-gălbenie cu dungi negre. 
Perul e lung, coada păroasă, lungimea corpului, 
fără coadă, de 1 m.

Hieracium L., (botan.) gen de plante perenale 
din fam. Compositelor, trib. Cichoriaceae. Cu
prinde preste 200, după unii autori mult mai 
multe, specii cu flori galbene (rar aurantiace sau 
roşii) respândite în Europa, Africa boieală şi 
australă, Asia, America boreală şi andină. Jja 
noi cresc o mulţime de specii cunoscute suh 
numirea de »găIbioară«, «culcuşul vacei«, »hulte- 
nioara®, «urechia şoarecelui», »vulturică«, etc. 
aşa H. Pilosella L., H. Auricula L., H. Bau- 
hinii Schult., H. murorum L., H. transsilva- 
nicum Heuff., H. umbellatum L., ş. m. a. Ca 
deosebit de frumoase cităm H. aurantiacum L., 
o specie ce se cultivă uneori ca plantă deco
rativă rustică, şi H. villosum L. şi H. alpinum L. 
două specii alpine. [A. Pr.]

Hierarchia, v. lerarchia.
Hieratic, (grec. hieros, sacru), privitor la cele 

sfinte, ceea ce apai^ine preoţilor şi vine dela 
ei, ce are formele unei tradiţiuui liturgice.

Scrisoare H., scrisoare cursivă a Egiptenilor, 
care nu e decât o scrisoare hieroglifică simpli
ficată şi era cunoscută numai de preoţii egipteni.

Hârtie H., hârtie foarte veche care se pre- 
gătia în Egipt. v. şi Hieroglyfe.

Hiero —, v. şi Iero —.
HierochIoe sau Hierochloa Gmel,, (botan.) gen 

din fam. Gramineelor, trib. Phalarideae, cuprinde 
ierburi odorante vivace cu frunze plano. 8o cu
nosc vr’o 8 specii, respândite în regiunile oxtra- 
tropicale montane şi reci ale emisferei boreale 
şi australe. In părţile noastre cresce prin j)ăduri 
umbroase H. australia Roem. et Schult., iar prin 
stepe şi câmpuri umede H. odorata Walilbrg.

[Z. C. P.j
Hierocraţia, domnia preoţilor, formă biseri

cească de guvernare, (v. şi Theocraţia.)
Hierodule, în Orient fecioarele, cari au stat 

în serviciul Aphroditei (la Romani Venus). La 
In(][i au avut numele: Baiadere.

Hierofant, preot care presida ceremoniile re
ligioase şi misterele în Eleusis şi învăţa pe cei 
iniţiaţi lucrurile sfinte. Hierofantidă, preoteasă 
a (iererei în Atena.

Hieroglyfe, (dela tepoţ, sacru şi 'ţ-Xui^eîv, a 
sculpta), caracterele întrebuinţate de oătră Egip
teni pentru scrierea lor; s’au numit astfel, peut^u 
că erau săpate pe murii templelor, mormintelor
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şi palatelor regale, cari la Egipteni aveau un 
caracter sfânt. Din timpul Romanilor şi până 
\a începutul acestui secol, s’au închipuit nespus 
de multe păreri pentru descifrarea acestei scrieri 
tainice, toate insă n’au putut să ne dea adevă
rata cheie, prin mijlocul căreia să putem pă
trunde rostul hieroglyfelor. Inzădar Silvestre de 
Sacy, un mare orientalist francez, recunoscuse 
deosebirile, ce există între cele trei feluri de 
scriere egipteană, hieroglyfică, hieratică şi de- 
motică, (Lettre au citoyen Chaptal sur l’inscrip- 
tion de Eosette. Paris, 1802); înzădar Ackerblad, 
svedezul, printr’o pătrundere genială, distinsese 
valoarea adevărată a unora din aceste litere; în
zădar Zoega, danezul, descoperise valoarea aşa 
numitelor cartuşe pentru numele proprii; în
zădar în fine Thomas Toung isbutise să cetească 
şi prin urmare să deslege valoarea tuturor li
terelor cuprinse în sinul mai multor cartuşe, cu 
numele lui Ptolemeu şi Berenice; căci adevă
rata scriere hieroglyfică tot aşa de tăinuită re- 
înăsese şi la începutul secolului al XlX-lea, 
precum fusese şi în timpul evului de mijloc. 
Adeveratul descoperitor al cetirei hieroglyfelor 
este fără îndoială J. Franţois Champollion, un 
cunoscător de frunte al limbilor orientale şi care 
îşi arătase, ancă din 1814 însuşirile sale rare 
pentru acest fel de studiu, printr’o publicaţie 
monumentală, întitulată »L’Egypte sous Ies Pha- 
raons*. El a înţeles mai ântâiu îni-udirea strinsă 
între scrieiile hieroglyfică, hieratică şi demotică, 
şi tot el determină faptul că hieroglyfele nu 
sunt numai înfăţişări de idei, ci înfăţişări şi de 
sunete. In 1824 publică scrierea: «Precis du sy- 
steme hieroglyphique», îu care stabilesce pentru 
totdeuna metoda de cetire a vechei scrieri; iar 
metoda lui a remas şi astăzi în fiinţă, cu toate 
atacurile nedrepte venite din partea unor învă
ţaţi mari, precum erau Etienne Quatremore şi 
celebrul Klaproth.

Această scriere cu hieroglyfe o găsim formată 
ancă din timpurile cele mai vechi ale vieţii po
porului egiptean şi a durat, cu mici schimbări, 
până la căderea acestui popor sub puterea ro
mană. Dar alături cu scrierea aceasta monu
mentală, s’a alcătuit, chiar diu primele timpuri, 
o altă scriere mai cursivă, 4i6ă hieratică, şi care 
se întrebuinţa numai pe papirus. Modul de al
cătuire al acestui nou fel de scriere îl putem 
minunat înţelege. De regulă hieroglyful' înfăţişa 
forma chiar a obiectului despre care era vorba; 
aşa de pildă, pentru înfăţişarea unei case, ori 
unei păduri sau unei paseri, se mulţămea scribul 
cu imaginea unei case, unor copaci sau a pa
serii, pe cât se putea mai asemenea cu reali
tatea; în noua scriere, din contră, nu înfăţişa 
decât numai conturile necesare pentru cunoas- 
cerea obiectului sau animalului, lăsând de o parte 
toate notele secundare. La urmă s’au redus aşa 
de tare şi conturele necesare în cât obiectul în
făţişat nu mai păstra decât o umbră de aseme- 
nare cu hieroglyful, din care se născuse. Aşa 
hieroglyful bufniţei, care era la început icoana 
chiar a bufniţei, trecuse mai ântâiu printr’o faşă 
alcătuită de conturele externe ale paserii, ca să 
ajungă la urmă la semnul cifrei trei de astăzi (3). 
Din această scriere hieratică s’a format, după 
părerea dominantă, dar greşită după noi, alfa
betul fenician, părintele alfabetelor din (Jiua de

astă(}i. (Cf. Fr. Lenormant, Essai sur la propa- 
gation de l’alphabet phenicien parmi Ies peuples 
de l’Ancien monde, t. I p. 1—52.). Ori cât de 
simplificată părea noua scriere, comparată cu 
vechea scriere hieroglyfică, totuşi raporturile co
merciale foarte desvoltate din perioada de cu
ceriri în afară a marilor faraoni şi trebuinţele 
unor mai repeeji schimbări culturale, nu mai în
găduiau folosinţa scrierilor greoaie şi obositoare 
de până aci, precum erau cele hieroglyfice şi 
hieratice, ci cereau forme din ce în ce mai puţin 
complicate. Atunci s’a format o nouă scriere, 
(}isă demotică, cu mult mai simplificată şi me
nită tocmai să împace aceste interese noui. Im
portanţa demoticei pentru egiptologi constă mai 
ales în faptul, că ea, născută din interesele (jilnice 
ale negustorilor şi oamenilor de rând, şi limba, 
în care a fost scrisă, nu mai este cea oficială, 
a clasei aristocratice, ci este o limbă populară; 
prin urmare ea slujesce de legătură între vechia 
limbă literară a Faptului memfitic şi thebanic, 
cu cea nouă, saitico-ptolemaică.

La început scribul egiptean s’a mulţămit, 
pentru înfăţişarea ideilor sale, cu aretarea obiec
tului pe cât mai asemenat cu realitatea. Aşa 
spre pildă, un elefant era înfăţişat prin imaginea 
elefantului, precum un scaun prin aceea a scau
nului şi aşa mai departe. Mai tâi’4iu însă a 
alergat la unele prescurtări; casa, în loc de 
a mai fi înfăţişată printr’o imagine completă a 
casei, a fost presentată numai prin patru linii 
aşezate în formă de dreptunghiu, cu o deschi- 
(Jetură pe una din laturi (C^). Aceste semne 
sunt cunoscutele ideograme. Cu vremea însă 
şi ideogramele au fost înlocuite prin simboale. 
Şi aceste simboale sunt de doue feluri: simple 
şi complexe.

Cele simple se puteau forma: a) prin sinec
docă, adecă partea în locul întregului, pupila 
ochiului în loc de ochiul întreg; b) prin me
tonimie, zugrăvind causa în locul efectului, sau 
efectul în locul causei: soarele, pentru a areta 
idea de 4iua, o lampă atîniată pentru ca să în
făţişeze idea de noapte sau de întuneric; c) prin 
metaforă, înfăţişind un obiect, care are o în
rudire reală sau închipuită cu idea de exprimat: 
un braţ înarmat ca să înfăţişeze idea forţei; 
d) prin enigmă; peană de struţ pentru idea de 
dreptate. Cele complexe au fost găsite pentru 
exprimare de idei mai complicate. Egipteanul 
a ve4ut, firesce, că prin mijlocul simboalelor 
nici odată nu va fi în stare să represinte idei 
abstracte, precum sunt: setea, foamea, bună
tatea, etc.; atunci a căutat să le arete prin mij
lociii unor combinări de simboale. Aşa de pildă, 
pentru a înfăţişa luna de 4ilei sPre deosebire 
de luna de pe ceriu, a zugrăvit secerea lunei 
cu coamele întoarse în jos şi cu o steluţă ^ 
dedesubt. Dar nici acest îndreptar nu era de * 
ajuns, căci prin ajutorul lui nu putea să repre
sinte tocmai ceea ce face sufletul unei frase, 
accentul, deosebirea de genuri, de numer, de per
soană şi de flecţiune, cari singure ne dau rapor
turile diferite dintre cuvinte şi înţelesurile lor; 
de aci nevoia de a înfăţişa în locul figurei obiec
tului, sunetele cari compuneau cuventul rostit.

Prima faşă a fonetismului era rebusul, şi 
de acesta s’a şi folosit scrierea fonetică egip
teană. In rebus imaginile sunt despărţite de
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seDSurile lor şi ele nu slujesc decât pentni sil
uetele, din cari se compune cuvântul. Aşa s. e. 
în limba egipteană verbul a fi se (jicea khopirou ; 
fiind-că şi scarabeul (insecta) avea numele de 
kopiiTu, acesta a fost ales ca prin imaginea sa 
să exprime idea verbului a f i. Cu timpul cu
vântul Idiopirou a fost despărţit în trei silabe, 
kho-pi-rou; s’a căutat în limba egipteană pentru 
fiecare silabă câte un cuvânt cu sunete identice, 
s’au împreunat aceste cuvinte, întrebuinţate 
pentm sunetele lor numai, şi s’a înfăţişat idea 
a fi. Mai lămurit: în limba egipteană sita se 
numia kho, o faţă de masă pi, iar gura rou 
sau ra. Din îmbinarea acestor semne a înfăţişat 
egipteanul înţelesul verbului a fi. Din această 
formă de rebus s’a născut silabismul, adecă re- 
presentarea fiecărei silabe printr’un obiect, ale 
cărui sunete se asemănau cu silabele în parte 
luate. Aşa spre pildă, ca să arete silaba înce
pătoare cu a, se lua imaginea vulturului, care 
în limba egipteană se numia acbem; pentru 
silaba ru se înfăţişa contui’ele buzelor sau gurei, 
care în egiptenesce se numîa ru. Dar procesul 
nu s’a mărginit aici: vocala care însoţia consuna 
ru a fost şi ea părăsită, şi imaginea gurei a 
înfăţişat sunetul r. In acelaşi chip s’a procedat 
şi cu celelalte consune, dând fiinţa astfel fone
tismului. Idea însă de a utilisa anumite semne 
pentru sunete anumite, fie ele vocale, fie con
sune, şi din îmbinarea acestora să alcătuiască 
cuvântul scris, aşa precum înţelegem noi astă4i, 
această idee ingenioasă egipteanul nici n’a cu
noscut-o nici n’a împrumutat-o de aiurea şi cu 
atât mai puţin a practicat-o. Trebuia să vie 
un alt popor cu un simţ mai desvoltat pentru 
partea practică a vieţii, decât cum era poporul 
isolat în pustiuri al Egiptenilor, pentru ca să 
dea o resolvai'e potrivită problemei aşa de im
portante şi folositoare pentru progresul omenirei, 
precum este scrierea. Şi acest popor a fost mă
iestrul călător Şl negustor al lumii vechi, adecă 
poporul Fenicienilor. [Teohari Antonescu.]

Hierogram, scrisoarea secretă a preoţilor.
Hieromantiajifteroscojpia, (grec.) sciinţa ocultă, 

care consta dm ghicirea viitorului în urma cer
cetării victimelor şi a lucrurilor petrecute în 
sacrificii. Hieromantienii se serviau pentru aceasta 
de nisce sticle numite hieroscoape. [Nig.]

Hieron, numele a doi tirani dm Siracusa, cel 
dintâi mai puţin însemnat domnesce dela 478 
până 467, al doilea, care joacă un important rol 
în resboiul dintre Roma şi Cartagina, ocupă tronul 
Siracusei dela 270—216 a. Chr.

Hieron, opeiă de filosofie a lui Xenofon, scrisă 
în dialog; de remarcat mai ales frumosul şi in
teresantul dialog dintre Hierone şi Simonide.

[Caion.]
Hieronymi, Carol, om politic magh., n. 1 Oct. 

1836. A studiat la politechnicul din Pesta. 1867 
secretar ministerial. A desvoltat mare activitate 
in interesul regulării Dunării şi altor rîuri; a inau
gurat politica independentă a căilor ferate magh., 
luând în administraţia statului mai multe linii şi 
deschicjend exportului Ungariei calea spre mare 
prin liniaZagrab. 1875 deputat; 1892 preşedintele 
casei de compturi; 19 Nov. 1892 intră în cabinetul 
Wekerle ca ministru de interne până în 1895. 
El a elaborat şi presentat dietei proiectul de
venit lege despre matriculele de stat, şi despre

judecătoriile adihinistrative. A cercat la 1894 o 
împăciuire între Români şi Maghiari, dar fără 
succes. A scris opere technice. A koutak epi- 
teserol es fontariasărol 1867. A kozmunka iigyek 
âllami igazgatâsa Franciaorszâgbau, 1874; A buda- 
pesti Dunaszakasz szabâlyozâsârol 1880.

Hieronymus, .sfânt, v. Ieronim.
Hierro, insulă, v. FeiTo.
Hietometru, v. Pluviometru.
Higginson, Thomus Wentworth, scriitor ame

rican, n. 221)ec. 1823 în Cambridge lângă Boston, 
a studiat teologia şi a devenit preot unitar; 1850 
abdică din acest post şi luă parte activă în miş
carea aboliţionişrilor, iar mai târijiu în res
boiul civil, ajungând la 1862 comandantul pri
mului regiment de Negri. Dela 1863 retras în 
Newport, se ocupă cu literatura. Numeioasele 
sale opere se caracterisează printr’un spirit pa
triotic şi moral.

High-Church, (engl.) biserica anglicană, v. An
glicana bis.

Highiş, v. Drocia-Highis.
High-life, (engl., pron. hai laif), lumea elegantă, 

sin. cu Haute volee (v. Haut).
Higiena, Igiena.
„Higiena şi Şcoala“, foaie pentru sănătate, 

educaţiune şi instrucţiune, înfiinţată de Dr. Vasici 
şi apărută în Gherla în 1876—79.

Higro —, v. Hygro —.
Hihl, G., unul din profesorii reorganisatei şcoalo 

Sf. Sava, între 1832—34. Preda sintaxa limbei 
latine în clasai complimentară, .şi în VI uilia- 
nioară. Avea colegi pe C. Aristia, S. Marco viei, 
Gh. Pop, D. Pavlîd, ş. a.

Hiksos, popoare de origine semitică pe la 
2100 a. Chr., năvălesc din Asia în Egipt, siipiin 
ţeara fără luptă şi reraân stăpânii ei cam 500 ani. 
Capii lor se numiau Hiksos, (Hiq şasu, regii 
hoţilor, jefuitorilor). In timpul stăpânirii lor în 
Egipt adoptaseră obiceiurile şi civilisaţiimoa cu
ceriţilor, până când aceştia isbutiră să-i învingă 
sub Amosis, rege naţional în Teba (1684—1659) 
şi să-i alunge în deşertul Siriei.

Hil, (botan.) Mlus, se numesce punctul unde 
tegumentul ovulului sau seminţei se leagă ou 
fuuiculul, ori cu placenta; se observă bine la 
semenţa de legiiminoase. La grăunţele de amidon 
se 4ice H- punctul în jurul căruia .se depun 
concentric ori excentric straiele de sul)sranţa 
ternară.'

Hilaira, în mitol. grec. fata lui Leuki|)pos, 
soră cuPhoebe; soţiile Dioscurilor. H. a fosta 
lui Castor.

Hilaria, în mit. romană 4iua de 25 Martie, o 
serbătoare pentru Magna Mater şi fiul ei Attis; 
a fost o 4i de bucuiâe şi de învierea lui Attis 
din mormânt. H. e serbătoarea, când qiua începe 
de a-şi câştiga victoria asupra nopţii, adecă e 
mai lungă decât noaptea, (după equinocţiu) şi 
adecă, când lumina învinge asupra întunerecului.

[Atm.]
Hildebrand, Cântecul lui, poema epică a ve

chilor Germani, de pe timpul lui Carol cel Mare, 
din cai'e n’a remas decât un fragment. Subiectul 
ei este o legendă germană din epoca Goţilor, 
despre Dietrich dela Berna sau Teodoi'ic cel Mare. 
Fragmentul păstrat povestesce despre întâlni ■.ea 
pe câmpul de bătaie a lui fl. cu Hadobrand, 
tatăl şi fiul. Tatăl se silesce în zadar a convinge
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pe fiul despre identitatea sa. Lupta începe. Acest 
fragment, scris în versuri cu alitoraţiune şi tradus 
între alţii şi de Michelet în Histoire de France 
t. I, p. 191, e o preţioasă dovadă de ideile, mo
ravurile şi limba vechilor Germani. A fost aflat 
de fraţii Grimm pe scoarţa unui manuscript din 
Cartea înţelepciunii, la mănăstirea Fulda, în 1812.

Hildebrand, 1) H. BrorEmil, archeol. şi numis
matic sved.,n. 22 Febr. 1806 în Flerohopp, membru 
al Acad. sved., f 30 Aug. 1884. Dintre scrierile 
sale amintim: Svensk diplomatarium IU—V, 
(1842—65); Svenska sigiller frăn medeltiden, 
(1862—69). 2) H. Bruno, statistician. germ., n. 
0 Martie 1812 în Naumburg 1. S., 1861 deveni 
prof. de sciinţele de stat şi dir. al ofic. statistic 
in Jena, ipide şi muil 29 lan. 1878. Dintre 
operele sale remarcăm: »Die Nationalbkonomie 
der Gegenwart und Zukuuft*. (Frankf. 1. M., 
1848); Die kui-hessische Finanzverwaltung. 
(Kassel, 18.50). Dela 1863 a publicat: Jahrbiicher 
fur Nationalokonomie und Statistik şi Statistik 
Thiiringens. (Jena, 1867—78,2 voi.). 3) jET. Hein- 
rich Budolf, filol. germ., n. 13 Martie 1824 în 
Lipsea; la univ. de aici se ocupă cu studiul 
1. germanice; la 1869 deveni prof. extraord., iar 
la 1874 prof. ord. la univ. din Lipsea. A scris: 
Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule 
und von deutscher Erziehung und Bildung iiber- 
haupt (Lipsea, 1865, edit. 2, 1879), şi tTber 
Grimms Worterbuch in seiner wissenschaft- 
lichen und nationalen Bedeutung (ib. 1869). A 
colaborat la Deutsches Worterbuch al fraţilor 
Grimm, iar după moartea acestora (1864) însuşi 
a luat asupra-şi (cu prof. Weigand din Giessen) 
continuarea acestei valoroase lucrări. 4) H. Hans 
Olaf, istoric sved., n. 5 Apr. 1842 în Stock- 
holm, a studiat la Up.sala. H. este redactor la: 
Antiquarisk Tidskiift for Sverige şi laMănadsblad 
al Academiei. La 1873 a conlucrat la înfiinţarea 
soeiet. geogr.-antropol. sved. Dintre operele sale 
amintim: Svenska folket under hedna tiden, 
(ed. 2, 1872); De forhistoriska folken i Enropa, 
(1873—80).

H., papa, V. Grigorie VU.
Hildebrandt, 1) H., Teodor, pictor, n. 1804 

în Stettin, 1836 prof. la academia din Dussel- 
dorf, f tot acolo 1874. Tablouri: Lear, Romeo 
şi lulia, Chiorinda, ludita. Luptătorul şi fiul seu, 
Fii lui Eduard, Othello, o mulţime de portrete ş. a. 
Fiul seu loan Maria, n. 1^7 făcu ca botanist 
mai multe călătorii în Africa, -j- 1881 în An- 
tananarivo pe insula Madagascar- 2) H., Eduard, 
pictor, n. 1817 In Danzig, făcu mai multe că
lătorii (1862—64 în jurul pămentului; descriere 
de Kossak, 8 ed., 1888); -f* 1868 în Berlin ca 
pictor al curţii şi membru al Academiei. Are o 
mulţime de lucrări.

Hildesheim, cerc guveroial în prov. prus. Ha- 
novra, 5321 km2, şi 476,263 loc. (1890). (7a- 
pUala H., oraş vechiu cu 33,481 loc. (1890); 
residenţă episcopească; dom cu uşi de metal. Pe 
dealul Galgcnberg s’au aflai la 1868 numeroase 
vase de ai-gint de pe timpul Romanilor. 2 gimnasii, 
im gimnasiu real, şcoală de agricultură, semi
nar! u de înveţătorr; itrstitut de surdomuţi.

Hilferding, Alexandru Fedorovici, scriitor rus, 
de origine germauă, n. 1831 în Moseva, făcu 
mai multe călătorii în ţetile locuite de Slavi, 
t 2 Iul. (20 Iun.) 1872. Ser.: Istoria Şerbilor

şi a Bulgarilor (2 voi.); Istoria Slavilor dela 
Marea Baltică; Bosnia, Herţegovina şi Serbia 
veche, eto. H. a fost unul dintre cei mai energici 
representanţi ai partidei slavofile.

HilI, Sir Mowland, reformatorul poştei en
gleze, n. 1795 în Kidderminster, 1837 propune 
reducerea taxei poştale pentru scrisori, introduce 
o mulţime de reforme în afacerile de postă, 
1856—64 director general al po.stelor, -j- 1879 
în Hampstead.

Hiliel, 2 savanţi ovrei. 1) H. cel Bătrân, n. 
pe Ia a. 100 a. Chr. în Babilon. In etate de 40 ani 
merse la Ierusalim şi studia în şcoala rabinului 
Şemmaia şi trăia foarte simplu. El era preşe
dintele Sinedriului pe timpul nascerii lui Isus. 
Hiliel a fundat în Ierusalim o şcoală, în care 
avea foarte mulţi învăţăcei. H. în interpretarea 
legii a fost condus de un spirit mai blând şi 
moderat. Muri pe la a. 10 d. Chr. 2) JS., Hannasi 
sau Principele, doctor judeu şi capul şcoalei din 
Tiberias. A trăit in seci. IV d. Chr. El a re
format calendarul judaic; unii autori vechi spun 
că ar fi fo.st botezat înainte de a muri.

Hilier, 1) H., Joh. Adam, cântăreţ, măiestru 
de cânt şi compositor germ., n. 1728 1. Gorhtz, 
t 1804 în Leipzig, unul din fundatorii operei 
comice germane (Singspiel), a scris un mare 
număr de partiţiuni pentru acest gen de spec
tacol, apoi cantate, corale, ş. a. şi mai multe 
volume de literatură musicală: schiţe biografice, 
analise critice, ş. a. 2) H., Ferd., pianist şi 
compositor, (n. 1811 în Frankfurt, f 1885 în 
Colonia), a scris asemenea mai multe opere şi 
oratorii, cantate, psalmi, motete, coruri şi mai 
cu samă musică de piano şi de cameră şi mai 
multe volume de literatură musicală, pentru cari 
universitatea din Bonn i-a conferit în 1868 titlul 
de Doctor honoris causa. [T. O.]

Hilmend, rîu in Afghanistan, isvoresce în Hin- 
ducuş, şi după un cura de vr’o 1100 km. se 
varsă în bălţile Hamun.

Him —, V. şi Eym
Himalaia, (>patria zăpedii*), cei mai înalţi 

munţi de pe păment, încadrează la sud platoul 
central ăl Asiei, se întind în direcţie est-vestică 
între rîurile Indus şi Brahniaputra. H. formează 
graniţă intre ţinuturile dela nordul şi sudul ei 
atât în privinţă politică, cât şi în privinţa climei, 
florei, faunei, rasselor şi a culturii. Cam Ia mij
locul şirului de munţi se ridică cele mai înalte 
piscuri de pe păment, cum sânt: Gaurisancar 
(8840 m.), Cancincinga (8582 m.), Dhavalaghiri 
(8176), ş. a.; preste 120 piscuri sunt mai înalte 
de 6(i(X> m.; înălţimea medie a calmei H.-ei e 
de 4800 m.; păsurile sunt la înălţimi de 4200 
până 5200 m.; dela 4000 m. în sos se află nu
meroşi gheţari. H. e săracă în lacuri, dar din 
ea isvoresc rîori puternice, ca Indus, Brahma- 
putra, Ganges, Giamna, SatlagL, etc. Dintre mi
nerale se află mult fier şi aramă. Yegetaţiunea 
tropică se urc-ă până la înălţime de 1200 m., 
de aci în sus până la 3000 m. e regiunea pă
durilor, până la 5000 regiunea păşunilor.

Himation, la Grecii vechi haina în formă de 
mantea ce se purta deasupra Chitonului (v. ac.).

Himera, în vechime oraş grecesc lângă rtul H. 
pe coasta nordică a Siciliei. 4S0 a. Chr. aci au 
învins Romanii pe Gartagineni. 406 a Chr. oraşul 
fu distras.
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Himeros, în mitol. grec. personificaţiunea do
rului; însoţia pe Bros.

Himet, (Hymettos, acum Trelovuni), munte 
în Attica, spre sud-est dela Atena, renumit în 
antichitate pentru marmora sa sură-vineţie şi 
pentru mierea gustoasă, care şi-a păsti-at re- 
numele până în cjilele noasti’e. Munţii H. se 
ridică până la înălţime de 1027 m.

Himjariţi, (la Ptolomeu HomeritaeJ, numele 
unei seminţii arabice, originară dela Himjar, un 
fiu al reginei Saba, despre care se face amintire 
în cartea 1 a îraperaţilor (I. 10). In provincia 
Saba prin seci. VII a. Chr. a trăit regele Himjar. 
Seminţia acestuia a susţinut domnia până în 
seci. V d. Cbr. Modul de scriere himjaritică, din 
care s’a format cel etiopic, este o ramificare 
sudică a scrisoarei vechi semitice. In unele ruine 
de vechi monumente se mai află inscripţiuni 
himjaritice, toate din perioda de aur a impe
riului himjaritic (90—140 d. Cbr.). lutre anii 
200—236 s’a introdus judaismul. Regele din 
urmă a fost Dsu-Nuvas (490—525), contra că
ruia creştinii au cbiemat în ajutor pe regele din 
Aetbiopia. O armată de 70,000 oameni pune 
capet imperiului himjaritic (525).

Hîncu, V. Hâncu.
Hîncul, mănăstire ce se afiă în Basarabia, j. 

Chişineu, la depărtare ca de doue poşte de ca
pitala Basarabiei. Altădată H. era mănăstire de 
călugăriţe. lutemeiarea ei datează de pe la 1678, 
când a fost zidită de cătră stolnicul Michalacbe 
Hâncul, mare proprietar al otcinei Scareni. Stol
nicul a zidit-o după voinţa ficei sale, în călugărie 
Parascbiva, de aceea tocmai mirenii numesc 
mănăstirea H.-Paraschiva. Mănăstirea posedă o 
bibliotecă cu multe rarităţi bibliografice, despre 
cari a se vede în opera lui Z. Arbure »Basa- 
rabia« editată la 1899 de Academia Română.

Hindi, una din cele şepte limbi moderne in
diene, vorbită între Himalaia, gura Gangelui, 
Vindia şi afluentul Satlagi al Indului.

Hindo, cea mai mare insulă lângă coastele 
Norvegiei, în apropiere de Lofote, 2238 km2, şi 
10,000 loc.

Hindu, locuitorii indigeni ai Indiei. Sub acest 
nume se mai înţelege şi populaţiunea arică pri
mitivă, care s’a stabilit la Gange şi s’a întins 
în sud.

Hinducuş (HinducohJ, munţi în Asia, formând 
continuarea vestică a Himalaiei (Caracorum); ei 
mărginesc la nord platoul Iran, având piscuri 
până la înălţime de preste 7000 m. Coastele 
nordice se pogoară spre Turkestan, cele sudice 
la valea rîului Cabul.

Hindustan, numele persic al Indiei.
Hindustani, dialectele indiene după numele 

european. In limba lor îşi (ţie Hindi sau Urdu.
Hingherel, (zool.) v.^ Bleanda.
Hinova, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, si

tuată pe malul Dunărei, cu un mic port pentru 
încărcatul cerealelor; are 1200 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura, prăsirea vi
telor şi pescuitul; 2 biserici şi 1 şcoală. Pe te
ritoriul corn. se găsesc cărbuni (le pământ şi 
urme de zidării vechi.

Hiogo, (Fiogo), oraş cu port în Japonia pe 
insula Nipon, lângă sinul Osaca, 135,639 loc. 
(1890); dela 1860 portul e deschis pentru co- 
merciul european.

Hip —, V. Hyp —. Hiper —, v. Hyper —.
Hipallagia, hgură de stil, schimbarea unui cu

vânt, ca şi Metonimia (v. ac.). ţ*]
Hipo —, V. Hippo —.
Hipocycloida, v. Epicycloida.
Hipparch, 1) H., fiu al lui Pisistrate, guver

nează Atena împreună cu fratele seu Hippias. 
514 a. Chr. la serbarea religioasă a marilor Pa- 
natenee este asasinat de un anume Aristogiton. 
După moartea sa Atenienii socotiră acest asasinat 
ca un fapt eroic pentru recâştigarea libertăţii 
pierdute sub tirania lui H. şi Hippias.

2) Hipparch, mare şi celebru astronom, n. la 
Nicea, trăi în seci. II a. Chi-. Teoriile sale astro
nomice siint foarte judicioase relativ cu timpul 
în care trăiesce. [Caion.]

Hippiada, statuă ce represintă o femeie călare.
Hippias, fiu al lui Pisistrate şi frate al lui 

Hipparch, ucis în 514 de cătră Aristogiton. După 
moartea lui Hipparch, H. continuă a domni 
preste Atena şi în anul 510 Spartanii im pi uşi 
de Alcmeoni(ţi îl resturnară dela putere. Spar
tanii conduşi de regele Cleomenes din ramura 
Agi(ţilor asediară pe H. în Acropolis; prins se 
retrase împreună cu familia şi bogăţiile salo 
în Asia. [Caioii.]

Hippiatria, (grec.) medicina veterinară, mai 
ales încât privesce boalele de cai.

Hippo, (Rhegiusjy filosof grec din şcoala ionică, 
n. în Rhegium sau după unii în Samos, a trăit 
pe timpul lui Pericle şi a învăţat, că elementele 
primordiale, din cari se produce ce există, sunt 
focul şi apa şi anume focul ca forţă activă, iar 
apa ca materie pasivă supusă transformării. (Of. 
Teodorescu, Ist. filos. ant.; tîberweg, Gesch. d. 
Philos. I.) [l’l.J

Hippobosca equina, muscă de cal, chicheriţă 
de cal, gen de insect din ord. Dipterelor pupi- 
pare, familia Hippoboscidelor, trăiesco pe cal şi 
măgar, uneori şi pe bou, câne şi porc. Uneori 
atacă şi omul şi împunsătura sa este dureroasă.

‘ [Dr. N. Leon.J
Hippocampus, (zool.) pesce, v. Căluşel de mare.
Hippocastanaceae, (botan.) după unii botanişti 

o mică familie numai cu genul Aescidus li. 
G. Bentham şi I. D. Hooker anexează însă pe 
Aesculus L. la familia Sapindaceelor. (v. ac.)

Hippocrateaceae, (botan.) numire sinonimă 
pentru fam. Celastrineelor (v. ac.).

Hippocrepis L., (botan.) gen din fam. Legu
minoaselor, subfam. Papilionaceae, trib. Hedy- 
sareae, cuprinde plante erbacee, subfrutescente 
sau mai rar arbuşti mai cu samă glabiii. yVcest 
mic gen are vr’o 12 specii, respundite prin Eu
ropa, Africa boreală până în insulele oanari(;o 
şi prin Asia occidentală. In părţile noastre crosco 
prin locurile calcare şi aride din munţi H. co
masa L. [Z. C. P.]

Hippodamia, fiica lui Oenomaus, regele din 
Pisa, şi soţia lui Pelops, care îi câştigă mâna În
vingând la o cursă de cai pe socrul s(hi şi uci- 
gându-1.

Hippodrom, (grec.) circ servind pentru curse 
sau representaţiuni publice cu caii.

Hippogryph, nume dat calului Muselor (\. Pe- 
gasus) de poetul italian Bojardo.

HIppokamp, animal marin legendar de foiM\a 
calului, cu coadă de pesce.

Hippokras, vin aromat, usitat în evul mediu,
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Hippokrates, l) H., cel mai vestit medic al 

antichităţii şi cel dintâiu, care a cercat să pună 
medicina pe base sciinţifice, n. pe la 460 a. Chr., 
t 377 a. Chr. în Larissa. Fără cunoscinţe de 
anatomie patologică, numai prin alegerea păr
ţilor mai plausibile din înveţăturile antecesorilor 
sei, prin corecta observare a simptoamelor mor- 
bilor şi prin aducerea acestora în legătură cu 
clima, timpul şi felul traiului, a sciut să facă 
astfel de deducţiuni, cari varsă lumină asupra 
naturei morbilor. Tratamentul seu era foarte re- 
servat, cu deosebire dietetic. Lui H. i-se atribue 
72 scrieri, dar cele mai multe nu sunt scrise de 
el. De H. sunt probabil: Prognostikon; Apho- 
risme; Epidemii; Despre aer, apă şi locuri; De
spre dietă la morbii acuţi. Operele sale complete 
sunt editate de Kiihn (3 voi. Lipsea, 1826—27) şi 
Littre (cu trad. franc., 10 voi. Paris, 1839—61).

2) Hippokrates din Ghios, matematic, a trăit 
în Atena în seci. V a. Chr. A scris un sistem 
de geometrie (»Stoicheia«).

Hippokratica, faţă, expresiunea feţei unui 
muribund.

Hippokrena, isvor de pe vîrful muntelui He
licon în Beoţia, cam la 1570 m. înălţime, după 
legendă produs de lovitura de copită a mitolo
gicului cal Pegasos; H. era considerat ca isvoml 
la care se inspirau musele.

Hippolog, (grec.) cunoscător de cai; hippologia : 
sciinţa despre cai.

Hippolyt, sfântul, martir şi părinte al bisericei, 
a trăit între anii 150 şi 235, era originar grec 
chn resărit, după Fotie discipolul sfântului Ireneu, 
şi se pomenesce ca episcop, fără însă a i-se cu- 
noasce scaunul. El a avut multe neînţelegeri cu 
papii din Eoma, fiind prea sever pentru cei pă
cătoşi şi avend nisce vederi particulare despre 
Sf; Treime; pare chiar să fi fost excomunicat. 
A expiat însă toate printr’un martiriu glorios, 
împreună cu papa Sf. Ppntian, în insula Sar
dinia, în 235. H. este celebru ca scriitor bise
ricesc, Şl este de regretat, că s’au pierdut cele 
mai multe scrieri ale sale. Opera sa principală 
este »Omnium haeresum confutatio«, în care des- 
voaltă o cunoscinţă pi of undă teologică şi pro
fană, şi care este una din sorgintele principale 
ale istoriei dogmelor. Ea a fost descoperită în 
cea mai mare parte pe muntele Atos, în 1842. 
(Dollinger, Hippolytus und Callistus, Regensbui-g 
1853.)

Hippolyte, în mit. grc., regina Amazoaneloi-; 
Ares i-a dăruit un brâu (simbolul curagiului de 
luptă). Eurysteos a trimis pe Heracles, ca pentru 
fata sa Admete, să aducă brâul Hippolytei.

[Atm.]
Hippolytos, în mitol. grc. fiul amazoanei An- 

tiope cu Theseos, un tinăr robust şi venător 
frumos, pinei Artemis ii plăcea de el, pentru 
că era june curat, şi de pe câmpul sfânt cu fiori 
îi împletea cununi, dar Phaedra ((Jina lunei) de 
amoresată a înnebunit după el, şi mai că l-a în
vins. Artemis atunci, însoţită cu Aphrodite, a 
pregătit perirea lor; Phaedra s’a sinucis, iar H. 
a că(Jut în mare. H. e luceafărul de dimineaţa.

[Atm.]
Hippomane L., (botan.) gen de plante din fam. 

Euphorbiaceelor,trib. Crotoneae. Cuprinde numai 
o specie arborescentă cu foi alterne late, lung 
pcţiolate, cu spice terminale şi cu 2 stamine la
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basă concrescute cu columna; H. Manicella L. 
din Vestindia şi America centrală, ale cărei 
fructe asemănătoare cu merele sunt foarte ve
ninoase. [A. Pr.]

Hippomantia, (grec.) sciinţa ocultă, cultivată de 
Celţi şi Sciţi, care constă din ghicirea viitorului 
după nechezatul şi mişcările cailor. [Nig.J

Hippopatologia, sciinţa veterinară, care se ocupă 
exclusiv cu maladiile calului şi defectele lui.

Hippophae L., (botan.) gen monotip din mica 
familie a Elaeagnaceelor. Singura specie H. 
rhamnoideslj. cuprinde arbuşti saliciforini adesea 
spinoşi şi acoperiţi cu peri stelaţi sau solzoşi; 
H: rhamnoides L. este respândit prin Europa 
şi prin Asia temperată şi medie, mai cu samă 
în regiunea montană, pe maluiile mării şi pe 
marginea rîurilor. In părţile noastre cresce acest 
framos arbust, cimoscut de popor sub numirea 
de Cătină albă,pe matca rîurilor dela poalele 
munţilor; uneori se cultivă prin grădini ca plantă 
decorativă. Scoarţa, mugurii şi frunzele de H. 
rhamnoides L. conţin materii ad.stringente, din 
care causă se întrebuinţează ca tonice şi anti- 
reumatismale. Partea cărnoasă a induviului fruc
telor acestui arbust conţine acid malic şi o sub
stanţă toxică; prin fierbere se pierde principiul 
veninos şi fructele pot deveni astfel comestibile.

[Z. C. P.]
Hippophag, care mancă carne de cal. Hippo- 

phagi, în vechime doue seminţii în nordul asiatic.
Hippopotamus amphibius, v. Cal de Nil.
Hippotigris, v. Zebra.
Hippuris L., (Fotan.) gen de plante din fam. 

Halorgeae, cu calice truncat, fără petale şi o 
unică stamină. Cuprinde 1 sau 2 specii submerse, 
respândite in regiunea temperată şi rece în Eu
ropa, Asia şi America boreală şi antarctică, dintre 
cari H. vulgaris L. «brăduţul de apă« sau «coada 
calului* cresce şi la noi. [A. Pr.]

Hiram, numele câtorva regi în Tyros, oraş 
maritim fenician. H. 11001—967 a. Chr. Amic 
şi aliat al regilor judaici David şi Solomon. A 
ajutat lui Solomon la clădirea templului din Ie
rusalim. Solomon i-a donat pentru acest ajutor 
20 localităţi galileane. In portul Elath dela malul 
Mării Roşii Solomon împreună cu H. a construit 
corăbii, cu cari Solomon a adus aur din Ofir (v. ac.). 
Despre un alt rege H. face amintire Tiglat- 
pilesar III într’o inscripţiune, în care H. figu
rează ca tributar al regelui assyrian. H. III era 
contimporan cu regele persic Cynis.

Hircan, v. Maceabeii.
Hircania, în vechime numele ţinutului situat 

la sudul lacului Caspic între Media, Partia şi 
munţii Margiani.

Hîrciog, v. Ciuriciu.
Hircus, un soiu de capre, cari trăiesc prin 

Asia. Cele mai însemnate specii sunt: Capra 
hircus angorensis, G. h. laniger, G. h. aegyp- 
tiaca, C. h. reversa, ş. a.

Hireu, după poveştile românesci un munte, pe 
care se află lac cu lapte dulce.

Hîrjova, mănăstire, (sau Hirjanca, cum o nu- 
mesce poporul), se află în Basarabia, Îndepărtare 
de 50 km. de oraşul Orheiu, şi este aşezată la 
poalele unui munte, într’un loc foarte pitoresc. 
Mănăstirea poartă numele isvorului Hlijanca, 
care curge tocmai pe lângă zidurile mănăstire!. 
A fost zidită pe la 1740. După o versiune, zi-

45
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di torul ei a fost monachul Inocentiu Sava, că
lugărit la Iaşi, şi de origine din satul Călăraşi, 
limitrof cu Hîrjanca. Acest călugăr a dăruit 
mănăstirei moşia sa Şipoteni. La 1845 mănăstirea 
a devenit proprietatea episcopiei din Chişineu. 
(A se vede «Basarabia în seci. XIX« de Zamfir 
Arbure, editura Academiei Române 1899.)

Hîrlău, V. Hârlău.
Hirn, Gustave Adolf, fisician franc., n. 21 Aug. 

1815 în Logelbach (Alsaţia), f 1890. A fost con- 
ducetorul unei fabrici dm Logelbach. S’a ocupat 
cu calorica şi cu meteorologia. A inventat aşa 
numitul pandinamometru. Dintre operele lui cu 
deosebire însemnat e: L’equivalent mecanique 
de la chaleur. (Colmar şi Paris, 1858) şi Theorie 
mecanique de la chaleur. (Colmar şi Paris, 1861.)

Hiro —, V. Chiro —. Hirotonire, v. Chirotonia.
Hiroshima, oraş pe insula japoneză Nipon, 

lângă o baie de mare, 100,000 loc., academie.
Hirsch, Ştefan Ferdinand, fost pretor (pre- 

fectus) pe timpul absolutismului în districtul 
Turdei şi apoi notar public în Schwarz Kotteletz 
(Boemia), n. în Pojon şi 112 Iulie 1871 la Praga, 
şi-a lăsat toată averea ca fundaţiune pentru stu
denţii români şi maghiari de pe teritorul fostului 
district al Turdei. Fundaţiunea se administrează 
de ordinariatul rom.-cat. al Transilvaniei. Averea 
ei trece preste suma de 50 mii. De present se 
împart câte 2 stipendii de 4, 3 şi 2 sute florini. 
Conferirea stipendiilor se face din partea preo
ţilor greco- şi rom.-catolici de pe teritorul fo
stului district şi se aprobă de ordinariatele din 
Blaj şi Alba-Iulia.

Hirscher, Luca, jude al Braşovului, n. 1519, 
•j* 1590; unul dintre corifeii protestanţi, cari 
lucrau pentru introducerea doctrinelor luterane 
şi la poporul român; 1580—81, în timpul lui 
Christofor Bâtori, principele Ardealului, al mi- 
tropohtului Ghenadie, şi fiind în Ţeara-Româ- 
nească domn Michnea-Vodă, H. tipăresce la 
Braşov cu cheltuiala sa «Evangelia cu înveţături*. 
(Cf. Bariţiu, Catechismul calv., p. 88 şi urm.)

Hirschfeld, Heinrich Otto, istoric şi epigrafist 
germ., n. 16 Mart. 1843 în Konigsberg. Pro
fesor la Viena, şi dela 1885 la Berlin. A pu
blicat; Administraţia grânelor în imperiul roman. 
(Gottingen, 1869); Cercetări în domeniul istoriei 
administraţiunei romane, (tom. I. Berlin, 1877); 
Lyon în timpul Romanilor. (Viena, 1878); Din 
Istoria dreptului latin. (Viena, 1879); Studii 
galice. (Viena, 1883.) Dela 1872 colaborator la 
«Corpus inscriptionum latinaruni« şi la mai multe 
reviste epigrafice, dintre cari la Ephemeris Epi- 
graphica cu Th. Mommsen. Este membru onorar 
al Academiei Române.

Hîrşova, v. Hârşova.
Hirsut, fhirsutusj; hirtus; hispid, (hispidus), 

(botan.) se (jice de suprafaţa unui organ, tulpină, 
frunză, ş. a., când e acoperită, în primul cas, 
cu trichomi (peri) lungi şi rigicji, ca la Myo- 
aotis silvatica; în al doilea cas cu trichomi 
scurţi şi rigizi; în al treilea cas cu peri lungi 
rigicji, înţepători sau fini, setacei ori subulaţi 
(setosus), ca la Echium.

Hîrţ, (arm., lat. ArtziburiumJ, în 1. armeană 
înseamnă post, ajun; din contră în 1. grecă, 
latină şi română înseamnă chiar deslegarea dela 
post în anumite Mercuri şi Vineri de preste 
an, anume în cele ce cad între Crăciun şi Bo

botează, în septemâna Vameşului (începutul Trio- 
dului), în septemâna albă, in septbmâna primă 
după Pasci şi în septemâna primă după Rusalii.

Hirth, George, scriitor germ., n. 13 Iulie 1841 
în Grăfentonna (duc. Gotha); 1857—62 elev al 
inst. geogr. Perthes în Gotha; apoi se ocupă cu 
studiul economiei naţ., 1867 înfiinţa «Parlaments- 
almanach«, (15 ediţ. 1884) şi 1868 «Annaleu des 
Norddeutschen Bundes®, dela 1871 «Annalen des 
Deutschen Reichs*. A scris: 1) Statistisches Jahr- 
buch der Tumvereine (Lipsea 1868, 1865 ; 2) Das 
gesamte Turnwesen (ib. 1865); 3) Freisimiige 
Ansichten der Volkswiitschaft (ediţ. 3, ib. 1876); 
4) Der Formenschatz der Reuaissance (1877, 
dela 1879 intit. Der Formenschatz); 5) Kiiltui- 
geschichtliches Bilderbuch aus 3 Jahrhundeiteii 
(1883), etc.

Hirtius, Aulus, istoric roman şi locotenent al 
lui Cesar. Se crede a fi autorul căi’ţii VIII din 
»De bello gallico® şi al scrierilor «De bello a- 
lexandrino® şi »De bello africano®, opere pretinse 
ale lui Cesar. H. era un bărbat distins şi in- 
veţat. Cicero, cu care era bun prieten, ii dedicii 
cartea sa întitulată »De pato«. pe câmpul de 
resboiu dela Modena. [Caion.]

Hirudinee, v. Apode.
Hispania, v. Spania.
H. Baetica, v. Baetica.
Hispaniola, numele vechiu al insulei Haiti, 

(v. ac.).
Hissar, ţinut în Bochara (Asia).
Hissarlyk, colină în antica prov. Troas, Asia 

mică; tradiţiunea (jice că acolo a fost oi'aşul 
Troia; Schliemann a făcut aci săpături între 
anii 1870—82.

Hist —, V. şi Hyst —.
Histiodromia, învăţătura despre navigaţiuue.
Histogenia sau Histogenesa, studiul des voi- 

tării ţesăturilor şi a elementelor lor anatomice.
Histologia, partea tectologiei (v. art. Biologia), 

care se ocupă cu celula (individele de ordinea 
ântâiă) şi ţesăturile animale sau vegetale. (Cf. 
La Cellule et Ies Tissus par Oscar Ilertwig. 
Paris Georges Carre, Editeur, 1894.)

Histologia vegetală, ramură a botanicei, ce 
se ocupă cu studiul intim al celulei şi ţesetu- 
rilor dela plante. Dacă studiază originea şi modul 
de formare al lor, se numesce Histogenic, iai1 
când studiază modul de aşezare al celulelor şi 
ţesăturilor în organe, atunci poartă numele do 
Anatomie microscopică (Anatomie sau Moi[)ho- 
logie internă). Ori care ar fi obiectul do studiat 
al H. V., mijloacele sale de cercetare sunt colo 
date de tecWca microscopică. Ca şi în II. ani
mală, materialul de studiat, se examinează la 
microscop ori viu, ori după ce se fixează, se co
lorează şi se supune la acţiunea reactivilor mi- 
crochimici apropiaţi. De oarece operaţiunile, la 
cari pot fi supuse plantele peutni a cunoasco 
structura lor intimă, sunt mai simple şi mai 
uşoare, decât cele aplicabile animalelor, aceasta 
explică pentru ce H. v. a precedat pe cea ani
mală, şi pentru ce e mult mai folositor de a în
cepe cu prima, pentru a aborda apoi pe cea 
de a doua.

Histometru, aparat pentru măsurarea solidi
tăţii ţesăturilor.

Historia, (lat.) istoria (v. ac.)
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Historia Augusta, (lat.) istoria împeraţilor 

romani delaHadrian până la Numerian (117—284), 
V. Scriptores historiae Augustae.

Historism, teoria, după care lumea are să fie 
înţeleasă nu din natură, ci din viaţa spirituală, 
din istoria omenirii (Hegel); contraste: natura
lismul şi raţionalismul.

Histotom, sin; Microtom, instrument destinat 
a practica tăieturi (cupe) subţiri pentru studiul 
microscopic al ţeseturilor.

Histriobdeia, gen de vierme anelid, apod (v. ac.). 
Corpul inelat, preseutând la extremitatea jposte- 
rioară doue apendice articulate foarte mobile 
servind de organe locomotoare 5 regiunea cefalică 
distinctă, purtând doue părechi de apendice ten 
taculiforme şi o ventusă mare pediculată. H. 
homari, lung de 2—3 milemetri, trăiesce pe 
oul homarului.

Hitopadesa, (învăţătură folositoare), o colec 
ţiuue de poveşti şi fabule sanscrite, prescurtată 
din Pancatantra (v. ac.) şi împărţită în 4 cărţi 
întitulate: Câştigul amicilor, Desbinarea ami
cilor, Resboiul, Pacea. Arată foloasele unirii, re
lele neunirii şi pericolele de a se încrede ne 
cunoscuţilor şi duşmanilor. B tradusă şi imitată 
în deosebite limbi, cu felurite titluri,: din san
scrita în pelevi (altă limbă indiană) de Barzuie, 
din pelevi în araba sub titlul Calilah. şi Dimnah 
sau Damnah, numele a 2 şacali, principalele per
soane ale fabulelor, cari ne aduc aminte de ro
manul medieval al vulpei, la noi de istoria ie 
roglifică a lui D. Cantemir; în lat. sub titlul 
Directorium humanae vitae, în grec. Stefanit si 
Ihnilat; alte titluri: Dolopathos, An vâri, Sohaili, 
Romanul celor 7 înţelepţi. Textul sanscrit al 
H.-ei a fost publicat de Colebroke, Londra, 1810, 
şi tradus în engleză de Johnson, Londra, 1841—48; 
în germ. de M. Miiller 1844; în fr. de Lan- 
cereau, 1855 ş. a.

Hivernage, (franc., marină), iernarea basti
mentelor, port cu asemenea destinaţiune.

Hja, un deu la Chaldeii vechi. In 1872 s’a 
explicat o inscripţiune vechiă asirică, care face 
rapoit despre potopul chaldeic. Sisit, regele din 
Surripah, povestesce istoria potopului şi a scăpării 
sale prin (Jeul H., care l-a însciinţat despre hotă- 
rirea deului Bel (v. ac.), că pe oameni, pentru 
răutatea lor, vrea să-i prăpădească, dar regelui 
i-a poruncit ca să facă o barcă şi în aceea să bage 
toată familia sa, etc. (v. Hu). [Atm.].

HI, prescurtare pentru hectolitru.
Hlamida, (grec.) mantea.
Hliboca sau Adâncată, comună rurală şi pa- 

i'ochie împreună cu Chicera şi Cinstea, cu moşie 
boiereasca, în Bucovina, căp. şi j. Şiretului; are 
4346 loc. (2958 ort.-or., 665 cat., 458 protest., 
273 mos.), 2 şcoale primare, tîrg, o parochie 
greco-cat., staţiune de cale ferată, poştă, telegraf.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Hlincea, mănăstire in Rom., j. Iaşi, situată pe 

coasta despre vest a dealului cu acelaşi nume 
(corn. Galata), zidită de Vasile Vodă şi zugrăvită 
de fiul seu Ştefan Vodă la 1660; e încungiurată cu 
zid ca o cetate; astă(}i se întreţine de cătră stat.

Hliniţa, comună rurală împreună cu Coro- 
stovata şi parochie, cu moşie boierească, în Bu
covina, căp. Storojineţ, j. Stănesci pe Ceremuş; 
are 2504 loc. (2242 ort.-or., 32 cat., 230 mos.), 
o şcoală primară de 2 cl. [Dr. I. G. Sbiera.]

Hmielniţki, Bogdan, din Ucrania, capul Ca
zacilor pe vremea lui Vasile Lupul, atacă Mol
dova împreună cu Tătarii şi o jefuiesce în mod 
îngrozitor. Va.sile Vodă, ca să-l împace şi să-l 
despartă de Tătari, dă în căsătorie pe fata sa 
doamna Ruxanda lui Timuş, fiul hatmanului. 
(Cf. Miron Costin, Letopiseţ.)

Hoanghai, Marea Galbină, partea nordică a 
Mării Chineze.

Hoangho, (Huangho = Rîul galbin), fluviu în 
China, isvoresce în Asia centrală spre sud de 
lacul Cucu-Nor, din munţii Kuenlîin, îşi taie 
drum printre Alpii chinezi, făcând o puternică 
cotitură spre nord, apoi o ia spre est prin şesul 
chinez şi se varsă în Marea Galbină. Nămolul 
adus cu sine din munţi îi dă apei coloare galbină. 
Lungimea rîului e de 4700 km., basinul e de 
1.900,000 km*.; apa curge repede şi exundează 
adeseori.

Hoaspa, coajă de bucate, adecă cerealele din 
urmă, al căror grăunte a remas sec, este fără 
miez în el.

Hobart, (mai înainte Hoharttown), capitala 
coloniei engl.-australiene Tasmania, cu 24,884 loc. 
(1891); port.

Hobbes, Thomas, filosof şi publicist engl. din 
timpul absolutismului politic; n. 1588 în Mal- 
mesbury, a studiat în Oxford; a fost instructorul 
prinţului de Wales, mai apoi regele Carol II. 
Din causa vederilor sale mai liberale, venind 
în conflict cu ele ral, s’a retras din viaţa pu
blică; ţ 1679. Scrieri: Traducerea istoriei lui 
Thukydides; De cive (1642); Natura umană sau. 
elementele politicei, (1650); Leviathan seu de 
materia, forma et potestate civitatis ecclesia- 
.stieae et civihs, (1651); Elementorura philoso- 
phiae sect. I: de corpore, sect. II: de homine, 
(1659); Questiones de hbertate, necessitate et 
causa, (1659); Decameron physiologicum, etc.

Doctrina lui H. a ieşit din filosofia lui Bacon. 
Filosofia lui este condusă cu totul de vederi 
materialiste. Scopul ei este cimoascerea fenome
nelor din căuşele lor. Obiectul ei este lumea ' 
fisică, corpurile, şi este filosofie teoretică şi 
practică sau politică. Unicul isvor al cunoscin- 
ţelor noastre sunt sensurile (sensualism). In 
psichologie aplică causalitatea mechanică. Prin
cipiul etic al lui Hobbes este solipsismul; no
ţiunile »bun« şi »reu« moral au numai valoare 
relativă. De însemnătate sunt teoriile sale po
litice. H. nu admite că omul ar fi dela natură 
social; starea primitivă a omului a fost un bellum 
omnium contra omnes. Statul s’a născut din 
conlucrarea voinţelor omenesci, întocmai precum 
corpui-ile naturii se produc piin conlucrarea pu
terilor naturii. Precum ordmea naturală este 
ceva firesc, tocmai aşa statul este un aşezământ 
artificial, instituit prin voinţa oamenilor pentru 
siguranţa şi pentru delăturarea luptei contra 
altora. Puterea domnitorului este absolută şi în 
posesiunea ei, el a ajuns pe calea contractului sau 
a învoielii (pactum subjectionis). Afară din stat 
domnesc afectele, resboiul, frica, teroarea, mi- 
seria, barbaria, ignoranţa, selbătăcia; în stat însă 
raţiunea, pacea, siguranţa, averea, decorul, sciinţa, 
bunăvoinţă. (Cf. Uiberweg, Gesch. der Philos. III.; 
Kirchner, Gesch. der Philos.; Thilo, Gescin der 
Philos. II.). [PI.]

Hoboe, (music.) v. Oboe.
45*
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Hoc, (franc., pron. ocj, joc de cărţi inventat, 
afirmative, de Mazarin.

Hoca, faimos joc hasard, jucat cu mare pa
siune mai ales în seci. XVII.

Hochberg, marcbioni, linie laterală a casei de 
Baden, întemeiată de Henric I (119U). Cu moartea 
lui Henric III linia s’a bifurcat în ramurii: H. 
de Hocbberg şi H. de Sausenberg. Cea dintâiu 
se stinge prin moartea lui Otţo III (1418), iar 
ceastălaltă prin moartea lui Filip (1503). Unica 
fică a lui Filip s’a măritat (1504) după contele 
Ludovic de Longueville. Numirea H. reapare în 
1787, când marcbionul de Baden, Carol Frideric, 
luând de soţie pe Luisa Carolina Geyer de 
Geyersberg, a obţinut dola împeratul ridicarea 
ei la rangul de marcbionă de H. (1799); fiii lor 
(1817) au fost recunoscuţi marcbioni de Baden 
şi mari duci; cu marele duce Leopold ramul 
acesta al casei de Baden a ajuns la domnire. — 
Conţi de H. se numesc fiii mai tineri ai casei 
princiare Pless.

Hochberg, Bollco, conte de, fratele prinţului 
de Pless, n. 23 Ian. 1843 în castelul Fiirsten- 
stein din Silesia, cunoscut ca întemeietorul ser
bărilor musicale silesiane şi (sub numele I. H. 
Franz) ca componist; dela 1886 intendent general 
al teatrelor regale din Berlin.

Hoche, (pron. oş), Lazare, general franc., n. 
25 Iunie 1768 în Montreuil lângă Versailles. La 
începutul revoluţiunii era sergent, 1793, pentru 
aperarea strălucită a cetăţii Diinkircben, a fost 
avansat la gradul de general de divisie. Intre 
altele a bătut în 22 Dec. 1793 pe Austriaci la 
Weissenburg. -j* 18 Sept. 1797 în Wetzlar.

Hochheim, oraş în cercul prus. "Wiesbaden, 
lângă Maina, 2920 loc. (189()); renumit prin 
vinul seu (Hocbbeimer).

Hochst, oraş în cercul prus. "Wiesbaden, lângă 
Maina, ^55 loc. (1890). Aci a învins Tilly pe 
Cbristian de Braunscbweig la 20 Iunie 1622.

Hocus-pocus, (probabil corumpere din »Hoc 
est corpus meum«), scamatorie; formulă magică 
a scamatorilor.

Hodegetica, (grec., »Propedeutica«), Introducere 
în studiul oarecărei sciinţe.

Hodeida, oraş cu port lângă Marea Roşie, în 
prov. arabă lemen, 25,000 loc. Export de cafea.

Hodivoaia, corn. rur. în Rom., j. Ylaşca, for
mată din 2 căt. cu 1465 loc. (Dicţ. geogr. 1890); 
are 2 biserici şi 1 şcoală. Loc. se ocupă cu agri
cultura şi prăsirea vitelor. Sub Mircea Basarab 
era aci o căpitănie militărească din cele 18, în 
câte împărţise acest domnitor Muntenia; la 1833 
reşedinţa prefecturei pl. Odivoaie.

Hodmezfi-Vâsărhely, cetate liberă regească în 
Ung., cott. Csongrâd, ridicată numai cu finea 
seci. XVIII din ruinele a 18 comune nimicite 
sub domnia Turcilor. Are 10,358 case, 55,475 loc. 
Magh., Germani, Slavi şi puţini Români. Teri
toriul: 132,260 jug. cat. arător, produce cereale 
foarte bune, prăsirea de vite cornute şi cai e 
înseninată şi considerabilă. Are un gimnasiu sup. 
ev.-ref., 2 şcoale civile, 1 şcoală sup. poporală, 
42 şcoale elementare, 6 asile şi 1 şcoală infe
rioară agronomică, fabrică de zabăr, bancă po
porală, alte 2 institute de credit şi economii. 
Staţiunea căii ferate. Aici au fost bătuţi Cumanii 
de Ladislau IV lângă lacul Hod. H. este un în
semnat cuib al socialiştilor.

Hodocin, Carol Mihalik de, de nascere din 
Ardeal, directorul şcoalei tecbnice pentru arte 
şi meserii din Iaşi, înfiinţată de Mibaiu Sturdza 
în 1840. Această şcoală, un nou mijloc de pro
păşire a Moldovei sub Mibaiu Sturdza, avea 6 ate
liere sub măiestri aduşi din străinătate.

Hodolean, numele popular al plantei Crainhe 
tataria Jacq. (v. ac.).

Hodometru, (grec.) pedometru, aparat pentru 
numerarea paşilor.

Hodorasca, corn. rur. în Rom., j. Gorj, .situata 
în dreapta rîului Tismana; e compusă din 2 căt. 
cu 914 loc. (Dicţ. geogr. 1892), cari se ocupă 
cu agricultura şi cu mica industrie a lemnului; 
corn. are 3 biserici şi o şcoală; pe teritoriul coin. 
se găsesce urme de ziduri vecbi.

Hodoş, (magb. Jdko-HodosJ, numirea veche 
Hudus, Cbodos, corn. mare în Ung., cott. Bihor, 
aparo în anale în seci. al XIII. Are 178 case, cu 
969 loc. ev.-ref. Teritoriul: 2987 jug. cat. arător, 
se cultivă agronomia, vieritul şi pomăritul.

Hodoş-Bodrog, mănăstire de monachi, gr.-or. 
română, aparţinătoare la jurisdicţiunea eparchiei 
gr.-or. române a Aradului, situată în stânga Mu
reşului, între comunele Bodrognl nou şi Fenlac. 
Este una din cele mai vecbi mănăstiri diu părţile 
banatice-ungurene. Timpul în care s’a zidit nu 
se scie, probabil este zidită în seci. XIV. Pic
tura din biserică este din seci. XV, şi este 
aceeaşi pictură, ca cea dela biserica din Buda, 
zidită de Mateiu Corvinul. Despre înfiinţarea 
acestei mănăstiri se susţine până astăzi în popor 
legenda, că cu ocasiunea unei exundări a Mu
reşului, un bou dând de loc uscat pe o insulă 
formată în mijlocul apei, a ridicat în coarne un 
obiect luminos de o lumină extraordinară; a doua 
(Ji oamenii au aflat acolo o icoană a sfintei Născe- 
toare şi au zidit o mănăstire, în care să se con
serve icoana. Această icoană se crede a fi cea 
situată în partea stângă a bisericii lângă strana 
cântăreţilor, şi poporul o venerează cu multa 
pietate, atribuindu-i putere făcătoare de minuni. 
De asemenea se păstrează şi capul şi coarnele 
boului, care după tradiţiune ar fi ridicat de pe 
păment icoana. Mănăstirea, mai cu samă în timpul 
de vară, este cercetată de mulţime de peregrini 
din popor. Mănăstirea a făcut în timpul din 
urmă însemnate acte de caritate creştinească, 
precum şi pe terenul cultural. In această mă
năstire au fost primiţi în tagma monachală toţi 
dignitarii mitropolitani ai bisericii gr.-or. române 
din Ungaria şi Transilvania.

Hodoşiu, losif Dr., om politic şi scriitor român, 
având rol de frunte în toate acţiunile cultui'ale 
şi naţional-politice ale Românilor din Trs., dela 
1848—49 până la moartea sa. S’a născut ca 
gemen 28 Oct. 1829 în Bandul de Câmpie (Trs.) 
din părinţii Vasilie Hodoşiu, preot, şi Teodora Teii. 
Şcoalele elem. şi gimn. le-a terminat în Tirgul- 
Mureşului, filosofia la liceul din Blaj, având pro
fesor pe Bărnuţiu. In urma procesului dintre 
cler şi episcopul Leraenyi, profesorii părăsind 
institutul, s’a depărtat şi H. In 1845 e iu Cluj 
la drepturi, unde îl ajung evenimentele anului 
1848. In rând cu pleiada de tineri, cari au trezit 
din amorţire massele poporului român şi le-au 
adus la Blaj pe «Câmpul libertăţii*, H. desvo.'dtă 
o activitatea memorabilă; secretar al marei adu
nări dela 3/15 Maiu, şi apoi vice-prefect, ia parte
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activă şi la luptele cu arma. Trapele lui Bem 
ocupând parte mare a Transilvaniei, H. se re
trage în Bucovina, apoi în Moldova, unde trei 
(jile e deţinut de Ruşi. Eliberat, merge la Bu- 
curesci şi stă acolo până la terminarea revolu
ţi unii. 1849, pentru completarea studiilor, se în
scrie la drepturi în Viena, avend colegi pe veral 
seu A. Papiu Ilarian şi pe Bărnuţiu, fostul seu 
profesor de filosofie în Blaj, 1852 la universi
tatea din Padua, unde în 10 Ian. 1854 obţine 
diploma de doctor, promovat fiind de odată cu P. 
Ilarian. 1860 face censura de advocat în Sibiiu. 
1861 e ales vice-comite al comitatului Zarand. 
H. a fost centrul vieţii românesci în comitat, la 
toate actele culturale şi naţionale el era în frunte; 
memorabilă este adresa comitatului (1861), scrisă 
de H., în contra anexării la Ung. 1863 deputat la 
dieta transilvană în Sibiiu. Român intransigent pe 
terenul politic, era între cei dintâi şi pe terenul 
cultural. Gimuasiul gr.-or. din Brad (v. ac.), »Aso- 
ciaţiunea pentru literatura română şi cultura po
porului român«, «Societatea pentru fond de teatru 
român* îl numeră între membrii fundatori, iar 
Academia Română l-a ales membru îndată după 
înfiinţarea ei. Primul president al «Soc. pentra 
fond de teatru*, secretar II al «Asociaţiunii*, şi 
secretarul adunărilor generale ale Academiei Ro
mâne până la moarte. 1876 ales referent în senatul 
şcolar al consistoriului archid. în Sibiiu, ocupă acest 
post până la moartea sa, întâmplată în 9 Dec. 
(27 Nov.) 1880. Funeraliile i-s’au făcut pe spesele 
Asociaţiunii. A fost căsătorit cu fica lui Simion 
Balint, fost prefect şi protopop în Roşia-montană. 
Ser.; «Resunetul din Munţii Apuseni ai Tran
silvaniei*, în «Revista Carpaţilor* şi în «Foaia 
pentru minte*, etc. «Principiile dreptului naturei* 
Şl «Istoria dreptului roman* (publicate ca frag
mente în «Foaia pentru minte*), articole politice 
publicate prin gazete şi semnate cu pseudonimul 
«Castore Gemenul* sau «Gemenul*, şi uneori ne
semnate. Românii şi constituţiunile Transilvaniei. 
Pesta, 1871. Din însărcinarea Academiei Române 
a tradus din scrierile lui Cantemir «Discriptio Mol- 
daviae* (1 voi.) şi «Istoria imper. otoman*. (2 voi.)

Hocloş, Enea, fiul iui los. Hodoş, profesor 
la institutul teologic-pedagogic român gr.-or. 
diu Caransebeş, folklorist zelos, autorul unui 
inauual de istoria literaturii române şi direc
torul unei biblioteci poporale, întitnlate «Biblio
teca noastră*, din care au apărut până acum 
22 numere. Lucrările principale: Poesii poporale 
din Bănat, cu o interesantă prefaţă despre graiul 
român bănăţean. (Caransebeş, 1892); Manual de 
ist. literaturii române. (Caransebeş, 1893, ed. II 
1896); Schiţe umoristice (Caransebeş, 1897); 
Cântece bănăţene şi Cântece cătănesci (nrii 11, 
12 şi 13 din «Biblioteca noastră*. Caransebeş).

Hodrusbănya, colonie minieră aparţinătoare la 
Selmecz- şi Belabanya, în cott. Hont; se scoate 
aur, argint, plumb şi aramă. Are o fabrică de 
bere. Ţiuutul H. e bogat şi în frumseţi naturale.

Hodslaviţe, comună în Moravia, ce se află în 
localitatea numită Valaska (Valahia), nu departe 
de capitala ei, Valasko-Mezerici (Mezericiul- 
Valah). In comuna H. s’a născut cel mai erudit 
istoriograf al Boemilor, Fr. Palacki. [T. B.j

Hodur, în mitol. nordgermană unul din cei 
12 (ţei de frunte, fiul lui Odin cu Trygy. H. a 
fost (Jeul întunerecului şi a fost orb.

Hoefler, Garol Adolf Constantin de, istoric 
german, n. 1811 în Memmingen, -j* 1898 în 
Fraga. Director al jurnalului oficial din Munich 
(1836), profesor extraordinar la universitatea din 
Munich. Pierdu aceste funcţiuni la 1847 şi fu 
numit archivar la Bamberg. Dela 1851—82 pro
fesor de istorie Ia universitatea din Praga. Din 
scrierile lui cităm; «Papii germani*; «împăratul 
Frederic II*; «Albert de Beham şi actele papei 
Inocenţiu IV*; «Papa Adrian. VI*.

Hoeks, (pron. huhks, «Cinghel de unghiţă), nu
mirea aderenţilor Margaretei de Hennegau în 
lupta contra fiului ei Wilhelm V (pe la 1350) în 
Olanda; apoi numirea unui paitid sub lakobăa 
de Bavaria (1417—36).

Hofer, Andreiu, erou naţional tirolez, n. 22 Nov. 
1767 în hanul «Am Sand«, situat în apropiere 
de St. Leonhardt. In resboaiele contra lui Na
poleon a făcut bune servicii Austriei, apărând 
cu mare eroism Tirolul în contra trupelor fran
ceze şi bavareze. Om fără multă carte, dar dotat 
dela natură cu minte ageră şi caracter firm, a 
devenit în scurt timp idolul Tirolezilor. 1796 a 
condus o companie de venători tirolezi în contra 
trapelor franceze. 1808, în conţelegere cu ar- 
chiducele loan, a organisat insurecţmnea tiro- 
leză, care, sub comanda lui, a reportat prima 
învingere în 11—13 Apr. 1809 asupra trupelor 
bavareze la Sterzing. De trei ori a isgonit preste 
graniţă trupele inimice şi a eliberat Innsbruck-ul, 
a treia oară în 15 Aug. 1809, după care a fost 
ales guvernor al ţerii, iar împăratul l-a decorat 
cu marele cordon de aur şi cu medalia pentru 
merite. In urma păcii din Viena dela 14 Oct; 
însă Austria a trebuit să renunţe la Tirol şi 
Vorarlberg, asigurând insurgenţilor amnestie ge
nerală. In timp ce H. şi soţii săi se consultau 
că ce să facă, trupele franceze ii surprind şi 
într’o luptă sângeroasă, dată în 16 Oct. în valea 
Salach, înving oastea lui Speckbaoher. La aceasta, 
în 2 Nov., se supune şi H. hotâririlor jiăcei şi-şi 
dimite oamenii acasă. In 12 Nov., cre^end soi
rile despre învingerile archiducelui loan, îşi 
chiamă de nou oamenii la arme, nu resbesce 
însă faţă cu mulţimea oştirilor franceze şi ba
vareze, îşi disoalvă oastea şi împreună cu ne- 
vastă-sa şi fiul seu se retrage în Alpi, trăind 
ascuns într’o colibă de munte. Tradat de un 
anume Raffi, e prins de generalul Huard şi îm
puşcat în Mantova la 20 Febr. 1810. 1823 a 
fost înmormentat în cripta bisericii de curte din 
Innsbruck. 1834 deasupra mormântului i-s’a pus 
statua de marmoră. 1893 i-s’a ridicat o statuă pe 
dealul Isel, iar în 1899 o capelă în valea Passeier.

Hoffmann, 1) H., Ernst Teodor Amadeus, 
scriitor germ., n 24 Ian. 1776 în K6nig.sberg în 
Prusia, a studiat drepturile; 1808 dir. mus. la 
teatrul din Bamberg, apoi la Dresda, Lipsea, 
•f 24 Iulie 1822 în Berlin ca (consilier) asesor la 
tribunalul reg. Dintre numeroasele sale scrieri, 
cari se caracterisează prin fantasie vioaie şi umor, 
relevăm: Phantasiestiicke în Callots Manier. 
(Bamb. 1814, 4 voi., 4 ediţ.. Lipsea, 1864, 2 voi.); 
Vision auf dem Schlaohtfeld von Dresden. (Lipsea, 
1814); Elixire des Teufels. (Berlin, 1816); Selt- 
same Leiden eines Theaterdirektors, (ib. 1818); 
Die Serapionsbruder, (ib. 1819—21, 4 voi.); Der 
Doppelgănger. (Briinn, 1824); Meister Martin und 
seine Gesellen; Das Frăulein von Scudeiy, etc.
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2) jS., August Heinrich, filolog şi poet germ., 
n. 2 Apr. 1798 în Fallersleben (Braunschweig), 
a studiat teologia la universitatea din Gottingen, 
1830 deveni prof. extraord., 1835 prof. ord. de 
1. germ. la univ. din Breslau; la 20 Dec. 1842 
din causa tendenţelor politice ale poesiilor sale 
{Unpolitische Lieder, Ham burg, 1840—41, 2 voi.) 
fu scos din postul seu. f 19 Ian. 1874. Este 
însemnat pentru publicarea vechilor monumente 
literare germ. şi mai ales pentru poesiile sale 
cele scurte, uşoare şi poporale. Poesiile sale au 
ajuns mai multe ediţii. Sunt de amintit şi lu
crările : »Die deutscho Philologie im Grundriss». 
(Berlin, 1836) ;»Spenden zur deutschenLitteratur- 
gescliichte®, (ih. 1844,) şi »Findiinge«. (^Lipsca, 
1859—60, 4 fasc.), această din urmă preţioasă 
mai ales pentru istoria limbei germ.

Hoffmann, ‘picăturile lui H., (Spiritus aethe- 
reus), numite astfel după medicul Frideric H., 
n. 1660 în Halle, f 1693, medicul lui Frideric I 
şi prof. în Berlin. Sunt un amestec de eter şi 
spirt de vin. Se folosesc ca remedii la leşinuri 
şi gastralgii.

Hofmann, 1) H., Leopold Fred., Baron, om 
de stat austr., n. 1822 în Viena, 1876 ministru 
comun de finanţe, 1880 intendent al teati'elor 
de curte, f 1885.

2) Hofmann, Carol, om de stat, n. 1827, 1879 
ministru de comerciu al Pnisiei, 1880—87 se
cretar de stat pentru Alsatia-Lorena.

Hofmeister, Wilhelm, botanist, n. 1824 în 
Lipsea, profesor la univ. din Heidelberg, f 1877; 
s’a distins mai ales prin publicaţiuni de em- 
briologie compai'ativă. Scrieri mai importante: 
»Die Entstehung des Embryo derPhanerogamen*. 
Lipsea, 1849; »Vergleicbende Untersuchungen 
der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung 
hoherer Kryptogamen und der Samenbildung der 
Coniferen®. Lipsea, 1851; »Neue Beitrăge zur 
Kenntniss der Embryobildung der Pbanero- 
gamen*. Lipsea, 1859—61, etc. [A. Pr.]

Hoge, în ierarchia mohamedană, preot; sunt 
mai multe categorii de H.; cel ce chiamă pe 
credincioşi de pe minaretele moscbeelor la ru
găciune în anumite timpuri din di, se numesce 
Muezin; cel ce conduce rugăciunile şi căutările, 
se numesce Imam (conducător); cel ce înde- 
plinesce rugăciunea publică Vinerea şi la alte 
serbători, se Hatip; predicatorul se nu-
me.sce Vaiz, şi col ce păzesce mormintele sfinte 
Turbedar. Mai sus pus decât H. e Gadiul (ju
decător), care judecă după legile religiei, şi Muf
tiul. Marele Muftiu sau Şeik-ul-Islam, pe acelaş 
rang cu marele vizir, e supremul tâlcuitor al 
Coranului şi residează în Constantinopole. Su
premul cap al ierai’chiei mobamedane e Sultanul. 
Pentru Bosnia şi Hertegovina există un aşa 
numit »Reis-il-Ulema* cu residenţa în Sarajevo; 
acesta e capul învăţaţilor în dogmele de credinţă, 
avend şi un fel de consistoriu, care se chiamă 
*Medzliş-il-Ulema*, iar membrii acestui con
sistoriu au rangul de consilieri. Aceasta este 
o inslituţiune nouă (curat austriacă),- creată cu 
scopul discret de a despărţi poporul turcesc din 
aceste ţeri cu totul de ierarchia din Turcia şi a-1 
feri de ingerinţe religioase din Stambul.

Hogendorp, (pron. hohen-), Gijsbert Carol, 
conte, om de stat olandez, n. 1762 în Rotterdam, 
f 1834. S’a distins în luptele contra Francezilor;

ca president al comisiunii pentru elaborarea 
nouei constituţiuni a exerciat asupra membrilor 
aceleia influenţă aşa de mare, încât noua consti- 
tuţiune a Ţerilor de jos se consideră în general 
ca opera exclusivă a lui. 1814—16 ministru de 
externe. Ser.: Lettres sur la prosperite publique, 
(1830), La separation de la Hollande et de la 
Belgique, (1830), etc.

Hogg, James, numit Păstorul din Eitrick, 
poet popular scoţian (1770—1835), n. în Ettrick, 
puţin insti’uit; începuse a coinpune poesii ca 
păstor de oi. In 1801, metgend la Edinburg să 
vândă o turmă a stăpânului său, publică piiimil 
volum de poesii, remas nebăgat în samă. Făcu 
cunoscinţă cu Byron şi Walter Scott, care in
tercala câteva poesii de ale lui în romanele sale. 
A doua publicaţiune. Bardul muntelui, avii maro 
succes. Cu capitalul câştigat încercă de două 
ori să întemeieze o fermă pentru cultivarea ani
malelor, însă neisbutiud, trăi sărac, ocupat numai 
cu literatura. Principala publicaţiune a sa e Şe- 
(jetoarea reginei, care cuprinde cele mai fru
moase poesii lirice ale sale. Urmează alte trei 
colecţiuni de poesii naţionale. Viaţa lui W. 
Scott şi câteva romane şi novele mai de puţină 
valoare. E mai puţin original ca Burns, însă 
are un stil mai uşor şi mai plăcut.

Hogshead, (pron. hogshed), măsură engleză 
de fluiditate = 0"5 pipe; pentru vin = 63 gal
ioane = 286'25 litri; pentru bere = 53 galioane 
= 245-347 litri.

Hohenems, oraş industrial în Vorarlbeig, cu 
4000 loc. şi castel. Comiţiatul H. dela 17(i.o 
austriac.

Hohenheim, unica academie de agronomie in 
Germania, ce a mai remas în fiinţă ca indepen
dentă, pe când toate celelalte academii şi şooale 
superioare de agronomie din Germania au fost 
desfiinţate (Moglin, Proskau, etc.) sau ataşate şi 
afiliate pe lângă universităţi (s. e. Popelsdorf, 
Halle, Kiel, etc.). Prin 1880 s’a mai înfiinţat o 
şcoală superioară de agronomie (Landwii'th- 
schaftlicbe Hochschule) la Berlin, tot ca institut 
agr'onomic independent, deşi unele cursuri sc 
ţin la universitatea de acolo. Academia de agri
cultură dela H. a fost înfiinţată la 1818 de cătră 
regele Wilhelm I al Wurttembergului,.supramimit 
şi regele agricultorilor, sub direcţiunea lui.Ioliann 
Nepomui de Scbwerz.

Intre directorii şi profesorii ei uumeră co
rifeii sciinţei agronomice germane; Schwcrz- 
Wekherlin, H. W. Pabst şi Emil von Wolli, 
celebrul chimist agricol, care a aualisat toate 
produsele agriculturii cu privire la nutjiţiunca 
vitelor şi a plantelor.

Hohenlohe, casă princiară germană din sud- 
vestul Franconiei, al cărui vechiu principat acum 
e intercalat în regatul Wurttembeigului. A(ji 
sunt două ramuri ale familiei, cari se urcă la 
contele George de H., ai cărui fii fundara la 
1551 cele două linii principale; H.-Ncuenstein 
şi H.-Waldenburg. H.-Neuensteiu e linia i)ru- 
testantă şi se mai divide în Oehringen, Langen- 
burg şi Langenburg-Kirchbeig. H.-Waldenlmrg 
e linia catolică şi se subdivide în rainurilo: 
Barteustein, Jagstberg, Schillingsfiirst. La IVnO 
familia fu recunoscută de princiară imediată a 
imperiului. In J 804 principatul fu mediatisat şi 
pus sub suveranitatea Bavariei. In secolul trecut



Hohenlohe-Ingelfingen — Hohenwart. 711
şi cel actual, această familie a dat Germaniei 
mai multe personagii ilustre, etc. [O. L.]

Hohenlohe-Ingelfingen, 1) S.-l. Frideric Lu
dovic, principe, general prus., n. 1746, f 1818. 
1794 a învins la Eaiserslautern, 14 Oct. 1806 
a luptat fără noroc la lena, 28 Oct. 1806 a ca
pitulat la Prenzlau cu 14,000 de oameni. 2) H.-l. 
Kraft, nepotul de tată al lui Frideric, general 
prus., n. 2 Ian. 1827 în Koschentin pe Lubliniţ, 
în resboaiele din 1866 si 1870—71 comandantul 
artileriei de gardă, 1873—79 comandant al di- 
visiunii XII, 1889 general de artilerie; f 16 Ian. 
1892 în Dresda. Ser.: »Milit. Briefe« (1886—90, 
3 voi.), »Strategische Briefe« (1887, 2 voi.) şi 
sGesprăche iiber Reiterei* (1887).

Hohenlohe-Schillingsfiirst, Chlodwig Carol 
Victor, principe de Sch. şi duce de Ratibor 
şi Corvei, al treilea cancelar al Germaniei, n. 
31 Martie 1819 în Rotenburg pe Fulda, ca fiu 
al principelui H.-Sch. Francisc losif şi princi- 
jjesei Constanta (n. Hohenlohe-Langenburg). 1842 
în serviciul judicaturei prus., 1846 ia stăpânirea în 
Schillingsfiirst, 1849 consul la Londra, 1866—70 
ministru-president în Bavaria, 1871 membru al 
dietei imperiale, 1874 ambasador la Paris, 1885 
guvernor în Alsaţia-Lorena. Dela 29 Oct. 1894 
(după căderea contelui Caprivi) cancelar al im
periului german şi ministru-president al Prusiei. 
In discursul-program rostit în Reichstag (11 Dec. 
1894) a remarcat ca proxime probleme de re- 
solvat reforma dărilor imperiale, politică colo
nială energică, împreunată cu întărirea flotei, 
îmbunătăţirea agronomiei şi stîrpirea tendenţelor 
revoluţionare; în politica externă urmează ve
derile antecesorului seu de a susţine alianţa triplă 
ca aperătoarea păcii europene; în chestiunea 
est-asiatică merge mână în mână cu Rusia şi 
Frauoia. In calitatea de cancelar a însoţit pe 
împeratul Wilhelm la Petersburg, Viena şi Bu
dapesta.

Hohenschwangau, castel regesc în Bavaria, 
cercul Schwabeu, zidit pe un predeal al Al pilor; 
dela 1832 restaurat în stilul original. Lângă H. 
e noul castel Neuschwanstein.

Hohenstaufen, un con de basalt în cercul du
nărean al Wurttembergului, 682 m. înalt; pe 
el se află ruinele castelului originar al dinastiei 
H., distrus Ia 1525.

Hohenstaufen, familie imperială germană, care 
a ocupat cu multă strălucire tronul Germaniei 
dela 1138 până la 1254. Primul părinte istoric 
al ei se pomenesce în seci. XI şi se numia 
Frederic; fiul ;eu Frederic de Staufen construi 
un castel Hohenstaufen înŞvabia şi de aci numele 
familiei. Frederic, credincios împer. Henric IV 
în lupta pentru învestitură, deveni ginerele îm- 
l)eratului şi duce de Şvabia. Fiii lui fură cre
dincioşi lui Henric V şi primiră: Frederic II 
Şvabia, iar Conrad ducatul Franconiei, apoi la 
moartea împăratului, Conrad se presentâ la ale
gerea de împărat fără a isbuti. Urmară apoi lupte 
între H. şi împăr. Lotar, sprijinit de Henric cel 
Mândru, ducele Bavariei. Conrad întreprinse o 
expeditiune în Italia, reuşi a se încorona la 
Monza (1128) ca rege al Italiei, dar în cele din 
m-mă părăsi titlul de rege şi cu împăratul se 
împăca. La moartea lui Lotar fu ales împărat 
Conrad (1138—52). Imperiul se găsi împărţit 
între cele două partide inimice H. (Weiblingi,

Guelfi) şi Welfi (Ghibelini), pe cari nu sciu să 
le stăpânească. La moarte nu lăsa ca urmaş 
pe fiul său, ci pe un nepot, pe vestitul Fre
deric I Barbarossa (1152—90). Henric VI 
(1190—97) fiul acestuia, câştigă şi regatul Nea- 
polului prin căsătorie, şi urmăria planul de a face 
imperiul ereditar în familia sa, muri însă prea 
tinăr. Filip (1198—1208), alt fiu al lui Barba
rossa, avu de luptat cu Otto JFde Braunschweig, 
susţinut de Inocenţiu III, şi fu ucis în cele din 
urmă. Insă Frederic II, fiul lui Henric VI, ridică 
din nou puterea H. la cel mai înalt grad de 
mărire. El mai câştigă regatele Sardinia, Ieru
salim şi aspira la domnia universală, însă pierdu 
lupta contra cetăţilor lombarde şi papilor, cari ur
măriră familia H. cu o ură infernală. Conrad IV, 
fiul lui Frederic II (1250—54), fu cel din urmă 
împărat H. Manfred, fiu natiiral al lui Frederic, 
căută să câştige Sicilia, fu însă învins şi ucis 
(1266) de Carol de Anjou, căruia papa îi dedese 
ca feud regatul Siciliei. Femeia şi fiii lui muriră 
în temniţă. Conradin, fiul lui Conrad LV, fu 
prins şi executat în Neapol de Carol 1268 în 
etate de 17 ani. Ultimul fiu al lui Frederic II, 
frumosul Enzio, fu prins în resboiu şi muri 1272 
în Bolonia după 22 ani de închisoare; ultima 
fată muri călugărită într’o mănăstire franceză. 
Drepturile H. asupra Siciliei le moşteni Petru III 
de Aragon, ca sot al Constanţei, fata lui Manfred.

Hohenstein, 1) H., fost comiţiat în Germania, 
Turingia nordică, cuprinzând teritoriul munţilor 
Harz între Helme, Unstrut şi Leime, ca. 660 km2; 
în partea cea mai mare aparţine acum Prusiei. 
2) H., oraş al ducilor de Schonburg, în guver- 
namentul saxon Zwickau, 7551 loc. (1895); fa
brici de maşini şi de ciorapi; isvoare de apă 
minerală. 3) H., oraş în guvernamentul prus. 
Konigsberg, 2.503 loc. (1895); gimnasiu.

Hohentwiel, un con de fonoht în Hegau (Ger
mania), 692 m. înalt; pe el se văd ruinele unui 
castel, dărîmat la 1800 de Vandamme; acest 
castel e teatrul romanului istoric »Ekkehard« de 
Scheffel.

Hohenwart, Carol Sigismund, conte, om de 
stat austriac, n. 12 Febr. 1824. Sub ministeriul 
burghez a fost locţiitor al Austriei superioare. 
După căderea cabinetului, pe tema legei elec
torale, şi după dimiterea cabinetului transitor de 
sub presidenţa contelui Potocky, H. în 4 Febr. 
1871 a format cabinetul. Cuno.scut ca cel mai 
resolut representant al curentului de regim fe- 
deralistic, chiemarea lui la guvern a produs mare 
suprindere şi resunet în tabăra centrahştilor. 
Oposiţia, în majoritate, i-a respins toate pro
iectele de lege, Monarchul însă i-a dat none 
doveZi de încredere. 11 Aug. 1871 a disolvat 
dieta imperială şi a convocat dietele provinciale. 
Sub H. dieta boemă a obţinut recunoascerea în 
principiu a dreptului public boem, a regulat pe 
base federalistice raporturile între Austria şi 
Boemia şi a obţinut promisiunea Monarchului de 
a se încorona cu coroana Boemiei. Direcţia poli
ticei lui H. nu a plăcut însă Germanilor centra- 
lişti, şi nici Maghiarilor, văZendu-şi periclitată 
heghemonia, ce pe basadualismului o aveau asupra 
celorlalte popoare ale monarchiei. Machinaţiunile 
ministrului de externe Beust şi ale ministrului- 
president ungar Andrâssy, cu cari se uni şi 
ministrul comun de resboiu, au provocat căderea
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cabinetului H. şi prin aceasta înmormentarea pe 
(Jeci de ani a principiilor federalistice în guver
narea popoarelor monarchiei austro-ungare. In 
consiliul de miniştri, ţinut Ia ‘20 Oct. 1871 Mo- 
narchul a denegat sancţionarea legilor votate în 
dieta Boemiei, cum şi încoronarea cu coroana 
boemă. H. în 26 Oct. a presentat demisiunea 
cabinetului, pe care Monarchul a primit-o în 
30 Oct. H. şi după căderea cabinetului a avut 
rol de frunte în viaţa parlamentară a Austriei. 
Ca şef al grupului sloven, cehie şi german- 
clerical a sprijinit politica guvernului Taafe, iar 
dela 1893 a fost stîlp puternic al cabinetului 
Windischgraetz şi al coaliţiunii. 1895 a fost numit 
president al supremei curţi de compturi, purtând 
acest oficiu până la moartea sa, întâmplată în 
Viena la 26 Apr. 1899.

Hohenzollern, castel în principatul de odinioară 
H.-Hechingen, constniit pe un munte înalt de 
855 m., cunoscut ancă din seci. IX, leagănul 
familiei H. Derâmat 1423, fu restaurat in 1454 
de Albrecht Achilles, maregraf de Brandenburg. 
In cursul timpurilor a străbătut diferite restrişti 
şi în 1850 se găsia în cădere, când Frederic 
Wilhelm IV, regele Pmsiei, îl restaura într’un 
splendid castel în stilul seci. XIV cu turnuri şi 
foişoare, ce-i dau un aspect pitoresc.

Hohenzollern, familie imperială şi regală, se 
trage din familia şvabă a Burchardingilor, care 
a avut rol însemnat pe timpul lui Carol cel 
Mare şi în 914 a câştigat ducatul Şvabiei, şi din 
care se trăgea Burchard şi Wesel de Zolorin, 
căluţi la 1061 într’una din luptele din tinereţe 
ale lui Henric IV. Fiul lui Wezel, numit Adelbert 
de Zollern-Haigerloch întemeia în 1095 o mă
năstire în munţii Pădurea Neagră, şi familia lui s’a 
stins cu pioasa sa fică Irmintrud. Burchard II, 
fiul lui Burchard şi rudă cu Frederic Hohen- 
staufen, ducele Şvabiei, avu 4 fii, din cari Bur
chard întemeia familia conţilor de Hohenberg, 
stinsă în 1486, şi care era în inimiciţie cu ra
mura zollerică, de aceea posesiunile ei au trecut 
la alte familii. Al treilea fiu al lui Bui chard II 
se numia Frederic şi însoţi pe Henric V în 
Italia, unde muri pe la 1115, lăsând doi fii, pe 
Frederic II cu mare trecere pe lângă Lotar 
şi Conrad III, şi pe Berthold cu maie trecere 
pe lângă Frederic Barbarossa. Frederic III, 
comite, (t 1201) era cu mare putere pe lângă 
Frederic Barbarossa, Henric VI şi Filip de Şvabia, 
şi prin căsătoria cu contesa Sofia de Raabs, 
moştenitoarea burggrafului Conrad II, primise în 
1191 burggrafiatul de Ntirnberg. Fiii sei Fre
deric IV şi Conrad III se împăi-ţiră în 1227 
şi întemeiară: primul familia şvabică, ultimul fa
milia franconă. Conrad IU servi cu devotament 
pe Frederic H împăratul, care-1 numi consilier pe 
lângă fiul seu Henric şi administrator al ducatului 
Austriei. Fiul şi urmaşul seu Frederic III (1261 
până 1297) servi cu devotament pe Hohenstaufeni 
şi apoi pe Rudolf de Habsburg; în bătălia dela 
Marchfeld decise victoria, iar în 1290 susţinu 
alegerea ca împărat a lui Alhert. Fiul său 
Frederic IV (1297—1332) insoţi în Italia pe 
Henric VII, în 1314 trecu în partea lui Ludovic 
de Bavaria şi decise lupta dela Miihldorf, pentru 
care Ludovic îl numi «salvatorul impeiiului*. 
Fiii săi loan II (f 1357) şi Albrecht cel Frumos 
continuară a ţine cu familia bavareză, se îm-

păcară însă în 1347 cu Carol IV. Frederic V 
(1358—97), fiul lui loan, servi cu sinceritate pe 
Carol IV şi primi în 1363 demnitatea princiară. 
Fiul său loan IV muri fără urmaşi, iar celalalt 
Frederic VI, prin câştigarea mărcei de Bran
denburg în 1415 puse începutul strălucirii in
comparabile a familiei H. Frederic I ca elector 
de Brandenburg avu 11 urmaşi: pe Frederic II 
(1440—70), pe Albrecht Achilles (1470—86), 
pe loan Cicero" (1486—99), pe loachim I (1499 
până 153.5), pe loachim II (1535—71), pe loan 
George (1571—98), pe loachim Frederic (1598 
până 16()8), pe loan Sigismund (1608—19), pe 
George Wilhelm (1619—40), pe marele elector 
Frederic Wilhelm (1640—88) şi pe Frederic III, 
care în 18 Ian. 1701 se încorona rege al Pru
siei, iar al 7-lea rege Wilhelm I reuni în 1871, 
în aceeaşi (Ji, toate ţerile germane în puternicul 
imperiu german.

Linia principală şvabă fu întemeiată de Fre
deric IV (t 1‘251). Nepoţii săi: Frederic Cava
lerul şi Frederic de Merkenberg întemeiară 
1282 primul linia H., celalalt linia Schalksburg. 
Aceasta se stinse în 1408, pe când ramura prin
cipală se despărţi în ramura schwarzgrafică, 
ai cărei membri periră în 1412 la Sempach, 
şi ramura strasburgică, întemeiată în 1344 de 
Frederic strasburgicul, suferi mult de cearta 
dintre cei doi fraţi Frederic Ottinger şi Fitel 
Frederic. In 15 Maiu 1423 Eitel Frederic cu 
Wurtembergesii distruseră din temelie înaltul 
castel (H.), iar Ottinger, după mai mulţi ani de 
captivitate, se duse la locurile sfinte şi muri 
acolo în 1443. Fiul lui Eitel Frederic, anume 
Jost Nikolaus, împreună cu ruda sa Albrecht 
Achilles, construi din nou castelul familiei, iar 
fiul său Eitel Frederic II încheia în 1488 o în
voială de succesiune cu H. din Brandenburg. 
El fu chiemat de Maximilian I în camera impe
rială cu drept de succesiune în casa sa. Tot el 
a dat o legiuire ţerilor hohenzollerne. Nepotul seu 
Carol I (1558—76) primi în 1534 dela Carol V co
mitatele Sigmaringen şi Vehringen, iar la moartea 
sa cei doi fii ai săi, Eitel Frederic IVşi Carol II 
întemeiară linia H.-Hechingen şi H.-Sigmariugen.

In linia H.-Hechingen administra Eitel Fre
deric IV cu severitate. Fiul său loan George 
(1605—1623) fu ridicat de Ferdinand II la dem
nitatea de prinţ al imperiului, căci remăseseră 
catolici. In resboiul de 30 de ani castelul fii luat 
de Wiirttemberg, apoi de Bavarezi, apoi de im- 
perat şi nu-1 recâştigă decât Filip Christoph 
Frederic (1661—71), însă Leopold I îşi re.servâ 
dreptul de a-1 pute ocupa la necesitate, şi acest 
drept l-a avut împăratul până în 1798. Frederic 
Wilhelm (1671—1735) încheia în 1695 o în
voială de succesiune cu casa electorală şi cu 
casa H.-Sigmaringen, după care în cas de stin
gerea familiei şvabe să treacă posesiunile ei la 
casa electorală. Strănepotul lui, Hermann Fre
deric Otto (1798—1810) întră în 1806 în con
federaţia Rinului. Fiul său Frederic Hennan 
Otto trecu în 1813 la aliaţi şi se alătură de con- 
federaţiunea germanică. Cu toate că în statele 
lor făcuseră H. multe reforme, desfiinţaseră ser- 
vitudinea, orânduiseră impositele, anul 1848 pro
vocă turburări îu H., cari atraseră intervenirea 
Prusiei. In 6 Aug. armata prusiană ocupă H. şi Sig
maringen. Prinţul Frederic Wilhelm Constantin
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(1838—50) obosit de domnie se învoi a ceda ţeara 
sa Prusiei, conservând moşiile, dijmele şi primind 
o rentă anuală de 10,000 taleri. Prinţul cedă drep
turile sale lui Cari Anton de H.-Sigmaringen, iar 
la moartea lui în 3 Sept 1869 se stinse linia băr
bătească a familiei H.-Hechiugen. Restabilirea 
castelului s’a reînceput de câte trele ramurile fa
miliei şi s’a terminat de Frederic ’W'ilhelm IV.

In ramura H.-Sigmaringen, loan, fiul lui 
Carol II, fu ridicat la demnitatea de prinţ al 
imperiului. Nepotul seu Maximilian Icâştiga po
sesiuni în Ţerile de jos, unde se întemeia o nouă 
ramură a comiţilor de Berg, care se stinse în 1781 
şi posesiunile lor le adună prinţul Carol Frederic 
(1769—85). Fiul seu Anton Aloys (f 1831) le 
pierdu prin pacea dela Luneville (1801), dar in
trând în confederaţiunea Rinului primi multe 
posesiuni în Şvabia şi 1815 întră în confedera
ţiunea germană. In 1848 prinţul Carol se vecju 
nevoit a abdica în favoarea fiului seu Carol 
Anton. Armata prusiană ocupă principatul, prinţul 
cedă Prusiei ţeara sa în 7 Dec. 1848. A murit 
laSigmaringen 1885. Prinţul Z/CopoW (n. 22 Sept. 
1835), cel mai mare fiu al prinţului Carol Anton, 
fu ales în 1870 rege al Spaniei, însă renunţă 
spre a preveni un resboiu între Prusia şi Francia, 
resboiu care nu fii prevenit. Fiul seu cel mai 
mare Wilhelm, prinţ ereditar, este născut în 
7 Martie 1864, iar al doilea fiu este prinţul 
moştenitor al României. Al doilea fiu al prin
ţului Carol Anton este regele României Carol I. 
Al treilea fiu Anton a fost greu rănit în bătălia 
dela Kbniggrătz şi a murit în 5 Aug. 1866. Al 
patrulea fiu Frederic este general în armata 
germană. Cea mai mare fată Stefania (n. 15 Iulie 
1837) muri ca regină a Portugaliei 17 Iulie 1859, 
cea de a doua Maria (n. 17 Nov. 1845) este 
măritată cu Filip corniţele de Flandra.

Hohnel, Ludovic, explorator, n. 6 Aug. 1857 
în Pojon. A studiat la academia de marină din 
Fiume. A însoţit pe contele Samuil Teleld în 
Africa (1887—89), şi a pătruns preste Kili- 
mandjaro şi Kenia până la 5° long. nordică, desco
perind lacurile Stefania şi Rudolf şi un teritor 
de 230,000 km2. Despre călătoria sa face dare 
de seamă în opul »Zum Rudolf-See und Ste- 
fanie-See«, (Viena, 1892). 1892 s’a asociat la 
expediţia americană Cliauler ’W’ilbelm Astor, 
care avea să facă explorări în Zenia şi regiunile 
lacului Rudolf. 15 Sept. 1892 plecând din Lamu 
a înaintat pe Tana în sus ajungend până la 
Hamaje (Borati). De aici plecând în 5 Dec. 1892 
a cutrierat ţinuturile spre nord şi'est, timp de 
doue luni şi cinci cjile, descoperind munţii vul
canici Djamben, isvoarele Mackenzie şi urmăiînd 
cursul rîului- Guasso-Niro până la versarea lui 
în mlăştinele Lorian. In Aug. 1893 rănit de un 
rliinocer, s’a reîntors la Budapesta, unde a fost 
operat. A publicat; »Bergprofilsammlung von der 
Africa-Expedition des Grafen Samuel Teleki, 1887 
până 1888. (Viena, 1890.) (Cf. »Foldrajzi Koz- 
lemenyek*, 1890, pag. 498).

Hoike, (HeuTce), manta scurtă în forma clo
potului din seci. XIV—XVI.

Hoit, cadavru (v. ac.) animalic.
Hojeda, Alonso de, navigator spaniol, n. 1470 

în Cuenca, 1493 însoţi pe Columb spre India 
vest., 1499 însoţit de Vespucci descoperi gurile 
rîului Amazonas. *j* 1515 în Sftnto-Domingo.

Hokko, fcraxj, gen de pasere găinoasă din 
fam. Penelopidae-Cracidae, de mărimea unui 
curcan; petrece prin America meridională; se 
vânează pentru carnea ei gustoasă. Specia Crax 
alector se prăsesce şi pe la noi. fV. B.]

Holanda, v. Olanda.
Holbach, Paul Heinrich Dietrich, filosof frc., 

n. 1723, de origine germ., a trăit la Paris până 
la 1789, a scris foarte mult mai cu samă cu 
privire la chestiuni morale şi de religiune, pe 
care o consideră de superfluă, fie chiar şi cre
ştină. Vederile sale sunt expuse în scrierea: 
»Systeme de la nature«, publicat de Mirabaud şi 
la timpul seu au făcut mare sensaţie. Sistemul lui 
H. întrunesce toate elementele empirismului 
anterior: materialismul lui Lamettrie, sensua- 
lismul lui Condillac, determinismul, ateismul, pe 
care el singur l-a formulat şi profesat în modul 
cel mai pronunţat. (Cf. Uiberweg, Gesch. III; 
Kirchner, Gesch. der Philos.) [PI.]

Holban, Alexandru, n. 1836 în Iaşi, şi-a făcut 
studiile în Francia, dobândind diploma de in- 
giner-agricol dela şcoala din Grignon. întors în 
ţeară la 1861 s’a semnalat în (jiarele politice 
prin combaterea emancipării Ovreilor, şi când 
în proiectul constituţiunii dela 1866 liberalii 
Rosetti-Brătianu voiau să introducă uaturali- 
sarea lor colectivă, H. împreună cu Dr. Fetu, 
Suciu, Poni, etc. (mai pe urmă «fracţia liberă 
şi independentă») a compus o petiţie de pro
testare a Moldovenilor cu vr’o 35,000 iscălituri 
şi în locul emancipării s’a introdus prin art. 7 al 
constit. măsura restrictivă în contra drepturilor 
politice ale Ovreilor. Adversar al liberalismului 
cosmopolit, E. după absorbirea fracţieniştilor în 
partidul lil)eral a trecut la conservatori şi este 
astăcji junimist. Adeseori ales deputat şi vice- 
president al Camerei, H. a fost şi epitrop general 
al casei sf. Spiridon din Iaşi. Dela 1866—86 a 
redactat mai multe 4>ai’e- Bela el între altele: 
«Banca de scompt şi de circulaţie», (1866); «Scan
dalul în biserică», (1873); «Reforma monetară», 
(1890); «Proprietatea subterană», (1893).

Holbav, corn. în Trs., cott. Făgăraş, 1056 loc. 
(1891) Români.

Holbein, Hans, pictor german, n. cătrâ 1497 
la Grunstadt, -f- 1554 la Londra; elev al tatălui 
seu, el însuşi pictor de merit, începu cariera 
sa executând mai multe fresce şi tablouri în 
diferite biserici din Basel. In 1526 plecă la Londra, 
unde talentul seu îşi luă toată desvoltarea .sub 
protecţiunea lui Henric VIE. Dintre bucăţile 
sale celebre menţionăm: Eenric VIII dând noue 
privilegii corporaţiunei bărbierilor; Bogăţia şi 
Sărăcia, frescă din casa de Orient; un mare 
număr de portrete ale casei regale şi ale no
bleţei engleze, etc. Desemnele lui cu creionul 
fac admiraţiunea unanimă şi remân neîntrecute 
până astă4i. E. este expresiunea cea mai înaltă 
a şcoalei germane, ale căreî calităţi le-a dus până 
la ultimele limite. (Cf. F. L., Freund’ Eain’s 
Erscheinungen in Eolbein’s Manier, von J. R. 
Schelenberger. AVinlheiihur, 1785.)

Holberg, Ludovic baron de, celebru poet dra
matic danez, n. 1684 la Bergen în Norvegia, 
-|- 1754 în Copenhaga. Fiul unui colonel sărăcit 
printr’un incendiu; absolvând filosofia în Copen
haga, călători în toată Europa, mai mult pe jos, 
susţînendu-se ca profesor de limbi. Nisce scrieri
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istorice despre Danemarca şi statele Europei îi 
câştigară o catedră de istorie la Copenhaga. După 
o încercare de a se ocupa numai cu literatura, 
înfa'ă din nou în învetăment ca profesor de elo- 
quenţă, 1720. Aci, studiând pe poeţii clasici, 
publică o poemă eroi-comică, Peder Paars, 1720, 
după jnodelul poemei lui Boileau, Le lutrin 
(Strana), şi aceasta întemeia reputaţiunea lui 
literară. Urmară câteva epistole şi satire, şi în 
1721 publică în traducere daneză Avarul lui 
Moliere, care, representandu-se, puse începutul 
teatrului naţional dauez. Prin comediile sale H. 
fu nu numai întemeietorul teatrului naţional, ci 
şi reformatorul moravurilor şi obiceiurilor şi 
iniţiatorul culturei daneze. Din 34 drame ale 
sale, 29 sunt comedii, naţionale atât prin limbă 
şi stil, cât şi prin subiectele lor, luate din so
cietatea daneză. Ele fură un însemnat factor aJ 
civilisaţiunii daneze, fiind mai mult comedii de 
caracter şi moravuri decât de intrigă. A mai 
scris Fabule morale, Niel Klimii itor subterra- 
neum, o carte umoristică îu 1. lat., tradusă în 
deosebite limbi. îmbogăţit prin operele sale, îşi 
testă averea academiei din Leroe şi unei fun- 
daţiuni pentru înzestrarea fetelor sărace şi oneste. 
Operele sale sunt traduse în germ. de Tieck şi 
Oelenschlăger, cu comentare, în 4 voi.; în fr. 
de G. Fursmann, ş. a.

Holbura, numele vulgar al plantei Convol- 
vulus arvensis L. (v. ac.).

Holbura, Satul lui, în locuţiunea moldov. de
semnează un loc, unde fiecare e stăpân şi unde 
uşi poate face toate mendrele. (In locuţ. munt. 
»Tirgul lui Cremene*.)

Holcus L., (botan.) gen de plante cu indument 
moale din fam. Gramineelor, trib. Aveneae foarte 
înrudit cu Avena, de care se distinge prin spiculă 
2 floră, cea superioară masculă sau sterilă. Cu
prinde vr’o 8 specii europene şi africane, una 
respândită în întreagă regiunea temperată, 
aceasta: H. lanatus L. cresce şi la noi cu deo
sebire prin păşuni şi e cunoscută sub numirea 
de «flocoşică*, »iarba cailor*, »oleu« şi »oves sau 
iarbă dulce*. [A. Pr.]

Holda, (şi HuldaJ, în mitol. germ. fiina că
sătoriei şi fractuosităţii. Se crede identică cu 
Frigg şi cu Holle (v. ac.).

Holda, semănătură, H. verde, semănăturile 
resărite. Cuventul H. se întrebuinţează de obiceiu 
numai la semănăturile de toamnă. H. în Ţeăra 
Bârsei se mai numesce şi locul de arătură de 
o jumătate jugăr, de o găleată sau un hecto de 
semănătură; hold în 1. magh. se numesce ju- 
gărul = 1600 sta.

Holderlin, Frideric, poet germ. liric, 1770 până 
1843. Imitator al lui Schiller şi Klopstock; poesiile 
sale se disting prin idei şi simţeminte înalte şi 
prin melancolie şi desperare. Asemenea şi ro
manul său Hyperion.

Holera, numele popular al plantei Xanthium 
spinosum L. (v. ac.).

H., V. şi Cholera.
Holerca, Liurcă, beutură slabă.
Holics, comună mare în Ung., cott. Nyitra, cu 

5747 loc. (45.')6 Slov., 1037 Germ. şi 118 Magh.), 
şi cu frumos castel regal şi grădină de fasani. 
Sub împăratul Franoisc I, H. şi cetatea H. trece, 
prin cumpărare, în proprietatea casei de Habsburg. 
E centrul domeniului casei domnitoare. In ca

stelul de H. s’a ratificat, în 30 Dec. 1805, pacea 
dela Pojon.

Holle, Frâu H. sau Holda, în mitol. germ. 
o (Jiuă veche germană, anume 4>na soarelui şi 
a apei de nori. Stă pe la fântâni şi lacuri, unde 
îşi împletesce perul de aur (ra(jele soarelui în 
apă); dar şi ca Wodan, în viscole călătoresce 
prin aer (v. Berchta). H. e bună şi rea, frumoasă 
şi urîtă, tinără şi bătrână, blândă şi grozavă, aşa 
precum e (jina soarelui ori a norilor, adecă precum 
e timpul. [Atm.]

Holly, loan, (1785—1849), 'poet slovac, preot 
catolic. Traducea poeţi clasici (Eneida 1828) şi 
scrise însuşi, în forma modelelor antice, nisce 
epopee despre istoria veche a Slovacilor, care 
conform ideilor de atunci i-se ivia in lumina 
unei idile liniştite, turburată de bmtali străini.

Holoblastlce, se numesc ovulele constituite 
numai din vitei formativ, fără vitei nutritiv; 
aceste ove presintă segmentaţiunea totală (v. 
Segmentaţiune, Vitei şi Meroblastioe.).

Holocain,Paradiăthoxyăthylenyldiphenylamidin, 
cristale incolore, greu solubile în apă. Se folo- 
sesce la morbi de ochi.

Holocephall, familie de pesci.
Holod, (magh. Hollod, în vechime Hydus, 

Hudus şi Midas-telekJ, apare la 1332 ca pa- 
rochie regulată, corn. mică în Ung., cott. Bihor. 
Are 97 case, cu 508 loc. Români gr.-cat. Ter. 
1288 jug. cat. arător şi muntos. Se cultivă agro
nomia, industria de casă, pomăritul şi se prăsesc 
vite. Dela H. şi-a luat numele vinul renumit ce 
se produsese în via dela Vintir a episcopului 
gr.-cat. rom. din Oradea-mare. Această vie fu 
sădită de episcopul Vulcan, cu viţe dela Tokaj. 
A4i e nimicită de filoxeră. Staţiunea căii ferate. 
Protopopiat gr.-cat. rom. cu 9 corn. şi 5538 sull,

Holoferne,/OZo/ern^l, după cartea luditei, bo- 
liducele regelui Nabuhodonosor, omorît do ludita.

Holosericeu, (botan.) holosericeus, organ aco
perit la suprafaţă cu peri scui'ţi şi moi la pi])ăit, 
ca şi cum ar fi catifea.

Holosiderit, meteorit hber de silicaţi şi format 
mimai de fier. ■

Holosteum L., gen de plante anuale glutinos- 
pubescente din fam. Caryophylleelor, tril). Al- 
sineae, foarte înrudită cu Cerastium, de care 
se distinge prin flori umbelate şi semeuţa dorsal 
compresă cu umbilic elevat. Cele trei specii răs
pândite în Europa şi Asia temperată se reduc 
după Bentham şi Hooker la una: H. umbel- 
latum L., ce cresce şi la noi pe locurile cultivate.

[A. Pr. I
Holostoma, divisiune a AfoZ«sce/or gasteropode, 

la care orificiul cochilei este rotuncjit sau întreg.
Holothurii, clasă de echiuoderme (v. ac.) ver- 

miforme, cu axa principală orizontală.
I. ord. Eupodelor: H. provecjute cu pi

cioare ambulacrale. a) Aspidochirotele, cu ten
tacule scutiforme şi anusul terminal; genul 
Holothuria cu speciile tubulosa, eduUs. h) Den- 
drochirotele, cu tentacule ramificate şi anusul 
terminal; genul Cucumaria, Thione. c) lilio- 
palodinele cu tentaculele penate şi anusul situat 
în apropiere de gură. Genul Rhopalodina.

II. ord. Apodele; H. lipsite de tuburi am
bulacrale. a) Pneumonophore cu pulmoni aqui- 
feri, Molpadia, Fchinosma. b) Apneumone, faiă 
pulmoni aquiferi. Synapta.
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Holotricha, infusorii al căror corp este deo
potrivă acoperit pe toată suprafaţa sa de cili 
foarte fiui. Genuri: Paramecium, Prorodon, etc.

Holstein, provincie a Germaniei, la nordul El bei 
şi la sudul Danemarcei, între Elba, Trave şi Eider. 
Forma odată un ducat, iar dela 1866 constitue 
partea meridională a provinciei Schleswig-Hol- 
steiu. El cuprinde patru ţinuturi: H. propriu 
^is, între Schwentine, Eider, Grieselau şi Stoer, 
cu oraşele Kiel şi Rendsburg; Stormann, între 
Bille, Trave şi Stoer, cu Segensberg şi Gliick- 
stadt; Wagria, între Schwentine, Trave şi Bal
tica, cu Ploen şi Oldenburg; Bitmarsch, între 
gurile Elbei şi Eiderului. La acestea s’a adaus 
comitatul Ranzau şi senioria Pinneberg cu Al- 
tona. Capitala e Gliickstadt. E o regiune agri
colă, fertilă; cai renumiţi; industrie şi comerciu 
activ. Locuitorii sunt amestecaţi cu Frisoni şi 
Slavi. H. e o parte din fostul ducat Nordalbingia 
al Saxonilor, pe cari i-a supus Carol cel Mare 
(804). Contra slavismului năvălitor. Saxonii îm
preună cu Danezii resistară cu succes timp de 
mai multe secole. In seci. XII Adolf II fundă 
Liibeck, ceea ce dădu avent comerciului H. La 
1203 corniţele Albert Orlamund îl uni cu Schles- 
wigul, de care so despăi^ţi la 1225 şi cu care 
iar fu unit până la 1386. In aceste ultime tim
puri istoria sa e comună cu a Danemarcei şi 
cu a Schleswigului. Până la 1459 remase unit 
cu Schleswig-Schauenburg, iar de aci înainte 
până la 1863 cu casa prinţilor de Oldenburg. 
La 1866 fu auectat Prusiei. [A. S.]

Holtei, Carol, von, poet şi scriitor germ., n. 
24 Ian. 1798 în Breslau, dela 1819 actor în 
Breslau, Berlin, etc., 1837—39 directorul tea
trului din Rig^ ţ 12 Febr. 1880 în Breslau. 
A scris vaudeviluri şi drame («Wiener in Berlin», 
»Der alte Feldherr», »Lenore«), «Gedichte», (ed. 5 
în 1861) şi «Schlesiscbe Gediclite», (19 ed. 1888), 
numeroase romane şi autobiografia»'V’ierzigJahre«, 
(ed. 2, 1859). Excelent şi ca perorator dramatic.

Holty, Ludovic Henric Cristofor, poet germ., 
n. 21 Dec. 1748 la Mariensee lângă Hanovra, 
t 1 Sept. 1776 în Hanovra. Elegiile, cântecele 
şi odele sale sunt scrise în stil molatec, uşor, 
transpirând din ele o vialitate plăcută; publicate 
sub titlul »Gedichte«, (1782, ed. nouă de Halm 
în 1870).

Holtzendorf, 1) JET., Carol Frideric, von, ge
neral de artU. prus., n. 1764, 1813—15 coman
dantul artileriei călăreţe în corpul de armată 
al lui Biilow, 1825 inspector general alarmatei 
t 26 Sept. 1823 în Berlin. 2) H., Franeisc, 
von, profesor de dreptul penal, n. 14 Oct. 1829 
în Vietmannsdorf, 1861 profesor în Berlin, 1873 
în Miincben; -f- 4 Febr. 1889. Iniţiatorul con
gresului juriştilor. Ser.: »Die Deportation als 
Strafmittel®, (1859); »Die Principien der Politik®, 
(ed. 2 în 1879); «Handbuch des VoLkerrechts«, 
(1885—89, 4 voi.); »Das Verbrechen des Mordes 
und die Todesstrafe», (1873), etc.

Holub, Fmil, călător, n. 7 Oct. 1847 în Holitz 
în Boemia, studiază în Praga medicina şi istoria 
naturală. In 1872 aplicat ca medic în Africa de 
.sud. De aici face escursiuni sciiuţifice în Trans- 
vaal, ajunge în nord până la cataractele Victoria 
(Zambesi). In 1884 face o călătoiie în regiunile 
din jurul lacului Bangveolo, însă e sibt să se 
reîntoarcă din câusa ostilităţilor indigenilor. Nu

meroasele sale colecţiuni de istoria naturală le-a 
donat mai multor musee din Austria.

Holyhead, insulă engleză în canalul Sf. George; 
pe această insulă se află oraşul H., staţiune 
de trecere la Irlanda, 8745 loc. (1891); port 
sigur şi gi'andios.

Holyoke, oraş în statul nordamer. Massacbusetts, 
lângă rîul Connecticut, cu 35,637 loc. (1890).

Homar, Stacoj, (Homarus), gen de crustaceu 
din ord. Decapodelor, grupa Macrurelor, fam. 
Astacidelor. Corpullungăreţ, rostrul subţire armat 
de fiecare parte de trei sau patru spini; picioarele 
anterioare terminate fiecare prin o pensă di- 
dactilă; ultimul inel toracic imobil; bronchiile 
în numer de 19. Trăiesc în mare.

Homatropina, Phenylglykolyltropein, alcaloid 
preparat din atropină; de asemenea însuşiri fi- 
siologice ca aceasta. Se întrebuinţează ca me
dicament la boale de ochi.

Homaxonia, v. Centrostigma.
Homburg, (H. vor der HoheJ, oraş în prov. 

prus. Wiesbaden, cu 9274 loc. (1895). Până la 
1866 a fost capitala langravatului Hessen-H., 
cu castel; una din cele mai însemnate băi din 
Taunus cu parcuri frumoase; progimnasiu real.

Homer, presupusul autor al Iliadei şi Odiseei, 
cele mai vechi epopei clasice europene, modele 
până a(Ji neîntrecute de poesie epică prin na- 
turaleţa şi puterea simţemintelor, prin origina- 
btatea şi sublimitatea imaginilor, prin frumseţea, 
simplitatea şi energia expresiunilor. Lui H. i-se 
atribuiau şi alte poeme, in special imnurile (jise 
homerice şi Batrachomiomachia. Criticii din Ale
xandria, analisând aceste epopei, considerau Iliada 
şi Odisea ca creaţiune, unii a doi poeţi, alţii a 
unei serii de poeţi populari din mai multe ge- 
neraţiuni. După căderea literaturii antice, până 
în seci. XVII H. era crezut ca adevăratul şi 
singural autor al poemelor homerice, după o 
biografie a lui Produs din seci. II d. Chr., alta 
a lui Suidas din seci. XI şi după alte biografii 
apocrife, din cari cea mai veche e scrisă poate 
cu o miie de ani după H. In 1674, abatele d’Au- 
bignac, în Conjectures academiques, combătu 
pentru prima oară tradiţiunea despre H. şi re- 
înoi părerea criticilor alexandrini despre ori
ginea poemelor homerice. Vico, în Scienzanuova, 
tom. III, 1725, trată chestiunea în fond şi până 
a(jd critica n’a întrecut vederile sale, afară de 
amănunte. După Vico, H. e pereonificarea unei 
lungi epoce poetice şi tipul mai multor gene- 
raţiuni de aetji, în timp cel puţin de patru veacuri. 
Wolf, în Prolegomena ad Homerum, 1795, stu
diind chestiunea pusă de R. Wod în cartea sa, 
Geniul lui Homer, dacă poemele homerice au fost 
scrise, probă că la originea lor nu era cunoscută 
scrierea şi ele n’au putut fi compuse de un singur 
om; în Odisea se văd credinţe şi moravuri 
deosebite de ale Iliadei. Ultimul cuvent al cri
ticei e, că H. a fost unul, poate cel mai genial, 
din ae^ii «iubiţi de (Jei şi onoraţi de oameni», 
ca Phemius, Demodocus, ş. a., cari au compus 
deosebite poeme despre resboiul troian, cântate 
de ei înşişi, şi mai târziu do rapsocji, prin ce
tăţile Greciei şi loniei şi din cari s’au. format 
sub Pisistraţi (561—528 a. Chr.) cele două mari 
epopei populare, Iliada şi Odisea, cari se recitau 
la serbători şi cari multă vreme au fost istoria 
şi sfânta Scriptură a Elinilor, ca şi Bibha la
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creştini şi imnurile vedice Ia Indieni. Unitatea 
de formă a celor doue epopei se explică prin 
modificarea continuă a aecjilor şi rapsozilor, ca 
şi unitatea de stil a Cântecului lui Roland, Nie- 
belungen, Gudrun şi a tuturor cântecelor j)opo- 
rane; iar mai târziu prin modificarea şi adaptarea 
culegetorilor sub Pisistrat şi a criticilor alexan
drini, dintre cari Aristarch, pe la 350 a. Clir., 
stabili definitiv textul şi împărţi epopeile în 
24 cânturi. Cu toate acestea unii istorici, ca 
Ottfried Mtiller în Istoria literaturei grec., susţiu 
âncă existenţa lui H. şi unitatea de origine a 
celor doue epopei. Cea mai veche ediţiune a 
Iui H. e a lui D. Chalcondyla, (Florenţa, 1448); 
cea mai bună a lui Wolf, (Leipzig, 1804—1806), 
îndreptată după recensiunea lui Aristarch; şi 
a lui Bothe, (Leipzig, 1832—35), cu un bun co
mentai1 şi o judicioasă alegere de scolii grece şi 
cu un resumat de lucrările comentatorilor. Cea 
mai bună trăducei’e lat. cu text grec e a lui 
Firmin Didot, şi franceză după Montbel a ace
luiaşi editor. In germ. se distinge frumoasa tra
ducere în versuri a lui Voss. In rom. avem 
Odisea şi Batrachomiomachia în prosă, de I. Ca- 
ragiani. [M. Strajan.]

Homerice, imnuri atribuite lui H., considerate 
între cele mai vechi monumente ale poesiei 
eline, compuse probabil de rapsoZi ca preludie 
ale recitării rapsodiilor. Sunt 34, din cari mai 
însemnate următoarele şese: Lui Apollo Deliul, 
Lui Apollo Pythiul, Lui Hermes, Aphroditei, 
Demetrei, Lui Dionysos.

Homeritji, numele unei familii sau mai bine 
al unei şcoale de rapsoZi, în insula Chios, până 
în seci. V a. Chr., renumiţi prin recitarea poe
melor homerice, asemenea trubadurilor, barZilor 
celtici, scalzilor scandinavici şi menestrelilor ger
mani. Cf. Welcker, Der epische Cyclus, (Bonn, 
1835); Theil et Haller, Dict. complet d’Homere 
et des Homel’ides. (Paris, 1842.)

Homeristi, se numiau la Greci şi Romani ac
torii, cari recitau în teatni versuri din Homer 
sau representau episode scoase din poemele sale. 
In seci. IV a. Chr., când representarea trage
diilor era foarte rară din causa cheltuelilor, D. 
Falereul întroduse acest fel de petrecere puţin 
costisătoare şi adoptată şi de Romani. H.-ii purtau 
uniformă resboinică, cu un bastonaş în mână in 
loc de armă, şi jucau adeseori la ospeţele bogaţilor.

Homerulers, (pron. homrulers), numele parti
dului format la 1872 de cătră deputaţii irlandezi 
din parlamentul Engliterei; acest partid cerea 
pentru Irlanda parlament separat cu guvern de 
sine stătător (hoine rule), Ministeriul lui Glad- 
stone (v. ac.) a şi presentat parlamentului englez 
un astfel de proiect de lege în 1886 şi în 1893, 
care însă nu a fost primit. Conducetorul parti
dului H. a fost Parnell, apoi Mac Carthy.

Homiletica, Komilia, v. Omiletica, Omilia.
Homme, (franc., pron. omm) om, bărbat, H. 

d’aff'uires, factor, îngrijitorul unei întreprinderi, 
unei case; H. du monde, om de lumea mare; 
H. du jour, om de salon; H. d’esprit, om^ isteţ, 
de spirit; H. de lettres, literat; H. lettre, om 
înveţat; H. de qualite, om ales, de neam, nobil.

Homo, (tat.J om; H. novus, parvenit, ridicat 
din popor; H. sui juris, domn, stăpân pe ale 
sale; H. alieni juris, care e supus altuia; H. 
proqn'ius, rob, sclav. Homo sum, humani nihil

a me alienum puto, »sunt om, şi ca atare nu 
sunt străin de ceea ce e omenesc», citat din 
Terentius »Heautontimorumenos« (1, 1).

Homo —, (grec,) folosit în compuneri ou în
semnarea de «asemenea».

Homocea, corn. rur. în Rom., j. Tecuciu, si
tuată pe malul Şiretului; se compune din căt. 
H. şi LespeZi cu 1660 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
are 2 biserici şi 2 şcoale.

Homodichogamia, (botan.t un cas al heteromor- 
fismului floral, când o specie are indiviZi homo- 
gami şi indiviZi dichogami (v. ac.); s. e. la Ajuga 
reptans, unde indivizii dichogami sunt protandri.

Homodont, v. Dentiţiune.
Homoeopathia, un metod de vindecare a boa- 

lelor, imaginat de Samuel Hahnemann, şi a cărui 
basă este recunoascerea şi combaterea unor 
simptome, cari caracterisează boala, avend de 
principiu «similia similibus curantur». Adecă dacă 
un medicament provoacă un simptom la om să
nătos, acel medicament va vindeca acelaşi simptom 
din oarecare boală, dacă se va lua în anumită 
diluaţiune. Acest metod de vindecare, vulgarisat 
în ultimii decenii de Contele Mathei din Bo- 
logna, astăZi nu mai are nici o basă sciinţifică 
positivă, căci terapia se adresează la combaterea 
căuşelor boalelor şi nu în contra simptomeloi1. 
H. este sofismul medicinei, pe când terapia 
adevărată are de basă fisiologia positivă, ce re- 
sultă din lupta celulelor noastre contra agenţilor 
morbizi. Că H. mai are ici colo succese, se ex
plică prin puterea sugestivă a medicului şi nu 
a medicamentului.

Homofonia, în musica vechilor Greci unisonul 
şi execuţiunea unei aceleiaşi melodii în unison 
de mai multe voci sau instrumente, prin oposiţie 
cu antifonia, execuţiunea în octavă. A Zi o com- 
posiţiune musicală capătă epitetul de H., când 
in ea melodia unei partide predomină, pe când 
celelalte partide se mărginesc la rolul secunda]- 
de a ţine acompaniamentul armonic. Când într’o 
composiţiune nu există o partidă melodic pre
dominantă, şi toate partidele vocale sau instru
mentale au aceeaşi importanţă melodică, se Zi(^e 
polifonă sau în stil concertant. [T. C.j

Homogam, (botan.) se Z>ce despre florile cc 
au staminele şi stigmatul mature în acelaşi timp; 
indivizii ce au astfel de flori se Zic homogami 
sau cu liomogamie. Se numesc H. şi capitulele 
dela Composee, când toate florile lor sunt erma- 
frodite ori unisexuate (Polygamia aequalis a 
lui Linne).

Homogen, (grec.) care este format din elemente 
de aceeaşi natură. In matematică: expresiuni 11. 
sunt acelea, în cari gradul tuturor terminilor este 
acelaşi. In zoologie: ordinul de infusorii al căror 
corp este lipsit de viscere.

Homografia, dependinţa a doue figuri geome
trice, astfel ca dacă 3 puncte ale uneia simt în 
linie dreaptă, punctele corespunZetoaro ale celei
lalte sunt asemenea în linie dreaptă, şi viccvci sa.

Homogyne Cass., (botan.) mic gen din vasta 
familie a Compositelor, tribul Seuecionidcae, cu
prinde plante erbacee vivace mai mult sau mai 
puţin albtomentoase. Frunzele radicale late, coi1- 
date, angulate sau sinuat-dentate, mai mici decât 
frunzele genurilor vecine Tussilago şi PeUisiles. 
Florile purpurii sau albe apar înaintea frunzeloi 
şi sunt dispuse în capitule mărişoare heterogamo.



Homoheterostylia — Homorog. 717
disciforme, solitare sau câte 2 la vîrful unui 
scap; florile marginale sunt femele, cele centrale 
sunt hermafrodite şi tubiiloase. Involucrul ci- 
lindiic, compus din hractee uniseriate egale, 
adesea mai sunt şi câteva mici bi'actee exte
rioare. Receptaculul nud şi plan. Fructele sunt 
achene lineare cu 5—10 coaste. Acest mic gen 
are vr’o 3 specii, respândite prin munţii Eu
ropei. In părţile noastre cresce prin pădurile şi 
păşunile subalpine şi alpine H. alpina Cass., 
cunoscută de poporul nostru sub numirea de 
Rotunjoare. [Z. C. P.]

Homoheterostylia, (botan.), v. Heterostylia. 
Homoiochiamydeu, (botan.) se numesce înve

lişul florei când e format dintr’unul sau doue 
verticile de frunze identice între ele în ce pri- 
vesce coloarea. Un atare înveliş se chiamă pe- 
rigon, iar frunzele lui sepale (sepalaj. Coloarea 
lor e sau verde, ca a caliciului, când se (Jici^ro- 
phyloide, cum e la Paris, Juncus, ş. a.; sau 
coloarea lor e ca a petalelor, când se (Jic peta- 
loide, ca la Mirabilis, Ghiocei, Zambilă, Or- 
chidee, etc.

Homolog, (fitrec.l de acelaşi nume. Termin pentiu 
lucriu'i, cari au acelaşi raport; în geometrie H. 
înseamnă ceva pe o formă situat, s. e. laturi 
homologe, unghiuri homologe; membre homo- 
loage ale unei propoi^iuni sunt sau cele doue dina
inte, sau cele dinderet.

Homologia, homoloage, se 4*ce de organele 
cari sunt construite după acelaşi plan funda
mental, exemplu: ochii dela pesci, batracieni, 
reptile, paseri şi mamifere sunt H. între sine, 
aripele dela paseri sunt H. cu membrele ante- 
terioare dela mamifere şi batracieni, etc. Acestor 
termini de morfologie se opun terminii fisiologici 
Analogie, analoage, cari se referă la organele 
ce îndeplinesc aceeaşi funcţiune, fără ca să aibă 
aceeaşi origine morfologică; exemplu: aripele 
dela insecte sunt analoage cu aripele paserilor; 
ochii insectelor, arachnidelor, cu ochii vertebra
telor, etc. [Dr. N. Leon.]

Homologumena, acele cărţi sacre, a căror ori
gine şi autoritate divină era recunoscută de cătră 
toţi, aşa erau cele 4 evangelii. Faptele aposto
lilor, toate epistolele Sf. Paul, I a Sf. loan şi 
I a Sf. Petru, iar a căror autoritate era trasă 
de cătră unii la îndoială se (jiceau antilegomena. 
(v. Canon.) [i—m.]

Homonime, în gramatică: doue cuvinte, ce se 
rostesc în acelaşi chip, dar au înţeles cu totul 
deosebit (s. e. Mai'e [eşti Doamne, etc.] şi [Am 
călătorit pe] mare). [*]

Homonna, corn. mare în Ung., cott. Zempli- 
nului, (1891) 3738 loc., din cari 1580 Slovaci, 
1002 Magh., 100 Germ., 31 Ruteni, 215 div.; 
oficiu pretor., judecătorie cerc. reg., perceptorat 
de dare, notariat public reg., oficiu de saline, 
şcoală civilă şi de comerciu, etc.; staţiune de cale 
ferată, postă şi telegraf, etc.

Homoomeri, (grec.) termin folosit de filosoful 
grec Anaxagoras pentru a areta omogenitatea 
şi asemănarea elementelor din cari se compun 
corpurile din natură, precum şi ordinea gru
pării lor. [PI.]

Homooptoton, (grec.) figură de cuvinte, variată 
aplicaţie a aceluiaşi cas întro (jicere. [*] 

Homooteleuton, Cgrec.J armonia silabelor finale 
ale versurilor, ca şi rima în versificaţiune, [*]

Homoptera, v. Hemiptere.
Homor, un rîuleţ de munte care se revarsă 

în rîul Moldovei, în stânga lui, lângă tîrgul 
Gura Ho mor ului. In păi"ţile acestea a exi
stat odinioară unul din multele cnezate, ai 
căror stăpâni, prin alegerea unuia mai viteaz 
şi mai circumspect din mijlocul lor ca cap al 
tuturora, au creat domniatul Moldovei nedepen
dent între 1342 şi 1349. înainte de 1427 exista 
în dreapta rîuleţului, mai sus de actualul tîrg, o 
mănăstire, zidită de judele Ion şi fiii săi Lazar, 
Stanciul şi Costea. Mănăstirea aceasta fu arsă 
şi prădată de Tatari pe la începutul seci.-XVI. 
In domnia dintâiu a lui Petru Rareş (1527—38) 
însă, ceva mai la deal de ruinele ei, zidi în 
1530 marele logofăt Toader Buboiog cu soţia sa 
Anastasia altă mănăstire frumoasă, care există 
şi astă(Ji (1899) ca biserică sătească, după ce se 
secularisaseră moşiile ei în 1786 în folosul fon
dului religiouar gr.-or. bucovinean (v. ac.). In 
jurul acestei mănăstij'i s’a format cu timpul un 
sat, care poartă numele de Mănăstirea Ho
rn o rul ui; este comună rurală şi parochie îm
preună cu atenentele comune rurale Poiana Mi
cului şi Pleşa, cu moşie mănăstirească, în căp. 
şi j. Gurei Homorului în Bucovina; au tustrele 
2852 loc. (1359 ort.-or., 1474 rom.-cat., 19 mos.) 
şi două şcoale primare, în M. H. şi P. M., şi o 
parochie romano-catolică în P. M. (Schematismus 
der Bucovinaer gr.-or. Archidiocese pro 1898, 
pag. 95; Wickenhauser F. A., Geschichte der 
Kloster Horn oi1. St. Onufri, Horodnic und Petrauz, 
Cernăuţ, 1881; Onciul Is., Fondul religiouar 
gr.-or. al Bucovinei. Cernăuţ, 1891, § 13).

[Dr. I. G. Sbiera.]
Homorîciurile, com. rur. în Rom., j. Prahova, 

situată lângă rîul Teleajen; se compuuo din 5 căt. 
cu 2289 loc. (Dicţ. geogr. 1897), caii pe lângă 
agricultură se ocupă şi cu lemnăritul şi fabricarea 
rachiului de pnme; com. are 2 biserici şi 1 şcoală.

Homorod, 1) H., comună în Trs., cott. Hu
nedoarei, (1891) 1033 loc. Români; 2) H., co
mună în cott. Ternavei mari, (1891) 1227 loc., 
din cari Nemţi 628, Români 306, Maghiari 103, 
div. 190. Staţiune de cale ferată, de postă şi 
telegraf; 3) H., staţiune balneară, aparţinătoare 
comunei Kâpolnâs-Olâhfalu, în Trs, cott. Odor- 
heiului; cercetată pe an do 2—300 persoane;
4) H., rîuri, doi afluenţi din partea dreaptă ai 
Oltului, ambii isvoresc din munţii Arghita şi 
curg prin cott. Odorheiului şi Ternavei mari;
5) J3., conumele mai multor comune din Se
cuime, s. e. H.-Ukland, H.-S.-Paul, H.-Almaş, etc.

Homorod-Almaş, comună mare în Trs., cott. 
Odorheiului. Pe teritoriul comunei, în valea rîu
leţului Varghiof este peştera de asemenea nu
mire, cea mai mare peşteră a Transilvaniei. Se 
află în o regiune romantică. Gura ei se află în 
o rîpă, la o înălţime de 30 m. preste alvia rîu
leţului. Se alcătuiesce din 52 de caverne sute- 
rane. Lungimea totală este 760 m. In caverne 
trăiesc lilieci, în unele locuri se găsesc în pă- 
mentul văros resturi de ursua spelaeus. Pe timpul 
năvălirii Turcilor şi Tătarilor a servit în mai 
multe rânduri de asii locuitorilor. Despre ea 
există mai multe legende. [Silv. Mold.]

Homorog, 1) H., (magh. Olăh-Homorog, în 
vechime JSumrak), comună mică în Ung., cott. 
Bihor; apare în anale la 1333 ca parochie. Are
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276 case, cu 1277 loc. Rom. gr.-or. Teritoriul: 
3826 jug. cat. Se cultivă agronomia, prăsesc vite 
şi porci aleşi; 2) H., (magb. Magyar-Homorog), 
corn. mare în Ung., cott. Bihor cu 1625 loc. 
Români gr.-or. şi Maghiari. [-h]

Homospor, (botan.) care are sporii de un singur 
fel, în ceea ce privesce forma şi mărimea; 
aceeaşi accepţiuue ca şi isospor, cu spori iden
tici. Toate Muscineele, Ferigele, Equisetaceele 
şi Lycopodiaceele sunt Homosporee.

Homostylia, (botan.) e particularitatea ce o au 
unele plante Dicotiledonate, ca toate florile de 
pe un individ să aibă stilele de lungimi egale 
(v. şi HeterostyliaJ. E de observat că, dacă în 
stare naturală planta e heterostilee, cum se ob
servă la specii selbatice de Primula, prin cul
tură devine homostilee; de aci se pare că hete- 
rostilia derivă din homostilie.

Homotactic, (botan.) se dice despre modul de 
ramificaţie al inflorescenţei, când se face numai 
după un singur tip, racemos (v. Racem)sau cymos 
(v. Cima).

Homotrop, (botan.) se numesce embrionul 
dintr’o semenţă provenită dintr’un ovul anatrop; 
în acest cas radicula embrionului e în apro
pierea hilului.

Homousia, de aceeaşi fiinţă, esenţă; un atribut 
al Sf. Treimi, în cai’e toate persoanele sunt de 
aceeaşi fiinţă; adeverul de credinţă despre con
substanţialitatea Fiului cu Tatăl, combătut de 
Ariu, în conciliul ecumenic I dela Nicea (325), 
s’a introdus în simbolul de credinţă: (»cel ce e 
de o fiinţă cu Tatăl*). (Cf. Dr. Al. Graraa, Istoria 
universală a bisericei. Blaş, 1881, §§ 45—47.)

' [i—111 •]
Homunculus, omuleţ, (alchimie). In evul mediu 

se credea, că alchimiştii au isbutit să fabrice fiinţe 
vii, cum şi oameni, însă mici de tot, ca embrionii. 
Metalele cufundate în isvorul sacru se puteau 
transforma după voinţă: aşa, un om de aramă 
devenia de argint, apoi de aur. Insă cum arama 
are un corp şi un suflet »ca şi omul viu*, şi de
oarece «înmulţirea metalelor se face după ace
leaşi legi ca şi generaţiunea*, urmează deci că e 
posibil fabricarea fiinţelor vii din metale. Acji ase
menea ci'edinţe au remas nişte pure curiosităţi.

Iu Paleontologie Homuncules sunt nişte măi- 
muţe din Patagonia, făcend parte din familia 
Cebienelor. [Nigrim.]

Honan, provincie în interiorul Chinei spre sud 
dela Hoangho, 176,000 kms. cu 22 milioane loc.; 
teren foarte productiv. Oraşul H. a fost mai 
de multe ori residenţă împărătească.

Hondol, corn. în Trs., cott. Hunedoarei, (1891) 
1315 loc. Români. In hotarul H. sunt băi de 
aur şi de argint.

„Hondoleana“, însoţire de anticipaţiuni şi 
credit în Hondol, fundată la 1895. Capital so
cial cor. 20,590 în mise ă cor. 30.

Honduras, republică în America centrală, între 
Oceanul. Atlantic, Pacific, Guatemala, San-Sal- 
vador şi Nicaragua. Supr. 119,820 km2., îutre 
16°, 2' şi 13°, 2' lat. nord. şi 92° şi 85°, 31' 
long. vest. (Paris). Coaste joase, bănci de năsip; 
sunt câteva lagune, cum e Caratasca sau Cartago 
şi Brewer. Pe coasta de nord se află insulele: 
IJtila, Roatan, cu trei porturi bime, Barbareta 
şi Guanaja (Bonaca). Coasta de sud presentă

admirabile porturi naturale; aici se află insule 
basaltice, precum: Tigre, cu portul Amapala, 
Sacate Grande, Gueguensi. Disposicion, Verde 
şi Garova. Ţeara e o continuaţiune a platoului 
Mexicului, străbătut de văile Ulua şi Guascoran. 
Munţii cei mai înalţi sunt Selaque (3085 m.). 
Lanţul principal al tuturor munţilor e format 
din stânci cristaline şi nordul din sedimentare. 
Ei poartă numele de Cordilleri, Sierra Patuca, 
Opolaca, Intibucat, Montecillos, Lepaterique, Ule, 
Chile, sierra Sulaco, Misocco şi Congrehoy. De 
însemnat e şi câmpia Comaya'gua şi doi foşti 
vulcani: Tigre (789 m.) şi Sacate Grande (676 m.). 
Apele se varsă în Pacific şi Atlantic şi sunt: 
Rio Negro, Choluteca, Nacaome, Guascoran, Cha- 
malecon, Ulua, Rio Blanco, (care iese din lacul 
Yojoa), Romano (Aguan), Ţinto sau Negro, Poyer, 
Patuca şi Segovia. Clima e sănătoasă pe înălţimi, 
dar nu şi pe coasta Atlanticului. Aproape tot 
H. ţine de «tierra templada* (temperată); nu 
ninge, şi afară de coastele Atlanticului e o climă 
admirabilă, chiar pentru Eui’openi. Sol fertil; 
păduri, savane, lemne preţioase, cacao, indigo, 
orez, tutun şi toate celelalte plante ale Atnericei 
centrale. Faună bogată, cuguari, pecari, alligatori, 
pesci mulţi, broasce ţestoase, crustacee. Mare 
avuţie minei'ală, puţin exploatată, în aur, argint, 
plumb, fier, cărbuni, cupru, platină, zinc, stibiu. 
Industrie neînsemnată, afară de fabricaţiunea 
brânzei, care e importantă. Comerciu asemenea 
mic. Poporaţiune 398,877 loc. (1897), câte 3 pe 
km2., în majoritate indigeni, în triburi distincte, 
între cari 20,000 Caraibi. Capitala Tegucicalpa 
(10,000 loc.). Religiunea statului e catolică; un 
episcopat există la Comayagua; preoţii se că
sătoresc dela 1830. Posedă 92 km. de cale ferată, 
dela Puerto Cortez la Pimienta. Comerciul se face 
prin porturile Trujillo, Omoa, Puerto Caballos 
şi Amalapa. Veniturile sunt de 1.901,606 pesos 
(1 pesos = 5 fr.), cheltuielile de 2.264,586 pesos 
(1895—96); importul 3.260,575 pesos; exportul 
2.647,248 pesos (1896—97). Armata de resboiu 
38,075 oameni. Istorie. Fu descoperit de Columb 
la 1502 şi curând se fundară câteva oraşe. Foi niâ 
provincia Comayagua a căpităniei genei’alo a 
Guatemalei până la 1823, când întră în con- 
federaţiunea Americei centrale. La 1839 se des- 
păi-ţi, la 1859 avu resboiu cu Guatemala, la 1872 
cxr San Salvadorul, la 1880 se mută capitala dela 
Comayagua la Tegucicalpa.

Honduras englez sau Balize sau Belize, co
lonie engleză în Yucatan. E cuprinsă între ocean 
şi Rio Hondo la nord, rîul Sarstun la sud şi o 
linie convenţională în interior. De H. ţin şi in
sulele Turneffe şi Ambergris. Supr. 21,47.5 km,'!. 
Teren şes şi mlăştinos pe coaste, iar mai iiicolo 
munţii: Cackscomb (1100 m.). Savane şi păduri. 
E udat de rîuiîle Sarstun, Xibun, Belize, Rio 
Nuevo şi Hondo. Climă umedă, ploi torenţiale. 
Bogăţia solululni sunt lemnele (acaju, campeş, 
etc.), vitele şi plantaţiunile (zahăr, etc.). Popo- 
raţiunea 32,000 loc. (1892). Capitala Belize, alte 
oraşe Corozal şi Orange Walk. Albi sunt numai 
vr’o 4—500. Colonia s’a desvoltat din stabili
mentele, pe cari corsarii englezi ai Jamaicei le-au 
întemeiat pe coastă pentru lemnele colorante şi 
de mobile şi pentru contrabandă. Principalul 
dintre dînşii era "Wallis (1640). Spaniolii au 
încercat să-i alunge (1754) şi neputend, i-au
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recunoscut între Hondo şi Xibun sub suzera
nitate, care, bine înţeles, era foarte slabă. Din 
numele lui Wallis Spaniolii au făcut Baliz. şi 
acest nume a remas pe urmă coloniei. Englezii 
o măriră şi la 1836 se mai întinseră până la 
Sarstun, până când la l8o6 remase stăpână, cu 
toate protestările statelor Americei centrale şi 
a Statelor-Unite. [A. S.]

Hongkotig, insulă în estuarul rîului Canton 
(China), 79 km2., cu 253,514 loc. (1895); dela 
1842 e în mâna Englezilor; port liber, comerciu 
însemnat; pe insula II. se află oraşul Victoria.

Honneur et patrie, (franc.) onoarea şi patria, 
devisa ord. franc, al legiunii de onoare.

Honny soit qui mai y pense, (franc., pron. oni 
soa chi mal i pans, necinstit care cugetă ceva 
reu), fiusă celebră pronunţată de regele Angliei 
Eduard III, în 1349, cu care oca.sie fundă or
dinul Jartierei (v. ac.). La un bal al curţii că- 
(|end o jartieră contesei de Salisbury, iubita de 
regele, acesta se repezi să o ridice, lucru care 
dete ocasie seniorilor dimprejur să rîdă semni
ficativ. Eduard exclamă atunci: »Honny soit etc.«, 
adăugând că în curând se va simţi însemnătatea 
acestei vorbe. Puţin după aceea el crea ordinul 
Jartierei, o jartieră de catifea albastră, pe care 
era brodat în argint celebra frasă. [O. L.]

Honolulu, capitala insulelor Havaî, portul prin
cipal şi cel mai însemnat oraş comercial al ar- 
chipelagului, situat la ţermul sudic al insulei 
Oahu, cu 29,920 loc. (1896); se expoiiează zahăr, 
orez, lână.

Honoris causa, (lat.) în mod onorific.
Honorius, Flavius, împer. roman, fiul mai mic 

al lui Teodosiu I, n. 384 d. Chr., după moartea 
tatălui seu (395) la împărţirea imperiului pri- 
mesce stăpânirea asupra imperiului rom. de vest, 
pe când fratele seu mai mare Arcadius primesce 
imperiul resăritean; la început îşi pune resi- 
denţa în Milano, iar la 403 în Eavenna; fiind 
minor (de 11 ani) regenţa o poartă la început tu- 
torul seu Stilicho, care, după ce luptă cu succes 
împotriva invasiunilor barbare, 408 cade jertfă in
trigilor lui Olympius; incapabil de a-şi apera mo
ştenirea părinţească, H. pierde stăpânirea asupra 
Galliei, Spaniei şi Britaniei. •]* 423.

Honorius, papi; H. I, (625—638) din Cam
pania, ridică episcopiile de York şi Canterbuiy 
Ia rang de archiepiscopii; pe timpul seu s’a ivit 
eresia monoteleţilor (v. ac.), care i-s’a împutat 
şi lui din causă, că scrisese patriarchului din 
Constantinopole Sergiu 2 epistole, în cari îi im
punea acestuia tăcere cu privire la expresiunile: 
doue voinţe şi doue lucrări (în Isus). Pentru 
aceste seiîsori fu anatemisat în sinodul al VI 
ecumenic (680). Această anatemisare dete după 
aceea ansă la multe scrieri apologetice pentru 
salvarea ortodoxiei lui H. H. (II), mai înainte 
Petru Cadalus, episcop de Parma, este ales 1061 
antipapă sub influenţa’ germană, faţă cu Ale
xandru II; conciliul din Mantua (1064) îl de
pune, dar el nu abdice de pretensiunile sale. 
T 1073. Nu e numerat în şirul papilor. H. II, 
(1124—30), mai înainte Lambert de Fagnano 
din Bologna, episcop de Velletii şi cardinal de 
Ostia; după moartea lui Henric V înduplecă pe 
principii germ. să aleagă împer. pe Lothar de 
Saxonia; de altă parte e silit să cedeze contelui 
Roger de Sicilia feudurile papale Apulia şi Ca-

labria. S. III, (1216—27), mai înainte Cencio 
Savelli-, cardinal, urmaşul lui Inocenţiu III; în
coronează pe Frideric II ca împărat; stărue în- 
zadar pentru o expediţiune cruciată; întăresce 
ord. Dominicanilor (1216) şi al Franciscanilor 
(1223). H. IV, (1285—87), mai înainte Giacomo 
Savelli, canonic la Châlons-sur-Marne, apoi car
dinal ; ca şi antecesorul seu. Martin IV, e ocupat 
cu afacerile siciliane, îşi validitează supremaţia 
asupra Siciliei; admoniază pe regele Ungariei 
Ladislau IV să-şi reprimească soţia alungată; 
întăresce ord. Carmeliţilor,

Honos, la Romani un cjeu. numele lui în
seamnă: onoare. H. represintă vitejia resboinică 
şi recunoascerea ei. Fabius Veiucosus la an. R. 
521 a zidit primul templu al (Jeului H.; serbă- 
toarea lui era la 29 Maiu.

Honourable,(eugl., prou. onnorebl), prese. Hon., 
titlu de onoare ce se folosesce înaintea numelui 
fiilor unui Viscount sau Baron englez.

Hont, comitat în Ungaiia, încungiurat de comi
tatele Zolyom, Barş, Neograd, Pesta şi Strigoniu, 
despărţit de acesta prin Dunăre. 2649 83 km2, 
cu 123,023 (1891) loc. (58,155 Magh., 56,529 Slov., 
7602 Germ. şi 737 de alte naţionalităţi). Teri
toriu juuntos, şesuri numai îii valea rîului Ipolj'. 
La partea nordică se află munţii Şemniţului cu 
cel mai înalt pisc Sitnea (odinioară dealul lui 
Attila) înalt de 1011 m. Rîuri: Ipoly, Garam, 
Sechinţa, Crupiniţa (Korpona), Şemniţ, şi nume
roase văi şi vălcele. Clima moderată, în părţile 
nordice, în jurul Şemniţului, e aspră. Media 
temperaturei anuale 7•5° C. Cea mai geroasă lună 
Ianuarie, cea mai caldă August. Producte, în 
părţile muntoase aur, argint (Şemniţ şi Bola- 
bânya), fier, aramă şi plumb. In hotarul Cru- 
peniţei şi Colpach se află frumos opal de lemn; 
în interiorul munţilor sunt numeroase băi de 
peatră şi var; în multe locuri se află quarţ de 
foarte bună cualitate. Băieşagul dă muncă la 
aproape 10,000 de oameni. La şes se produce 
grâu, secară, orz, oves, rapiţă, păstăioase; pă- 
puşoiu numai în părţile sudice. Colinele produc 
vin excelent. Are şi numeioase isvoare mine
rale. Pe lângă agronomie, băieşag, vierit, locui
torii se ocupă şi cu economia de vite şi cultura 
tutunului.

Honterus, loan, reformator al bisericii Saşilor 
ardeleni, n. 1498 în Braşov din o familie de 
cetăţean; în etate de 17 ani pleacă la Viena 
pentru completarea studiilor sale, unde la 1522 
ia bacalaureatul, iar la 1525 e înzestrat cu titlul 
de »magister« în artele liberale; 1530 apare în 
Cracovia, de unde după câteva septemâni merge 
la Basel şi aici 1532 îşi pune sub tipar harta Trs., 
ântâia pe terenul hartografiei geogr. a Ungariei; 
în Basel adoptează H. toate principiile reforma
torului Luther, pe cari voia să le pună în praxă 
în patria sa; totodată învaţă şi arta tipografiei, 
care credea, că îi va fi de mare ajutor întru 
realisarea operei sale reformatorice; 1533 H. se 
reîntoarce în oraşul seu natal, întemeiază prima 
tipografie în Trans., din care după moartea lui
H. , ieşiră şi primele căi*ţi tipărite românesce, şi 
pornesce o epocală activitate literară şi culturală, 
învălmăşeala produsă în ţeară după moartea lui
I. Zâpolya îi ofere luiH. momentul potrivit pentru 
a-şi realisa planurile sale reformatorice pe te
renul bisericesc; 1542 tace primul pas hotăritor
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publicând cărticica reformaţiunii sub titlul »Re- 
formatio Eccle.siae Coronensis ac Totius Bar- 
censis Provinciae», reformele sîint introduse fără 
mari sguduituri în Braşov şi Ţeaia Hârsei şi mai 
apoi le primesce întreg poporul săsesc. 154.3 H. 
e tras de Martinuzzi la respundere înaintea dietei 
din Alba-Iulia pentru reformele sale, nu apare 
însă înaintea dietei, ci respunde cu »Apologia 
Reformationis«. 1544 H. e ales paroch evang. al 
Braşovului şi pune temelie gimnasiului evang. 
din acel oraş şi unei biblioteci publice. H. a 
desvoltat o bogată activitate literară, f 23 Ian. 
1549 în Braşov, unde Saşii ardeleni în 1898 din 
incidentul aniversării de 400 ani a nascerii sale, 
i-au ridicat monument. Cf. Teutsch, Reformation 
im siebenbiirg. Sachsenland. (Sibiiu, 1876); Neu- 
geboren, H., der Reformator der Sachsen in 
Siebenbiirgen. (Barmen, 1887); «Gazeta Trans.« 
din 1898 nr. 171 şi uu. \

Honved, fmagh.J nume dat trupelor insurec- 
ţiunii maghiare dela 1848—49. După introducerea 
dualismului în monarchia habsburgică, s’a format 
în Ungaiia 1868 houve4iiîiea, care servesce pentru 
ajutorarea armatei comune, spre aperarea internă 
a terii şi excepţional pentj’u susţinerea ordinei 
publice. Conducerea supremă a honvedimei e 
încredinţată «ministeriului ungar pentru aperarea 
ţerii«, iar instrucţiunea trupelor e condusă de 
«comanda supremă de honve(}i«. Ungaria e îjn- 
părţită în 7 districte militare, ale căror agende 
sunt conduse de «comanda districtuală de honvezi*. 
Sediile districtelor sunt; I Budapesta, II Se- 
ghedin, III Caşovia, IV Pojon, V Alba-Regală, 
VI Cluj şi VII Zagrabia. Fiecare district for
mează 1 divisiune de infanterie, sub comanda 
comandantului de district, constând din 2 bri- 
gade, â 2 regimente, ă 3—4 batalioane de in
fanterie. La fiecaie corp de armată al armatei 
comune din Ungaria este subordinată o divisiune 
de H. H. îşi capetă oamenii parte prin recrutare, 
parte prin transferarea soldaţilor cari au servit 
10 ani în armata comună. Corpul oficierilor se 
întregesce parte din institutele proprii, parte 
prin transferări din armata comună. Generalii 
au un stat concretual cu cei din armata comună. 
Comanda e maghiară, iar în Croaţia croată. H. 
aveau la început cadre mici, dar cu timpul or- 
ganisaţia lor s’a lărgit mereu, iar acum se in
tenţionează ridicarea statului analog ca la trupele 
armatei comune, prin ce mult se va ridica va
loarea militară a H.-lor. Infanteria H.-lor constă 
din 94 batalioane, cari formează 28 regimente, 
şi anume: regimentele nr. 1, 3, 5, 8, 9, 13, 17, 
19, 21 şi 24 au câte 4, celelalte câte 3 bata
lioane. Cavaleria H.-lor constă dm 10 regimente 
de husari ă 2 divisiuni, â 3 escadroane cu câte 
150 călăreţi. Până acum sunt numai 3 comande 
de brigadă, dar e probabil, că în timp de resboiu 
se vor contrage în divisiuni de cavalerie. Re
gimentele sunt subordonate în chestii de cava
lerie «inspectorului cavaleriei de H.« Armatura, 
echipamentul cât şi instrucţia infanteriei şi a 
cavaleriei e analogă cu a armatei comune. Statul 
honvedimei e statorit pentru cas de resboiu la 
164,000 oameni. Artileria şi celelalte trupe aju
tătoare, H. le primesc deocamdată, în timp de 
resboiu, dela armata comună. [Herbay.] 

Hooke, (pron. huc) Bobert, fisician englez, n. 
1655 în Freshwater (insula ‘Wight), f 1703. A

inventat regulatoml oroloagelor de buzunar in
dependent de Huyghens. A funcţionat ca pro
fesor de geometrie la «Graham College« din 
Londra. A ajuns membru şi dela 1678 secretar 
la «Royal Society*. S’a distins în mechanicâ şi 
în optică. Newton continuând, unde a remas H., 
a ajuns să descopere legea gravitaţiunii.

Hooker, Sir William Jackson, n. 1785 în 
Norwich, director şi întemeietorul grădinei bo
tanice din Kew lângă Londra, celei mai celebre 
pe continent, f aici 1865. Botanist englez, ce 
s’a distins prin vaste cunosbinţe sistematice, 
după-cum ne putem convinge din operele sale 
mai principale: Musci exotici, 1818—20, Icones 
Filicum (în colaborare cu R. Greville) 1829—31, 
Genera Filicum 1842, The British Flore 18.30, cea 
mai celebră floră a Britaniei, apărută în o serie 
de ediţiuni. Flora boreali americana, 1833—40, etc.

[A. Pr.]
Hopkinson, (cetesce: hojikinz’n) Jonn, inginer 

englez, n. 1849. Din 1872—78 a funcţionat ca 
inginer intr’o fabrică din Birmingham, iar la 
1878 s’a mutat la Londra. Şi-a câştigat renume 
prin experimentele şi lucrările sale asupra ma
şinilor dinamo-electrice, aducând electro-tecli- 
nicei servicii frumoase.

Hoplit, pedestraş din armata vechilor Elini, şi 
membru al unui trib din Atica. [Caion.]

Hora, cântec de veselie şi de joc, (poesie şi 
musică). Numele unui danţ naţional românesc.

Hora, este cântecul vesel, care însoţesce jocul 
omului nostru din popor. H. sau se cântă după me
lodia jocului (în România un joc lin, numit II., la 
care jucătorii sunt aşezaţi în formă de cerc şi se ţin 
de mâni unii cu alţii; în Ardeal un joc mai vioin, 
numit «jocul ardelenesc® sau «ardeleneasca®, la 
care jucătorii sunt aşezaţi în părechi), sau se 
rostesc, de obiceiu de bărbaţi (în România şi 
de lăutari), după ritmul jocului. Ele de obiceiu 
constau numai din câteva versuri şi de multe ori 
se împrovisează îu decursul jocului. Cuprinsul 
lor este foarte variat. Câte odată ele sunt nisce 
isbucniri simple de veselie, altă dată nisce com
plimente galante la adresa iubitei sau «mândrei®, 
adeseori însă au cuprins ironic şi muşcător. Nu
mirea de «horă® se întrebuinţează în România, 
Basarabia şi Bucovina. In Ardeal şi Ungaria ho
rele se numesc strigături sau chiuituri; în unele 
locuri descântece. Colecţiuni de hore (strigături): 
V. Alexandri: Poesii populare ale Românilor 
(Bucuresci, 1866); S. FI. Marian: Poesii popo
rale române (Cernăuţi, 1875) voi. II; G. Dem. 
Teodorescu: Poesii populare române (Buc. 1885); 
Jarnik-Bârseanu: Doine şi strigături din Ardeal 
(Buc. 1885 şi Braşov 1895); Mai mulţi invoţă- 
tori: O mie doine, strigătul! şi chiuituri (Bi'aşov, 
1891), etc. [—]

Musica horelor populare se compune din unul 
sau doue perioade de câte 8 tacte în 6/8 înti^’o 
mişcare moderată, cu ritmul în acompauiameut 
o optime punctată urmată de trei şesesprecjeoinii. 
Dela fluier, scripcă şi cobză H. a trecut la ari
stocraticul piano, care are acţi la noi un bogat 
repertoriu de hore, de multeori, adeviirat, atât 
ca măsură cât şi ca ritm diformate. 8uiit chiar 
compositori cari scriu Tempo di hora! [T. C.j

Hora, (lat.) oară, Horae canonicae sau re
gular es, în mănăstirile catolice oarele de rugă
ciuni, precum şi aceste rugăciuni, ceasuri.
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Horaci, (»cei de pe munţi*), numire dată lo
cuitorilor (Cehi) din Moravia apusană.

Horaiţ, un câmp deschis şi colnicos între rîul 
Sucevei şi al Şiretului, cu mai multe sate în- 
cepend de pe la Fântâna Albă (v. ac.) şi Vol- 
cineţ (v. ac.) până la şiragul de muncei pădu
roşi dela marginea Bucovinei despre Moldova 
de sus. [Dr. I. G. Sbiera.]

Horănszky, Ferdinand, om politic magh., n. 
1838. A studiat dreptul; 1861 ales jude la tri
bunalul din Szolnok; pe timpul provisoriului îşi 
deschide cancelarie advocaţială; 1872 ales de
putat în Szolnok; 1875 trece în partidul opo- 
siţional, care la alegerile din 1892 a luat nu
mele de «partid naţional» (nerazeti part). H. a 
fost vicepreşedintele şi de pe la 1893 e preşe
dintele acestui partid.

Horaţii, numele a trei fraţi, locuitori ai Romei, 
cari pe timpul domniei lui Tulius Hostilius s’au 
luptat pentru patria lor cu cei trei Curiaţi, re- 
presentanţii cetăţii Alba. Lupta se dete în faţa 
armatei romane şi albane. La început soartea 
favoriza pe Alba şi doi H. murise, la sfîrşit 
norocul se schimbă şi cel din urmă dintre H. 
ucide pe Curiaţi.

Acest subiect a fost mult utilisat în litera
tură, şi mai ales marele poet francez Corneille 
a reuşit în tragedia sa »Les Horaces», tragedie 
în cinci acte (1639), să redee în splendide versuri 
întreg eroismul acestei lupte. Subiectul tragediei 
este acesta; Cel din urmă dintre H. se întoarce 
după sfîrşirea luptei acasă, toată lumea îl aclamă 
şi binecuvintează afară de sora sa Cămilă, care 
era logodnica unui dintre Curiaţi. Dînsa îl bla- 
stemă, şi atunci H. într’un moment de mănie 
o ucide. Corneille a sciut perfect de bine să 
zugrăvească persoanele acestei tragedii şi mai 
ales tipul moşneagului părinte al lui H. Subiectul 
acestei tragedii a fost luat din cartea I, (cap. XXIII) 
a istoriei lui Titu Liviu. — Jurământul H.-lor, 
tablou al marelui pictor francez Louis David, so
cotit ca cea mai de samă operă a acestui ar
tist. (1785). [Caion.J

Horatius, Flaccus Quintus, celebru poet liric 
latin, n. la Venusia, în ţeara Samniţilor, 65 a, Chr., 
t în Roma, 8 a. Chr. Fiul unui libert, colector 
de dare, primi o educaţiune aleasă, asemenea 
aristocraţilor, sub îngrijirea părintelui seu, care 
îl însoţi la Roma, apoi la Aţena în şcoalele 
celor mai renumiţi înveţători. In resboiul civil, 
după moartea lui Cesar, se lupta ca tribun în 
armata republicanilor, până la căderea dela Fi- 
lippi, unde scăpă cu fuga. După resboiu veni 
la Roma unde, confiscându-i-se moşia părintească 
dela Venusia, ca şi lui Virgiliu şi altora, spre 
a se da veteranilor lui August, trăi sărac, ca 
secretar al unui questor. Facend cunoscinţă cu 
Variu şi cu Virgiliu, acesta îl recomandă lui 
Mecenate şi lui August, cari îl tratară cu multă 
generositate şi cu o adeverată amicie, dându-i 
un mic domeniu în valea Sabină. Aci petrecea 
H. vara, neplăcendu-i să trăiască în Roma, unde 
i-se oferise locul de secretar ia curtea lui August; 
iar iarna o petrecea la o altă vilă a sa lângă 
Tarent. El înavuţi literatura lat. cu toate formele 
poesiei lirice, dând limbei o flexibilitate, o graţie 
şi armonie, necunoscute până aci. A scris: Ode, 
4 cărţi; Epode, 1 carte; Cântecul secular; Sa
tire, 2 cărţi; Epistole, 2 cărţi, între cari şi arta
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poetică. H. predică în poesiile sale filosofia mo
rală a lui Epicur, însă în înţelesul cel nobil al 
acestei doctrine, căutând fericirea pe calea vir
tuţii şi a plăcerilor morale, având consciinţa 
curată de ori ce vină, (Hic murus aheneus esto, 
Nihil consciae sibi, nulla pallescere culpa); bu- 
curându-ne de viaţă fără a ne teme de moarte; 
Uberându-ne de jugul pasiunilor şi pornirilor rele, 
(Mihi res, non me rebus subjungere conor); şi 
fiind statornici în hotărîrile noastre, (Tenacem 
propositi virum,... si fractus illabatnr orbis, im- 
pavidum ferient ruinae). O bună alegere de 
maxime horaţiane a făcut Th. Vogel, sub titlul: 
Die Lebensweisheit des Horaz, (înţelepciunea 
vieţii de Horatius, text latin, Leipzig, 1869). 
Intre studiile despre H. semnalăm Istoria vieţii 
şi poesiilor lui Horatius de Walckenaer, 2 voi., 
1840. H. e cu multă artă şi cu note tradus în 
rom. de D. C. Ollănescu în versuri; asemenea 
în Arta poetică de Ar, Densuşanu. O ediţ. lat. 
cu multe note rom. a Odelor şi epodelor e a 
lui G. Munteanu. [M. Strajanu.]

Horatius Cocles, Roman, care după o legendă 
ar fi apărat singur întrarea unui pod contră ar
matei lui Porsena. [Caion.]

Horbote, v. Dantela.
Horcăire, (lat. stertor), respiraţie sgomotoasă, 

ce se produce prin oscilaţia vălului palatin, când 
cineva doarme cu gura deschisă. Poate fi însă 
şi un simptom al paralisiei vălului palatin.

Horda, ceată de oameni nediscipUnaţi, gloată 
rătăcitoare.

Hordeolum sau ulcior, este o infiamaţiune a 
glandulelor lui Meibom la bordul liber al pleo- 
pelor. Se vindecă cu cataplasme fierbinţi, la în
ceput -prin risipire, iar mai târziu prin coacere 
şi spargere sau înţepare. Boala se ivesce mai 
des la copii limfatici sau scrofuloşi.

Hordeum L., (botan.) gen din fam. Gramineelor, 
trib. Hordeeae, cuprinde ierburi erecte anuale 
mai rar perene. Se cunosc vr’o 12 specii, res- 
pândite prin regiunile temperate ale globului. 
In părţile noastre cresce pe lângă drumuri, zi
duri şi prin locuri necultivate H. murinum L., 
iar prin locuri năsipoase şi sărate, prin fenaţe 
sterile cresce H. maritimum With., etc. Se 
cultivă foarte mult ca plante alimentare: H. 
vulgare L., cunoscut de poporul nostim sub nu
mirea de orz; H. hexasiichon h-i numit vulgar 
orz iernatic; H. distichon L., H. zeoeriion 
L., etc. Din făina de orz se face pâne, care este 
însă mai puţin nutritivă decât cea de grâu. Din 
grăunţele de orz prin decorticare se fabrică ar- 
p ă c a ş u 1, care se pune la supă şi care nu este 
altceva decât grăunţe de orz, curăţite de pojghiţa 
lor. Orzul servă la fabricaţiunea berei (v. ac.). 
Malţul preparat din orz are proprietăţi anti- 
scorbutice. Preparaţiunile cu raalţ se admini
strează în medicină spre a combate catarele şi 
broncbitele cbronice, complicate cu dispepsie.

[Z. C. P.J
Hordicidia, la Romani serbătoarea din 15 Apr. 

întru venerarea 4inei Tellus (pământul). Cultul 
s’a întrodus âncă de Faunus ori de Numa. In 
(jiua serbătorii se tăiau multe vaci de fetat (horda).

[Atm.]
Hore, în mitol. grec. fetele lui Zeus cu Therais. 

Ele au stat în serviciul multor 4ei; lui Apollon 
şi Helios Ie prindeau şi Ie desprindeau caii,
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închideau şi deschideau porţile ceriului şi ale 
Olimpului, etc. După Hesiod H. sunt sapra- 
veghetoarele agrilor. Ele sunt 3 ori 4 şi au fost 
puse şi lângă Charite (v. ac.) şi nimfe, şi se 
închipuiau cu aripi. Se (Jicea, că H. repre- 
sintă anotimpurile, iar mai târcjiu, că înseamnă 
oarele cjilei. [Atm.]

Horecea, sat pe malul drept al Prutului în 
căp. şi jud. Cernăuţ în Bucovina; o parte din 
el, cea de pe deal, H. veche, se ţine ca suburbiu 
de oraşul Cernăuţ (v. ac.), iar cea din vale de 
pe lângă Prut, H. Mănăstirii sau Ludi-Horecea, 
formează comună rur. separată, cu moşie mănă
stirească; ambele împreună fac o parochie cu 
1244 loc. (1163 ort. or., 43 cat., 3 prot., 37 mos), 
au câte o şcoală primară şi câte o biserică. In 
H. Mănăstirească exista o săhăstrie pe la înce
putul secolului XVIII; pe la 1730 clădi acolo 
episcopul Antoniu de Rădăuţ o biserică do lemn 
cu câteva chiliuţe pe lângă ea (mănăstire) întru 
amintirea tatălui seu, care se săhăstrise aici. In 
1766 însă zidi egumenul ei Artemon, cu aju
torul mitropolitului Moldovei Gavriil, al marelui 
logofăt Cilibiu şi al altor binefăcători o biserică 
de piati’ă. Acest schit fu apoi secularisat în 1786, 
iar biserica servesce acum ca biserică parochială. 
Are o capeliţă în podul ei, unde se şi liturgi- 
sesce âncă la Sf. George. (Onciul, Ist. Fond. 
religionar gr.-or. al Bucovinei. Cernăuţ 1891, 
§ 24; Wickerhauser F. A., Horecea, 1880).

[Dr. I. G. Sbiera.]
Horezu, rîu în Rom., j. Vâlcea, isvoresce din 

muntele Cocoru şi se varsă în Bistriţa, pe dreapta, 
aproape de corn. Tomşani.

Horezu, Hurezu sau TîrguSorezu, corn. urh. 
în Eomânia, j. Vâlcea, cu 855 loc. (Dicţ.'geogr. 
1893), la Tîrgu-H. aparţin şi căt. Olarii şi Bălă- 
nesci; în corn. sunt 4 biserici şi câte 1 şcoală 
de băieţi şi de fete cu 3 institutori şi 2 învăţă
toare ; reşedinţa subprefecturii plaiului H., a unei 
judecătorii de ocol, a unei companii de dorobanţi; 
mai este aci o farmacie, un birou telegrafo-postal, 
şi 2 isvoare cu apă minerală conţinând pucioasă. 
Loc. se ocupă cu agricultura şi comerciul; tîrg 
septămânal se face Sâmbăta, iar bâlciuri anuale de 
trei ori. înfiinţarea acestui tîrg se datoresce unor 
neguţători, şi mai nainte s’a numit Huhurez.

Horezu, mănăstire de călugăiiţe în România, 
j. Vâlcea, situată în depărtare de 3 km. de 
Tîrgu-H. pe rîul cu ase.menea numire, înfiinţată 
de Const. Brancoveanu la 1692; până la 1862 
mănăstirea era locuită de călugări, cari au fost 
mutaţi la Bistriţa şi în locul lor s’au stabilit 
călugăriţe, cari sunt în număr de 48 şi se ocupă 
cu facerea de muhaire, scoarţe şi alte lucruri 
de mână. Mănăstirea şi-a păstrat până a(Ji aproape 
intact caracterul arcbitectonic original; dintre 
odoarele ei vechi şi interesante unele s’au depus 
la Museul naţional din Bucuresci, asemenea şi 
frumoasa bibliotecă, compusă din căi’ţi grecesci, 
slavone, românesc!, latine, dintre cari unele au 
aparţinut lui Const. Brancoveanu. (Cf. C. St. 
Bilciurescu, Mănăstirile şi bisericile din România. 
Bucuresci, 1890. C. Alessandrescu, Dicţ. geogr. 
al j.-lui Vâlcea. Bucuresci, 1893.)

Horezu-Poenari, com. rur. în Rom., j. Dolj, 
situată pe rîpa dreaptă a Jiului, cu 1441 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu agricul
tura; com. are 1 biserică şi 1 şcoală.

Horla, Ursu Nicola, capul rescoalei ţeranilor 
români din Trs. (Munţii-Apuseni), n. pe la 1730 
în Albac, din fam. Nicola sau a Niculescilor; 
adevăratul său nume era Vasile Nicola; numele 
Ursu e numai numire secundară, primită în fam. 
în locul numelui Vasile, după o datină parti
culară, ce există la ţeranii din munţii Abrudului, 
iar numele H. e un simplu epitet poporal, ce 
i l-au dat muntenii pentm deosebita pasiune, 
ce o avea dînsul să horească, pentru farmecul 
şi puterea cântărilor sale. H. era iobagiu al 
statului; despre viaţa sa înainte de 1779 se scie 
cu siguranţă numai atâta, că petrecuse mai mult 
timp în com. Ciucea, din cott. Clujului, la un 
unchiu al nevestei sale. Rescoala, care este le
gată de numele lui H., este fructul despera- 
ţiunii extreme, la care fusese adus poporul rom. 
iobăgit prin legile Ti’s., prin Împilarea, stoar
cerea şi tiranisarea neomenoasă a feudalilor; 
ea are caracterul unei revoluţiuni sociale, care 
tindea a respinge apăsarea neomenoasă, făcută 
de nobili asupra iobagilor, fiind însă că nobilii 
erau cu toţii Maghiari, revoluţia îşi puse ca 
ţintă stirpirea tuturor Maghiarilor din Trs. Dela 
1715 Românii din munţii Abrudului încep să 
fie consideraţi ca iobagi ai statului, având să-şi 
rescumpere obligamentele lor feudale cu o taxă 
anumită, care până la 1775 nu era mai mare 
de 5859 fi.; în anul amintit taxa de rescum- 
părare se urca la 14,769 fi., iar în 1788 ajunge 
cifra de 21,555 fi., mai împunându-li-se âncă 
preste această taxă o mulţime de alte contri- 
buţiuni şi (Jile de lucru, aşa, că iobagii statului 
ajung într’o posiţie cu totul nefavorabilă. Una 
din asupririle cele mai simţitoare pentru Ro
mânii din munţii Abrudului a fost luarea drep
tului de cârcimărit (1778). Din toate acestea 
urmează o mulţime de conflicte între Românii 
din munţii Abrudului, domeniul Zlatnei, şi între 
funcţionarii domeniului; se ridică plângei'i fără 
resultat la guvernul transilvan, se trimit depn- 
taţiuni Ia Curtea imper. în 1779, 1780 şi 1782, 
în cari intâlnim totdeuna pe H. şi Cloşca; în 
postul Crăciunului 1783 H. pleacă a patra oară 
la Viena, de unde se întoarce numai în primă
vara anului următor; H. e primit în audienţă 
de împăratul, şi-i presentează o nouă petiţiune 
pentru curmarea abusurilor comise faţă cu po
porul muntean şi încetarea maltratăriloi-. Can
celaria transilvană în 13 Apr. 1784 dă ordin 
guvernului Trs., ca până va urma decisinuea 
monarchului asupra cercetării ordonate ânca în 
1780, guvernul să apere pe locuitorii immteni 
şi pe deputaţii lor de persecuţiile funcţionalilor 
domeniului şi comitatului, iar cei prinşi pentru 
plânsorile lor să fie puşi numai decât în liber
tate. După audienţa din primăvara anului 1784, 
H., întors acasă, începe să agitezo pe ţeiaiii 
mai ântâiu în secret, apoi pe faţă la rescoală 
în potriva nobililor, arătând o cruce de aur şi 
un pergament, pe cari pretindea a le li primit 
dela împăratul, ca semn, că împăratul încu
viinţează rescoala asupra nobililor.

In acelaşi timp făcându-se preparative de res- 
boiu în contra Turcilor, împăratul prin o noua re
crutare voia să-şi înmulţească regimentele în 
Trs., iar poporul ţeran, deşi cunoseea severa 
disciplină militară nemţească din acel tim|), pr^’- 
ferin(ţu-o pe aceasta tractărei neomenoase a
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domnilor, aleargă cu droaia la aaentare şi în 
curând sunt trecuţi în registrele armatei locui
torii a 81 sate românesci. Nobilimea îngrozită 
de înarmarea iobagilor, cere sistarea recrutării, 
iar pe iobagi îi opresce prin bătăi şi închisoare 
dela aseutare. In mijlocul nemulţămirii generale, 
revoluţia îşi ia începutul în satul Mesteacăn 
din Zarand, (31 Oct. 1784), ai cărui locuitori 
uciseră 2 subprefecţi, cari voiau să prindă pe 
conducetorul lor Cnşan (v. ac.); ţeranii se adună 
după aceea la biserica din Curecbiu, unde Crişan 
le spune, că întrucât nobilii s’ar opune, ca ei 
să capete arme, să pornească cu toţii în contra 
nobililor, ueavend nici o frică despre partea 
îinperatului, care ar voi această^ mesură; făclia 
revoluţiei odată aprinsă, ţeranii dau năvală asupi'a 
nobilimei din întreg Zarandul, revoluţia trece 
apoi cu toate funestele ei urmări în cott. Hu
nedoarei; străbate după aceea în ţinuturile în
vecinate ale cott. Albei şi Clujului din Trs. şi 
îu cott. Aradului; ţinuta pasivă a trupelor impe
riale în frunte cu comandantul gen. bar. Preiss, 
explicabilă de o parte din oposiţia cerbicoasă a 
feudalilor, manifestată cu toată ocasiunea faţă 
cu încercările de recrutare ale comandanţilor 
militaii, de altă parte din împrejurarea, că ba
ronului Preiss îi impusese împeratul auume, ca 
să nu întrevină în nici o afacere din Trs., decât 
în urma unui ordin anumit al consiliului de 
resboiu din Viena, a trebuit să încurajeze mult 
rescoala ţeranilor români, până ce împeratul, 
încurcat chiar atunci în resboiu ou Olanda, atins 
în chipul cel mai neplăcut de măcelul dintre 
ţerani şi nobili, dă mai ântâiu ordin foarte aspru 
pentru înăduşirea mişcării, dispunând trimiterea 
mai multor corpuri de armată şi punerea unui 
premiu de 300 galbeni pentni prinderea celor 
trei capi ai rescoalei: H., Cloşca şi Crişan. Aceste 
mesuri împeratul, informat mai apoi asupra cru- 
dimilor săvîrşite de nobili contra ţeranilor nevi
novaţi şi asupra adeveratelor motive ale rescoalei, 
le revoaca şi dispune publicarea unei amnestii 
generale, din care sunt scoşi numai capii rescoalei, 
iar cu pacificarea stărilor turburate, însărcinează 
pe corniţele lankovich (v. ac.), comisar împer. 
în Banat, care neisbutind cu blândeţă, ordonă 
înaintarea trupelor; se dau mai multe lupte 
parţiale cu resultat îndoielnic între armată şi 
resculaţi, Ia Mihăleni (17 Dec. 1784) însă ţeranii 
sunt bătuţi şi împrăştiaţi. H. se desface pe urmă 
de trupă, o ia la fugă şi se ascunde în pă
durea Scorăcetul, nu departe de rîul Someş; 
aici este trădat de 7 ţerani rom., ademeniţi prin 
pi'emiul de 300 galbeni, pus pentru prinderea 
capilor rescoalei, e prins (27 Dec. 1784) şi piere 
frânt în roată împreună cu Cloşca (v. ac.) la 
28 Febr. 1785 în Alba-Iulia. Cu toată furia 
Românilor resculaţi, este adeverit, că în cele 
2 comitate: Hunedoara şi Zarand, numeral per
soanelor omorîte de ei a fost numai 133, după 
cari au remas 38 veduve şi 77 pi'unci orfani, şi 
tot aşa do adeverit este şi aceea, că dintre Ro
mâni singur la Deva şi la Aiud au fost executaţi 
atâţia, abstragend dela cei căluţi în lupte, caii 
au fost neasemenat mai mulţi, şi dela familiile 
acestora, cari au trebuit să iee lumea în cap, 
dacă n’au pierit de foame şi de ger, apoi dela 
cei omorîţi după aceea prin bătăi de resbunare. 
Sângele versat în rescoala lui H. avu cel puţin

resultatul, că împeratul losif II prin un decret 
din 22 Aug. 178.5 a acordat ţeranilor din Trs. 
dreptul de liberă migrare. Cf. N. Densuşianu, 
Revoluţiunea lui H. Bucuresci, 1884; A. I). Xe- 
nopol. Ist. Rom., V, p. 695—709; G. Bariţiu, 
Părţi alese din istoria Trs. I, p. 473—484; Teleki 
D. grof, A Horatâmadâs tortenete. Pest, 1865; 
Szilâgyi F., A Hora-Vildg Erdelyben. Pest, 1871. 
Acest din urmă mai puţin preocupat decât Teleki.

[nt.]
Horib, (Horeb, ChorebJ, muntele pe care a 

fost chiemat Moise prin glasul lui D-(}eu pentru 
a se pune în fruntea poporului israiltean, pentra 
a-1 mântui de robie, scoţendu-1 din Egipt şi 
ducendu-1 în Canaan.

Horizont, v. Orizont.
Hormayr, losif, Baron, istoric, n. 1772 în 

Innsbruck, 1803 director al archivelor ces. reg. 
de stat şi de curte în Viena; 1809, spriginit de 
archiducele loan şi de Andreiu Hofer, a elaborat 
planul eliberării Tirolului, luând parte activă în 
resboiu ca comisar sup. civil; după armistiţiul 
dela Znaim s’a re’ntors la postul de mai nainte, 
ocupându-se cu studii istorice. 1813, sprijinit 
iarăşi de archiducele loan şi de câţiva patrioţi, 
a plănuit o nouă insurecţiune, curtea din Viena 
însă l-a arestat în fortăreaţa dela Muncaciu, 
bănuit că voiesce să desmembieze Tirolul de 
cătră Austria. După 13 luni a fost eliberat. 
1816 istoriograf al imperiului şi al curţii îm
părătesei; din causa duşmăniilor cu Metternich 
a trecut în Bavaria (1828) ca consilier ministe
rial, de atunci mare contrar al Austiiei; 1832 
ministru-pi-esident în Hanovra; 1839—46 dir. 
la oraşele Hansei. 1846 s’a reîntors la Miinchen 
ca director al archivelor statului, ocupându-se 
cu cercetări istorice, t 5 Oct. 1848.

Hormogonia, (botan.) se numesc fragmentele 
formate dintr’un şir de celule, ce se desprind 
din thalul de Oscilaria, Rivularia şi alte Cya- 
nophycee. Aceste fragmente ori se desprind 
complect de thalul mamă, ori remân alăturea 
şi alipite de el, constituind un thal cu ramifi- 
caţiuni. Ori cum ar fi, H. servă spre a înmulţi 
plantele amintite în mod vegetativ. Presenţa 
sau absenţa H.. e un caracter, după care se face 
subdivisiunea Cyanophyceelor în două grupe; 
Coccogonee, fără H. şi Hormogonee, cele mai 
numeroase, cu H.

Hormuz, (OnnuzJ, insulă în strimtoarea H. 
dintre Golful Persiei şi Marea Oman.

Hormuzachi, v. Hurmuzachi.
Horn, (mold. şi trans.), coş (muut.), canal ver

tical destinat la eşirea fumului.
Horn, fHoornJ, Gap H., punctul cel mai sudic 

al Americei, resp. al insulei H., aparţinătoare 
insulelor Ţerii focului.

Hornblenda, mineral, un amfibol monoclinic de 
coloare verde închisă, brună, chiar neagră. Va
rietatea verde albăstrue se numesce Par găsit. 
Uralit e o H. secundară, resultată din altera- 
ţiunea piroxenilor. H. basaltică e o H. feru- 
ginoasă. H. e un mineral constitutiv al sienitelor, 
dioritelor, întră în composiţiunea multor gra
niţe poifirite, trachite, and'esite, basalturi. In 
şisturi cristaline e foarte respândită, formând gnei- 
surile amfib., diverse şisturi amfib., ce se întâl
nesc în zona cristalină a Carpaţilor meridionali. 
H. basalt. se găsesce în andesitele dela Calimani.
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Hornist, v, gornist (comist).
Hornle, August, orientalist, n. 1841 în Estindia, 

director al universităţii mohamedane din Calcuta. 
Cel mai de frunte scrutător pe terenul limbilor 
arice moderne ale Indiei.

Horodinca, dans popular, o varietate a celui 
numit în general De brâu.

Horodnicenl, sat în Rom., j. Suceava, apar
ţinător corn. rur. Brădăţel, cu 1148 loc. (Dicţ. 
geogr. 1894); aici se află o veche biserică, zidită 
la 1538 de vistiernicul Mătiaş, sfetnicul lui Petru 
Rareş, şi o şcoală. Cf. »A.rcliiva societăţii sciin- 
ţifice şi literare din Iaşi«. An. II, 1891, p. 513.

Horodnicul, nume la doue sate amintite sub 
Alexandru cel Bun (1401—1432) ca existente în 
căp. şi j. de astăc}i al Rădăuţului în Bucovina; 
ambele sunt comune cu câte o parochie şi moşie 
mănăstirească. H. de sus are 2494 loc. (2349 ort. or., 
89 cat., 14 prot., 42 mos.) şi o şcoală cu 4 cl. 
H. de jos, cu Călugăriţa (v. ac.) împreună, 
unde a fost un schit de călugăriţe ancă pe la finea 
seci. XIV (nu XVI), are 2253 loc. (2237 ort. or., 
12 cat., 4 mos.) şi o şcoală primară cu 3 cl., cu 
cabinet de lectură »Vatra«. Pe teritorul H.-lor 
la Brădet, Tocmitură şi Intrehorodnice (Valea 
lui Hardegg) ţine erarul militar nisce herghelii.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Horoiu, de brad, 'pestriţ, verde, v. Ciocănitoare.
Horopter, cercuitul neregulat, pe care îl descriu 

în spaţiu doue puncte, ce sunt vecjute simultan 
de ambii ochi.

Horoscop, are trei înţelesuri: 1) La vechii 
Egipteni se numiau H. preoţii, cari erau încre
dinţaţi cu observarea stelelor. ’2) Mai târcjiu se 
numia H. acel punct al eclipticei (v. ac.), care 
resăria tocmai în momentul unui eveniment în
semnat, s. e. în momentul unei nasceri, şi după 
care se interpreta soartea noului născut. 3) Un 
aparat întocmit de Ebles, cu care se putea de
termina timpul până la V2 minută.

Horoşouţ, comună rurală şi parochie, cu moşie 
boierească, în căp. Coţman, j. Zastavna, în Bu
covina, are 1835 loc. (1743 oi-t. or., 32 gr.-cat. 
şi 60 mos.), o şcoală primară cu 2 clase.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Horrend, (lat.) înfiorător, grozav.
Horribile dictu, (lat.) lucru de nespus.
Horror vacui, (lat.) frica de vid.
Horsa, v. Hengist.
Hors concours, (frc., pron. or concur) = afară 

de concurs; la vernisage artiştii, recte operele, 
cari la alte vernisage anterioare au obţinut deja 
cele mai înalte distincţiuni, deci nu mai con
curează.

Hors d’oeuvre, (frc., pron. or devr), raezelic, 
adecă delicatese, ce se servesc înainte de bu
catele calde, la masă.

Horsford, Ebenezar Norton, chimist american, 
n. 1818 in Moscow (st. New-Tork); elev al lui 
Liebig. 1847 prof. la univ. din Cambridge. H. 
şi-a câştigat merite cu privire la aprovisionarea 
armatei unioniste în resboiul de secesiune; a 
descoperit laptele condensat şi un praf pentm 
coacerea panii, f 1893.

Horst, lîiliu losif loachim Ludovic, ministru 
pentru aperarea ţerii în Austria, n. 12 Apr. 1830 
in Sibiiu. 1864 major în armata comună, 1871 
ministru în cabinetul Auersperg; consilier intim, 
baron, şi în urmă general. 1880, sub cabinetul

Taafe, a renunţat la portfoliu, trăind de atunci 
în Graz.

Hortensia, Eug. Beauharnais, regina Olandei, 
n. 10 Apr. 1783 în Paris, fica reginei losefina 
cu primul ei bărbat, generatul Beauharnais, 1802 
căsătorită cu Louis Bonaparte, regele Olandei, 
fratele mai tiner al lui Napoleon I (v. Bona
parte 5); dela 1810 despărţită de bărbatul ei, 
trăi sub numele unei principese de St. Leu în 
Arenenberg (Sviţera); -f- acî 5 Oct. 1837.

Hortensia Comm., (botan.) sinonim Hydran- 
gea L., (v. ac.).

Horticuitura, grădinărit, cultivarea grădinilor 
(v. ac.). Hortologia, învăţătura grădinăritului.

Hortobăgy, pustă mare în Ungaria, ce se ex
tinde pe ambele ţermuri ale rîului Hortobăgy, şi 
e situată în cott. Hajdu. Teritoriul: 47,000 jug. 
cat. din care numai 5000 jug. cat. se folosesc ca 
arătură, celelalte 42,000 jug. cat. servesc de păşune 
şi în timpul mai apropiat a susţinut 83,813 vite 
cornute, cai, porci, oi. v. şi Hârtibaciu. [f]

Hortus deliciarum, titlul unei opere scrise de 
Herrad v. Landsperg, stariţa mănăstire! de maice 
din Hohenburg sau St. Otilia în Alsacia. în
seamnă: grădina plăcerilor. Conţine istorioare şi 
poveţe, în cadrele istoriei biblice, despre totul 
ce putea fi de folos. Opul era destinat pentru 
instruarea elevelor şcoalei mănăstirei. L-a editat 
Cristian Mauriciu Engelhardt la 1818 în Stuttgart 
şi Ttibinga. Manuscriptul până în seci. XVI era 
păstrat in mănăstire, mai târ4iu se afla în bi
blioteca din Strassburg, unde cu ocasiunea ase
diului din 1870 a ars.

Horus, la Egiptenii vechi Mar şi Harver (la 
Latini Arueris) precum şi Mor, fiul lui Osiris 
cu Isis, când Osiris a fost în lumea do sus (v. 
Harpokrates). H. a fost (Jeul soarelui, în special 
al luminei, şi resbunătorul tatălui seu asupra Iui 
Seth sau îmi (v. ac. şi Typhon). Grecii ])e H. 
l-au asemănat cu Apollon. [Atm.]

Horvât, 1) M., Andreiu, poet epic maghiar, 
n. 1778. t 1839. Intre productele salo so di
stinge: Zircz emlekezeto 1814 (Amintirea mă
năstire! Zircz) şi Ărpâd, epopee^ în 12 cânturi, 
în care narează ocuparea ţerii de Arpăd. A apărut 
la 1831 şi a fost premiată de academia magh., 
care la 1830 l-a ales pe H. membru ordinar.

2) Morvât, Balta zar, ministru magh., n. 1822. 
Advocat în Szorabathely, e ales 1818 deputat. 
1868 ministru de justiţie. A despărţit justiţia de 
administraţie; a creat legea despre indopend^'nţa, 
inamovibilitatea şi responsabilitateajudecatorilor; 
curia reg. a împărţit-o în tribunal su|)r(‘iu şi 
curte de casaţie. A regulat dreptul urharial şi a 
reformat dreptul penal. A avut parte însmnnată 
în legislaţiunea anilor 1865—71, 1871 s’a j'ctias 
dela postul de ministru, -ţ 29 Oct. 1H98.

3) Morvât, Ştefan, istoriograf magh., n. 1784, 
t 1846; 1830 profesor de limba şi istoria magh. 
la univ. din Pesta. Ser.: Apărarea lui Ludovic 
cel Mare şi a lui Mateiu Hunyadi în chestia limbii 
naţionale 1815; Icoane din istoria cea mai veche 
a naţiunii maghiare. In acest op, basat po as(!- 
mănarea cuvintelor, face deducţiuni istorico 
greşite privitoare Ia originea şi înrudirea Ma
ghiarilor cu alte neamuri.

4) M. Ărpâd, scriitor şi prof. la univ. din Bud i- 
pesta pentru catedra diplomaticei şi heraldice', 
n. 23 I’ebr. 1820 în Pesta, j* 26 Oct. 1894 în
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Budapesta. Profesor dela 1846. A fost căsătorit cu 
luliaSzendrey, văduva poetului Alexandru Petofi. 
Ser.: »Bevezetes az okleveltanban, (1880); »A 
diploiiiatikai irâstan alapvonalai«, (1883); »A di- 
plomatikai kdrtan alapvonalai«, (1884); »Mabillon 
Jănos, a diplomatika megalapitoja, (1884) şi nu
meroşi articoli în revistele maghiare.

Horvâth, Mihail, istoriograf magh., n. 20 Oct. 
1809 în Szentes, f 1878. A studiat sciinţele teo
logice şi se preoţi. 1841 e ales membm ordinar 
al academiei magh.; 1848 Ferdinand V îl nu- 
mesce episcop de Csanâd. Ia parte la revoluţie; 
1849, Aprilie, e ministru de culte. După revo
luţie pribegesce prin Europa. 1867 se reîntoarce 
în patrie şi este ales deputat în Seghedin. Opere 
mai însemnate: Istoria industriei şi a comer- 
ciului în Ungaria; Istoria Maghiarilor I—IV tom. 
Douecjeci şi cinci de ani din istoria Ungariei 
(1823—48); Istoria luptelor pentm independenţa 
Ungariei în 1848—49; Secolul prim al creşti
nismului în Ungaria; câteva biografii istorice.

Horvâth, Niceta, unul dintre cei dintâi cinci 
canonici, numiţi în 23 Maiu 1777 cu ocasiunea 
înfiinţării diecesei române greco-catolice din 
Oradea-mare şi a capitlului episcopesc. Iu ca- 
pitlu înainta până la demnitatea de preposit. 
t 8 Febr. 1789.

Horvatovici, George, general şerb, n. 1835, 
f 1895 în Belgrad. A servit în armata austr., 
luând parte la resboiul din 1859 în Italia. 1862 
a trecut în Serbia. 1876 pentru apărarea cetăţii 
Alexinaţ avansat colonel. S’a distins şi în res
boiul din 1877—78, după care a avansat la grad 
(le general. 1881 consul la Petersburg. In res
boiul serbo-bulgar (1885) comandant suprem, a 
sfătuit pe Milan să facă pace. 1886—87 ministru 
cie resboiu. Cel mai adict om al Nataliei, după 
expulsarea ei din Serbia a însoţit-o în străinătate.

Hospodar, v. Gospodar.
Hossu, 1) H., losif, canonic, n. 19 Maiu 1850 

în Milaşul-mare. Studiile primare şi le-a făcut 
în Murăş-Oşorheiu, Năseud şi Bistriţa, gimnasiul 
în Bistriţa la luterani şi în Cluj la romano-ca- 
tolici, unde a luat bacalaureatul (maturitatea) în 
1868. Teologia a studiat-o în Blaj. In 2 Nov. 
1873 fu chirotonit preot şi numit paroch în 
Turda. Din 1 Sept. 1874 funcţionează ca pro
fesor la gimnasiul din Blaj, propunând mate
matica şi fisica, iar din 1892 este şi director al 
acestui gimnasiu. In 28 Iun. 1888 fu numit şi 
în 24 Iulie 1888 instalat canonic în capitulul 
mitropolitan din Blaj. A scris: a) Geometria 
pentru gimnasiul inf., după Fodor-Wagner, şi 
b) Fisica pentru gimnasiul sup., după Abt, la 
care op a conlucrat şi profesorul Emil Viciu.

2) Hossu, Vasile dr., canonic, n. 11 Febr. 
1866 în Murăş-Oşorheiu. A studiat în Oşorheiu 
şi Reghin. In 1882 fu trimis de mitrop. Vancea 
în seminariul grec al Sf. Atanasiu din Roma 
.spre a studia filosofla şi teologia în institutul de 
Propaganda Fide. In 1888 fu chirotonit preot 
celibe. Din 1888—98 a funcţionat ca profesor 
de teologia dogmatică în seminariul teologic din 
Blaj, propunând câţiva ani şi filosofia în gim
nasiu. Dela 1892—98 a fost rector al semina- 
riului Vancean pentru studenţii gimn. din Blaj. 
In 1897 fu numit protopop onorar şi asesor con- 
sistor. al diecesei Lugoşului. In 9 Oct. 1898 fu 
întărită alegerea lui de canonic cancelar în ca-

pitlul mitrop. din Blaj, iar în 13 Nov. 1898 fu 
instalat. Fu cel dintâiu redactor al foaiei»Unirea», 
întemeiată în 1891. A scris: Manual de psicho- 
logie şi logică pentru clasa VIII gimnasială. 
Blaj, 1898. (Cf. Calindariul «Unirii® pe 1899.)

Hosszu, losif de Kis-Nyires et Restolcz, n. 1825, 
având crescere pentra cariera clericală, fu mai 
ântâiu aplicat ca profesor în Blaj, apoi după 
1848 intrând în funcţiune civilă la comitat, de 
aci în 1865 fu ales deputat la dieta din Cluj, 
apoi 1866 la dieta de încoronare din Pesta cu 
program politic deakist. După restaurarea mini- 
steriului ungar 1867 fu aplicat mai ântâiu ca 
consilier de secţiune în ministerul de interne, 
iar în 1870 numit vicepresident al înaltei curţi 
de conturi, în care eahtate fu decorat cu ordul 
Coroanei de fier cl. II. ţ 1897. H. se inte
resa mult şi de căuşele naţionale române, luând 
parte mai la toate adunările naţionale, politice, 
literare şi bisericesci gr.-cat. El a fost membru 
fundator al Asociaţiunii pentru lit. şi cult. rom., 
membru şi preşedinte al fondului pentru teatru 
român; membru al directoriului pentra admini
strarea fondurilor Şuluţiane. (Cf. Familia, 1897, 
Nr. 35. Familiile nobile române de I. cav. de 
Puşcariu.) [P.]

Hosszu- (magh.) lung; termin folosit la nu
miri topografice în Ungaria şi Trs.

Hosszuaszo, 1) H., (Hosuseu), corn. în Trs., 
cott. Târnava mică, cu 1377 loc. (1890) Rom., 
Magh. şi Germani. 2) H., corn. în cott. Bihor, 
cu 1274 loc. (1890) Români agricultori. 3) H., 
corn. în cott. Selagiu, cu 236 loc. (1890) Români.

Hosszufalu, oom. în cott. Sătmar şi Braşov, 
(v. Satulung.)

Hosszuliget, (Gruilung), corn. în Bihor, cu 
222 Ioc. Români agricultori.

Hosszumezo, 1) H., (Câmpulung), corn. mare 
în Maramui’eş cu 2012 loc. agricultori. 2) H, 
(Huzmezeu), corn. în Solnoc-Dobâca cu 527 loc. 
Rom. agricultori.

Hosszupatak, comună în cott. Târnava mică. 
(v. Tăuni.)

Hosszurev, corn. în Solnoc-Dobâca. (v. Re- 
stoleiu.)

Hosszuszo, corn. în cott. Timiş, cu 1482 loc. 
Români.

HosszutelJce, rom. Doştat, corn. în cott. Alba 
inferioară cu 1098 Ioc. Români.

Hostia, ostia, preste tot înseamnă jertfă, în 
specie se dă aceasta numire pânei-azime, cu care 
se celebrează în biserica latină sacrificiul liturgic. 
H. are forma unui num sau ban în diametru de 
6—8 cm. de grosimea hârtiei, imprimându-se pe 
ea crucifixul. H. corespunde la «agneţul® (v. ac.) 
din biserica grecă. H. pot pregăti cu ajutorul 
unui aparat numit »ferramentuin caracteratum® 
numai persoane, cari cunosc prescrisele rituale 
şi joară, că le vor observa. [i—m-]

Hoţ, acela care fură (v. Furt). Hoţie, acţiunea 
aceluia care ia .şi îşi apropriază un lucru, care 
aparţine altuia.

Hotar, (magh. hatâr) margine, limită, hotarul 
sau limita moşiei. A hotărnici moşia, a-i revisui 
şi stabili limitele ei. De aici şi cuvântul inginer 
hotarnic, geometru, inginer care se ocupă nu 
numai cu măsurarea suprafeţii, dar şi cu sta
bilirea hotarelor ei pe basa documentelor vechi, 
(v. şi Frontieră.)
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Hotărani, com. rur. în Rom., j. Romanaţi, si
tuată aproape de gura Tesluiului; se compune 
din sat. H. şi căt. Ghimpaţi, avend o populaţie 
de 1306 loc. (Dicţ. geogr. 1889), cari se ocupă 
cu agricultura şi prăsirea vitelor; se află câte 
o biserică în H. şi Ghimpaţi, şi o şcoală mixtă; 
biserica din H. a fost până la secularisare mă
năstire, închinată mănăstirei Dionisie din mun
tele âthos; ea a fost zidită la 1588 de Mitrea 
vornicul, şi restaurată de Mateiu Fălcoianu în 
(Jilele lui Const. Brâncoveanu,

Hotărîre judecătorească, ori ce decisiune dată de 
judecător asupra unui diferend, care-i este supus. 
H. jud. sunt considerate ca exprimând adeverul. 
Res judicata pro veritate habotur. Numai sen
tinţele definitive au însă acest caracter, adecă 
acelea contra cărora nu s’a făcut apel în terminul 
legiuit sau, dacă s’a făcut, el nu a fost admis.

Hotel, (franc, hotel), casă, avend un numer 
oarecare de camere mobilate spre adăpostirea 
călătorilor. Hotelier, proprietarul sau întreprin- 
(Jetorul unui hotel.

Hotentoţi, popor în partea cea mai sudică a 
Africei. Se împarte în trei. subdespărţeminte şi 
formează o rassă deosebită de celelalte popoare 
ale Africei. Numărul lor se urcă Iaca. 110,000, 
stau pe o treaptă de tot inferioară a desvoltării 
intelectuale. Europenii îi folosesc în Africa ca 
servitori şi ca păzitori. (Cf.: Fritsch; Die Einge- 
borenen Siidafrikas. Bresslau, 1873.)

Hotin, district şi oraş în Basarabia, Ţinutul 
H. posedă o poporaţiune de 242,573 suflete, 
(recen. din 1891) aşezată în 178 selişte ca tîr- 
guşoare, sate şi cătune; 3/4 din această popo
raţiune ^nt Români, 1/4 Ovrei şi Rusnaci. Ca
pitala ţinutului este vechiul oraş istoric H. Oralul 
H. e aşezat pe malul drept, înalt şi stâncos 
al Nistrului. Posiţiunea sa geografică cade sub 
48° 237 lat. dela nord şi 44° long. dela resărit. 
întemeietorul oraşului, după legenda istorică, a 
fost Cotizon, care a domnit în seci. III d. Chr. 
şi a fost ucis de Romani sub Lentul. Oraşul dac 
se numia pe atunci Choţim. După recensementul 
din 1891, oraşul posedă actualminte o popora
ţiune de 20,283 loc., din cari preste 14,00() Ovrei. 
Vechea fortăreaţă a oraşului astă4i nu presintă 
decât ruine. (Cf. descrierea ist. a oraşului în 
«Basarabia* de Z. C. Arbure, editura Academiei 
Române, 1899.)

Hotnog, (din magh. Hadnagy), grad din erarchia 
militară moldoveană pe timpul înflorirei ei, 
seci. XV—XVI. Numele H. e sinonim cu alt 
nume de mai târziu, sutaş. H. comanda 100 oa
meni, îndeosebi de căpitan, care comanda 1000, 
şi de chihaia sau căuşel, care comanda 10. Mai 
tâi’4iu cadrele descompletându-se, a scă4ut şi 
numărul militarilor, încât prin seci. XVIII nu
mărul soldaţilor unui H. era foarte redus.

Hottonia L., (botan.) mic gen din fam. Pri- 
mulaceelbr, tribul Hottonieae, cuprinde 2 specii 
de plante erbacee, aquatice, natante, ce cresc 
în regiunile temperate ale emisferei boreale. In 
păi’ţile noastre cresce prin ape stagnante şi Mn 
curgătoare H. palustris L. [Z. C. P.]

Hourvari, signal de corn la venat; indică apu
carea cânilor pe urmă falsă.

Household Cavalry, (engl., pron. haushold che- 
velri), cele trei regimente ale cavaleriei de gardă 
în Euglitera.

Hous of Commons şi Hous of Lords, pre
scurtat: H. C. şi H. L., în Englitera corpurile 
legiuitoare: camera deputaţilor şi Casa Loi’4ilor 
(senatul).

Houssaye, (pron. ussâ), Arshie, romancier, 
poet şi critic franc., n. 1815 la Bruyeres. A 
debutat în literatură la etatea de 21 ani cu două 
romane, cari au avut oarecai’e succes: la Cou- 
ronne de bluets şi la Pecheresse. In 1849 fu 
ales director al «Comediei franceze*, unde a des- 
voltat o activitate prodigioasă. Din romanele lui 
H. vom cita: »les Onze Maîtfesses delaissees«, 
»la Vertu de Rosine*, «Romans, coutes et vo- 
yages«, »les Filles d’Eve*, »les Miile et une nuits 
parisiennes*. Pentru teatru a scris: »Ies Caprices 
de la marquise*, (1 act), »le Duel â la Tour«, 
»M-lle de Trente-six Vertus*, (dramă în 5 acte.) 
Ca critic a publicat: «Histoire du quarante-unieme 
fauteuil de l’Ac. franş.«, »le Roi Voltaire«, »Hist. 
de 1‘Art franşais*. Poesiile lui H. sunt reunite 
într’un volum, a cărui prefaţă e scrisă de Tli. 
de Banville, etc.

Hova, un ram al seminţiei malaice, care a 
imigrat în Madagascar. Ramul acesta se deriva 
dela seminţia Bantu din Africa, şi este pătura 
cea mai veche a locuitorilor dm Madagascar. 
Pătura mai tinără a imigrat din Sumatra, şi le
gătura aceasta e evidentă în limba seminţiei, 
care e cea mai aproape de idiomul Battak al 
Africei. (V. Madagascar.)

Hovelacque, (pron. ovlac), Alexandre Abel, 
linguist şi antropolog, n. 1843 la Paris, profe
sează materialismul şi socialismul radical, 1 1896. 
A scris: «Grammaire de la langue zende«, (2 ecl. 
1878); »La linguistique*, (4 ed. 1888); «Langues, 
races, nationalites«, (2 ed. 1874), ş. a.

Howard, (pron. haurd), familie veche nobi
liară engl., al cărei cap poartă titlul de jjrin- 
cipe de Norfolk; ţine mult la religiuuea catolică ; 
CatarinaH. a fost a5-asoţie a regelui Heunc VIII. 
H, lohn, reformatorul 'închisorilor engleze, n. 
1726 în Hackney, lângă Londra, -f 20 Ianuarie 
1790 în Cberson (Rusia); dela el îşi are numirea 
asociaţiunea H. H., Luca, meteorolog, n. 20 Nov. 
1772 în Londra, j*21 Mart. 1864 în Tottenham. 
El a clasificat de primadată nourii.

Howe, (pron. hauj, 1) H, Ilie, industriaş ame
rican, n. 10 Iul. 1819 în Spencer (Mas.sacluisetts), 
■f 3 Oct. 1867 în Brooklyn. 1845 a inventat ma
şina de cusut, 4846 a obţinut brevetul invenţiei. 
A purtat proces contra imitatorilor maşinei, inti e 
cari şi contra lui Singer, câştigând pi-ocesul. 
Invenţia sa l-a făcut în scurt timp om bogat. 
2) H, lulia Ward, scriitoare americană, cam
pioana emancipării femeilor în America, n. 
27 Maiu 1819 în New-York, 1843 .soţia iilan- 
tropului H. Samuil G. 3) H, Wilhelm, Lord, 
n. 1729, t 12 Iulie 1814, comandant în resboiul 
de eliberare a Stateler-Unite. A învins în mai 
multe lupte, dar a fost bătut de Washington, 
pentru care guvernul englez l-a recliiemat. A re- 
posat ca guvernor în Plymouth.

Hoya R. Br., (botan.) gen de arbuşti volubili 
sau repenţi cu foi oposite cărnoase sau coriacee 
şi lobii corolei valvaţi, din fam. Asclepiadeelor, 
trib. Marsdenieae. Cuprinde vr’o 50 specii tro
picale şi subtropicale din Asia orientală şi Au
stralia, dintre cari H. carnosa R. Br. se cultiv i 
la noi ca plantă do florărie. [A. Pr.j
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Hoyos, Ladislau, conte, diplomat austriac, 

n. 25 Aug. 1834 în Mauer (lângă Viena). A re- 
presentat monarchia austro-ungară la mai multe 
cui’ţi, mai în urmă în Francia, de unde în Nov. 
1894 a fost rechiemat. ■{■ 30 Maiu 1899. H. a 
fost primul, care a făcut raport M. Sale despre 
tragedia dela Mayerling (moartea moştenitonilui 
Rudolf).

Hrăbete, Brahete v. Vrabie.
Hradşin, (ceh. Hradfiany), o parte antică a 

oraş. Fraga, situătă pitoresc pe un deal; în
semnată mai cu seamă prin castelul regal (lo
calul defenestraţiunii din 1618) cu domul mitro
politan din seci. XIV.

Hram, v. Chram.
Hrama, stofă de lână lăţoasă.
Hrana, aliment, nutriţiune. (v. ac.)
Hrean, numirea românească a plantei Coch- 

learia Armoracia L. (v. ac.)
Hri —, V. şi Chri.
Hribi, numele popular al ciupercei comestibile 

Boletus edulis Bull. (v. ac.).
Hrimtursii, în mit. nordică uriaşii brumei şi 

gerului. Ei au purces din timpul uriaşului Ymir, 
au fost gin tea a doua în oreaţiune şi ()eii cei 
mai vechi.

Hrişcă, numele vulgar al plantei cultivate 
Fagopyrum esculentum. Moench. (v. ac.).

Hrisos, viteaz român de ai lui loniţă, împ. 
i’oinâno-bulgar (1197). Este însărcinat, puţin după 
venii'ea la domnie a lui loniţă, să apere cetăţuia 
Struinniţa de pe vîrful unui munte în contra 
atacurilor Grecilor. Tot el aduce curând iar în 
stăpânirea Românilor cetăţuia Prosacon, din cele 
mai bine întărite de natură, aşezată pe o stâncă 
înaltă şi masivă, încungiurată de prăpăstii în- 
fi’icoşate, prin cari curge Axios sau Vardaiml. 
H. o mai întăresce cu ajutorul unui mechanic 
şi architect grec, momit dela Bizantini, câşti
gând asupra împeratului bizantin, care atacase 
Prosacon fără pregătirile trebuincioase, o stră
lucită victorie şi silindu-l a se retrage în Con
stau tiuopole.

Hrisov, V. Chrisov.
Hrisoverghi, v. Chrisoverghi.
Hrizea-Vodă, efemeiml domnitor al cetelor de 

Seimeni resculate împotriva lui Constantin Şerban 
Vodă al Munteniei (1654—1658), din pricină că 
acesta după sfatul unor boieri hotărîse să le 
desfiinţeze. Era fiul lui Dumitraşcu din Bogdă- 
uesci şi fusese improvisat Vodă în ajunul luptei 
dela Simplea pe Teleagen, dată între resculaţi şi 
între Râkoczy {il Ardealului, paşa de Silistra şi 
George Ştefan al Moldovei, veni^ să potolească 
revolta. Cu toată vitejia lui H., Ungurii îi spai'g 
cetele şi însuşi acest domn de o (}i de abia scapă 
cu fuga.

Hromot sau Hroiot, şeful unei oştiri turcesci, 
care, după luarea Chiliei şi a Cetăţii Albe do 
cătră Turci, prădează în 2 rânduri Moldova: în 
1485, când vine până la Suceava voind a se 
face domn, dar când e bătut de Ştefan cel Mare 
(29 Sept.), şi în 1486, când este chiar ucis (4. Mart.). 
Numele seu e de origine slavă, ceea ce dove- 
desce că şi el era slav in serviciul oastei turcesci.

Hrupişta, orăşel în Macedonia, în apropiere 
de Castoria, cu 2800 loc. (1000 Arămâni, 1000 Turci 
şi Alb. moh. şi 800 Bulg.) şi cu o garnisoană 
do 600 soldaţi.

Hu, (Hy), după cântecele barcjilor (v. ao.) a 
fost 4eul de frunte al Colţilor din Britania, în
chipuit cu aripi întinse, susţiuendu-se în aer şi 
în cântece. H. a fost creatorul lumii, el a dat 
puterea de formaţiune a materiei, ă împărţit 
puterile lumii şi le-a adus în ordine şi armonie; 
H. s’a cjis inventatorul cântecului cu armonica. 
H. se (Jico şi Taurul, pentru că în zodia tau
rului crează lumea, scapă pământul de potop 
şi atunci desparte apa de uscat. H. trăiesce în 
ceriu, pe pământ şi în lumea de jos. H. se aduce 
în legătură cu Hja (v. ac.), (jcu din Chaldea, res
pective se crede identic, iar la începutul creşti
nătăţii s’a pus în oposiţiune cu Christos. [Atm.]

Huallaga, afluent pe dreapta al rtului Ama- 
zonas (America sud.), 1040 km. lung.

Huangho, rîu, v. Hoangho.
Huber, 1) B.., Francisc, naturalist, n. 2 Iulie 

1750 în Geneva, f 1831. Ser.: «Nouvelles ob- 
servations sur Ies abeilles«. 2) H., Ludovic Fer- 
dinand, literat şi publicist, n. 1764 în Paris, 
1787 secretar la legaţiunea saxonă, 1798—1803 
redactor la »Allg. Zeitung* în Stuttgart, 124 Dec. 
1804 în Ulm. Opere complete, 1807—1809, 
4 voi. 3) H., Victor Aime, n. 10 Martie 1800 
în Stuttgart, 1843—50 profesor în Berlin, f 1869. 
Excelent cunoscetor al literaturii romanice. Ser.: 
»Geschichte des Cid«, (1829) şi «Cronica del Cid«, 
(1844); »Die neuromantische Poesie in Frank- 
reich«, (1833); «Sociale Fragon«, (1863—69), ş. a. 
4) H., Johannes, filosof, 18 Aug. 1830 în Miin- 
chen, vechiu catolic. Contrar al iesuiţilor şi al in- 
falibihtăţii papei. Ser.: «Idee der Unsterblichkeit®, 
ed. 3 în 1878; «Philosophie der Kirchenvăter», 
(1859); »Der Jesuitenordem, (1873); «Der Pessi- 
mismus», (1876), polemice contra lui Hartmanu, 
Haeckel, etc. 5)ÂT,, Alfons, istoric, n. 14 Oct. 1834 
în Fiigen (Tirol), 1863 profesor în Innsbruck, 
1877 în Viena. Ser.: «Geschichte Osterreichs«, 
(1885—96, 1—5 voi.); «Osterreich. Reicksge- 
schichte«, (1895), ş. a.

Hubertus, patronul vânătorilor, a fost fiul prin
cipelui Bertrand din Guienne, bărbatul frumoasei 
Floriba. După moartea acesteia s’a retras în mă
năstirea din Stabloo; iar după moartea amicului 
seu, episcopul Lamprechtdin Liittich, care murise 
moai’te de martir, dînsul i-a fost succesorul, în 
728. Legenda ne spune, că într’una din (jile — 
era o (ji de Vinerea-mare, pe când alţi creştini 
se aflau îu biserică — codrii resunau de lătratul 
cânilor şi de sunetul cornului vânătoresc. Deodată 
vede, că un cerb strîmtorat de căpăi, în loc să 
fugă, se întoarce spre el şi se opresce în faţa 
lui H., care între coarnele cerbului ve(Ju stră
lucind sf. cruce. H. din acel moment n’a mai 
umblat la vânătoare, s’a făcut sfânt. In Ger
mania (Jitia Sf. H. (3 Nov.) în tot anul o ser
bează vânătorii, aranjând aşa numitele: vână
toarele Sf. H. [I. St. Ş.]

Ordinul Sf. Hubertus, ordin cavaleresc al 
Bavariei, creat la 1444 de Gerard V, ducele de 
Berg, în amintirea unei victorii ce repurtase în 
(Jiua Sf. H., şi apoi în seci. XVII transpoiiat în 
Bavaria de electorul Carol Teodor. In afară de 
membrii familiilor domnitoare, ordinul numoră 
numai 12 cavaleri şi un comandor. [O. L.]

Hubertusburg, (Hubertsburg), odinioară castel 
reg. in cercul guv. saxon Lipsea, zidit 1721; 
acum spitale şi ospiciu de alienaţi. Aci s’a în-
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cheiat (la 15 Febr. 1763) pacea de H., prin care 
s’a torminat resboiul de şepte ani.

Hubiţa, un tun scurt, cu care se poate puşca 
ori arunca glonţul. In timpul din urmă se discută 
introducerea H.-ei la artileria de câmp. [H.]

Hubsch, Eduard, compositor şi şef de or
chestră, n. 1825 în Ungaria, comitatul Trencin, 
t 10 Sept. 1894 în Sinaia; studia violina cu 
Pixis şi Mildner, şi composiţia cu Kittl, în Fraga. 
Făcu parte din diferite orchestre la Hamburg şi 
Viena, şi venind în Iaşi ca şef do orchestră a 
unei tmpe de operă italiană, se stabili şi fu numit 
şef de musică militară. La 1867 a fost numit 
inspector general al musicelor militare cu gradul 
de maior; musicele militare din România sunt 
organisate de el. In 1880 a fost numit şef de 
orchestră a teatrului naţional din Bucuresci, şi 
în 1883 camerele votară naturalisaţiunea lui, in 
ui’ma căreia a fost avansat la rangul de loco- 
tenent-colonel. Composiţiunea sa cea mai res- 
pândită e »Marşul steagului», adaptat în urmă 
la Imnul regal de Alexandri.

Hucbald, călugăr din St.-Amand lângă Tournay 
(n. cătră 840, 930 sau 932), celebru teorician
musicai. Gerbert în colecţiunea sa de autori din 
evul mediu dă 4 tratate ca atribuite lui H., şi în 
unul din aceste tratate se găsesc primele asupra 
polifoniei raoderno, cunoscută sub numele de or- 
ganum sau diafonie simplă. Cercetări mai noue 
atribue tratatul în chestiune (Musica enchiriadis) 
unui alt H., care ar fi trăit cu un secol mai târziu. 
Nu e contestat însă meritul de a fi întrebuinţat 
cel ântâiu linii pentru a representa înălţarea şi 
pogorirea intonaţiunii sunetelor, ceea ce a dat 
nascere portativului modern. |T. C.]

Huciu, (Higiu, SugeacJ, pădure nieruntă şi 
deasă, impenetrabilă, desiş. Se întrebuinţează 
mai cu samă la crângul simplu, unde esenţele 
se propagă mai mult prin lăstari, şi nu se lasă 
nici odată să ajungă la pubertate, ca să producă 
semenţă.

Hucknall Torkard, oraş industrial în comitatul 
engl. Nottingham, 13,094 loc. (1891); mormântul 
lui Byron.

Huddersfieid, oraş şi comitat în partea nord- 
est. a Engliterei, lângă rîul Colne, cu 100,463 loc. 
(1891). industrie de bumbac şi pânzării; mine 
de cărbuni.

Hudson, rîul principal al statului nordame- 
rican New-York, isvoresce în munţii Adii'ondack, 
se varsă în sinul dela New-Tork, 521 km. lung, 
190 km. dela New-York în sus e accesibil şi 
pentru năi de ocean.

Hudson, Henry, n. 1550, navigator engl., care 
a făcut mai multe expediţiuni polare (1607—10) 
fără 1‘esultate însemnate; a descoperit insula 
Jan-Mayen. In cele din urmă fiind prins de 
gheţuri în baia James, fu abandonat de echi- 
pagiu (1611) şi de atunci nu s’a mai dat de ur
mele lui. Numele lui s’a dat unui rîu şi unei băi.

Hue, (Phuthua-Thien), capitala ţerei Anam 
în India posterioară, cu 30,000 loc., fortificată 
de Francezi.

Huedin, (magh. Bânffy-Hunyad), corn. mare 
în Trans., cott. Cojocuei, 3666 loc. (1891), din 
cari 255 Români, 3177 Magh.; tîrguri vestite 
de vite; oficiu pretor., judecătorie cerc. reg. cu 
oficiu de cărţi fund., notar publ. reg., şcoală 
civilă, şcoală super, de fete, staţiune de cale

ferată, oficiu postai şi telegrafic. Românii au 
înfiinţat in H. un institut de credit şi econ. 
cu numele » Vlădeasa*.

Huelva, prov. spân. în Andalusia, lângă Atlantic, 
10,138 kma., cu 254,831 loc. (1887). Capitala H., 
cu 18,195 loc., poartă însemnat comerciu litoral.

Huesca, prov. spân. în nord-est. Aragoniei, 
15,149 km?., cu 255,137 loc. (1887); ţinut muntos. 
Capitala H. (la Romani Osca), are 13,041 loc.; 
residenţă episcopească.

Huet, 1) H., (pron. hiiett), Gonrad Busken, li
terat şi critic olandez, u. 28 De6. 1826 în Haaga; 
renunţând la postul de predicator în Haarlem, 
se dedică cu totul litei'aturii. Scrierile sale apă
rură în Haarlem (1868—85, 21 voi.) sub titlul: 
«Literarische fantasien en kriticken» şi »Neder- 
landsche belletrie», (ib 1857—76, 3 voi). In 1868 
îşi publică rom. »Lidewijde«. Ca critic literar 
biciuesce fără cruţare mediocritatea. •)■ 1886 
în Paris.

2) Huet, Albert, comite al naţiunii săsesci din 
Trs., n. 1537 în Sibiiu. A stat mai ântâiu în 
serviciu împerătesc în Viena, de unde reîntors 
în patrie a ajuns în cele mai înalte funcţiuni 
şi om de mare influenţă pe timpul lui Sigismund 
Bâthory. H. a fost puternic razim al partidei 
imperialiste în Trans., a lucrat primul statut 
scris al Saşilor, pe care l-a confirmat principele 
Sig. Bâthory 1583; a fost energic apoj'ător al 
drepturilor Saşilor şi al bisericei evangelice.

Hufeland, Gristoph Wilhelm, medic gorman, 
n. 1762 în Langensalza (Thuringia) şi f 1836, 
A studiat medicina în lena şi Gottingen; 1793 
prof. în lena; 1798 director la Collegiuin me- 
dicum şi 1809 prof de patologie şi terapie la 
universitatea din Berlin. A scris: Makrobiotik, 
1796, tradusă chiar şi în chinezesce; Ueber dio 
Ungewissheit des Todes, 1791; Guter Rath an 
Miitter, 1799; System der praktischen Heilkunde, 
1818—28; Enchiridion medicum oder Anleitung 
zur medizinischen Praxis, 1836. A întemeiat 
«Journal der praktischen Arznei- und Wuud- 
arzneikunde», 1795—1835, şi «Bibiiothek der 
praktischen Heilkunde», 1799—1835.

Hugeac, V. Huciu.
Hughenoţi, numirea protestanţilor în Fiancia, 

împrumutată din Geneva, unde reformaţii se 
numiau Eidgenossen sau Huguenots (după căpe
tenia lor, cetăţeanul Hugue). Protestantismul, 
cu toate persecuţiunile regilor Francisc I şi 
Henric II, se respâudi mult în Francia printre 
nobilime şi burghesime, aşa că în 1559 existau 
2000 de comunităţi reformate. In 1560 căpe
teniile H. plănuiră să aresteze familia Guisilor 
catolici, atotputernică pe lângă rege, şi să pună 
în locu-i pe familia Burbonilor (regele Anton 
de Navâra şi principele Ludovic de Coudo), Im- 
ghenoţi. Planul fu cunoscut şi Guisii ajunseră 
mai puternici. Burbonii fură arestaţi şi Coiide 
condamnat la moarte, de care nu-1 scă|)ă decât 
moartea neaşteptată a regelui Francisc 11 şi 
suirea pe tron a minomlui Carol IX, ei)itropisit 
de mama sa Caterina de Medicis. Aceasta te- 
mendu-se de preponderenţa Guisilor, deto putere 
Burbonilor şi prin edictul din 1561 desfiintă pe
deapsa cu moarte pentru eresie şi convocă o 
adunare religioasă la Poissy, spre a se discuta 
contradictoriu punctele de credinţă. Catolici’ 
însă abia se stăpâniau, şi când regina după sfatul
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cancelarului L’Hopital acorda Calviniştilor în 
17 Ian. 1562 liberul exerciţiu al cultului lor în 
afară de oraşe, Guisii îşi eşiră din ordine. In 
1 Martie 1562 Francisc Guise surprinse în Vassy 
un numer de H., cari celebrau într’im şopron 
cultul lor (baia de sânge din Vassy). Conde cu 
3000 ocupă Orleans, alte oraşe se mai declarară 
pentru H., Germania şi Anglia le trimese aju
toare, pe când Spania ajuta pe Catolici. La 19 Dec. 
se dete lupta la Dreux, unde H. fură învinşi, 
Conde făcut prisonier. Ducele de Guise încon
jură Orleanul, fu însă ucis, şi Caterina dete 
19 Martie 1563 edictul din Amboise, prin care 
se învoia H.-lor libera practică a religiunii afară 
de Paris şi alte câte-va localităţi. Edictul nu 
se observă însă cu sinceritate şi expediţiunea 
ducelui de Alba în Ţerile de jos înspira grije 
H.-lor, cari sub conducerea lui Conde şi a admi- 
ralului Coligny, cu sprijinul Angliei şi al pro
testanţilor din Germania, plănuiau să prindă 
familia regală la Meaux, iarăşi fără succes. In 
10 Nov. 1567 se dete lupta dela St. Denis (al 
doilea resboiu cuH.); Conde se retrase în Cham- 
pagne, apoi cu ajutor german de 10,000 vine din 
nou asupra Parisului. In 23 Martie 1568 regina 
dete din nou pace cu condiţiile din trecut, dar 
după 6 luni resboiul civil reîncepu. Conde şi 
Coligny se refugiară în cetatea La Rochelle, 
devenită centrul operaţiunilor H.-lor. In acest 
al treilea resboiu H. fiu'ă învinşi la Jarnae 1569, 
Conde împuşcat, însă regina Navarei Ioana puse 
în capul armatelor pe fiul seu, Henric, în etate 
de 15 ani, sub conducerea lui Coligny, şi cu aju
toare străine H. câştigă câte-va succese. Apare 
în acelaşi timp un partid moderat al politicilor, 
care căută să împace oposiţiuuea religioasă. In 
8 Aug. 1570 se dă pacea dela St. Germain en 
Laye, prin care se acorda H.-lor amnestie, li
bertate religionară şi chiar 4 cetăţi de siguranţă. 
Ca să adoarmă şi mai mult pe H., Caterina dete 
pe fica sa Margareta după Henric, şi-l atrase la 
curte pe el, pe Coligny, pe cei mai însemnaţi 
H., cum şi pe Ioana, care însă după puţin timp 
muri grabnic. Se credea că H. conduc statul, şi 
în 17. Aug. 1572 se celebră căsătoria lui Henric 
cu Margareta, dar în noaptea dela 24, clopotele 
bisericii St. Germain l’auxerrois dedeau sem
nalul unei din cele mai mari vărsări de sânge 
(la Saint Barthelemy, nunta de sânge din Paris). 
Catolicii au măcelărit pe H. în Paris şi în cele
lalte oraşe din Francia, făcend în 6 septernâni 
20—30,000 de victime. Papa Grigorie XIII ce
lebră marele eveniment şi bătu medalii cu in- 
scripţiunea* sHugonotorum strages«. Cruejimea se 
dovedi însă şi de data aceasta neputincioasă a 
suprima un adversar, H. se aperară cu curagiul 
desperărei şi mai multe cetăţi susţinură asediuri 
eroice, până ce se termină al patrulea resboiu 
1573. După moartea lui Carol IX începu al 
cincilea resboiu sub Henric III, însă catolicii 
simţindu-se mai slabi decât H., se încheiă pacea 
dela Beaulieu 1576, prin care se acorda H.-lor 
libertatea religionară în toată Francia, afară de 
Paris. Ducele de Guise făcu sfânta ligă pentru 
apărarea catolicismului, la care se alătură şi 
regele, apoi isbucni al şeselea resboiu şi în 
urmă al şeptelea şi optulea, mai mult din ambi
ţiunea Guisilor şi din slăbiciunea lui Henric III. 
£1 fu ucis de un dominican 1589. Acum Henric

de Navara era moştenitorul tronului şi trebui 
să susţină un resboiu crâncen, să treacă la re- 
ligiunea catolică, spre a fi recunoscut rege de 
catolici. Stabilit pe tron, el dete Edictul din 
Nantes (v. ac.) prin care H. nu erau numai de 
o potrivă cu catolicii, dar chiar privilegiaţi. Sub 
Ludovic XIII începură iarăşi resboaie şi ase
dieri, până când Richelieu, cu tot ajutorul En
glezilor, cuprinse în 1628 La Rochelle, desfiinţâ 
privilegiile politice ale H.-lor, dar le lăsă liber
tatea religionară respectată apoi şi de Ludovic XIV 
până la moartea lui Colbert. Regele că4end sub 
influenţa religioasei d-ne de Maintenon, revocă 
edictul din Nantes 1685 şi căută să convertească 
la catolicism pe H. prin răpirea şi botezarea 
copiilor, sau prin dragoni fdragonadej. Mulţi 
fugiră în ţerile vecine, în Holanda şi coloniile 
ei, iar alţii se refugiară în munţii Ceveni şi în 
1702 provocară o teribilă rescoală, numită res- 
coala Camisardilor. Sub Ludovic XV persecu- 
ţiunile contra H.-lor începură a slăbi din pricina 
ideilor de umanitate şi toleranţă, însă cultul se 
practica în secret. Revoluţiunea cea mare acordă 
H.-lor aceleaşi drepturi ca şi catolicilor, drepturi 
recunoscute şi de Codul Napoleon şi pe cari nu 
le-au mai atins nici i’estauraţiunea, nici schim
bările politice ulterioare.

Hughes, (pron. ius), 1) H., David Edvin, inven
tatorul telegraflei cu litere, n. 1831 în Londra. 
1850 prof. de musică în Barndstown; în urmă 
prof. de sciinţele naturale. 1853—55 a construit 
aparatul de telegrafie cu litere, conceput de 
dînsul. Reîntors la Londra a inventat micro
fonul. — 2) H., Toma, scriitor şi politic englez, 
n. 20 Oct. 1823 în Donnington, 1848 advocat; 
întemeietorul sociahsmului creştin şi al colegiului 
lucrătorilor.

Hugo, Victor, mare poet franc., n. 26 Febr. 
1802 la Besanşon. Tatăl seu Sigisbert Leopold H. 
ajunge general sub Napoleon I. Până la etatea 
de 10 ani, V. H. petrecu cu familia sa în Italia 
şi Spania, undo tatăl seu urma expediţiunile lui 
Bonaparte. După aceea, el se stabili la Paris, 
1812. Chiar dela etatea de 10 ani, V. H. pu
blică versuri ce fură remarcate; şi la etatea de 
15 ani. Academia franceză îi decernă o men
ţiune pentru o piesă în versuri asupra Avan- 
tagiilor studiului. H. publică pe râud o serie de 
poesii intitulate Odes et Ballades (1822—26), 
ceea ce făcu pe Chateaubriand să-l numească 
copilul sublim. Cu Odele şi Baladele, el aduse 
o transformaţiune completă poesiei franceze. Cu 
el, poesia devine «personală şi subiectivă». V. 
H. fundă cenaclul (1827), şi fu în timp de 58 ani 
şeful romantismului în Francia. Versurile lui sunt 
frumoase, bogate, sonore; imaginele ce între
buinţează sunt sublime, incomparabile în vasta 
lui operă poetică. In 1841, Academia franc. îl 
primi în sinul ei; şi 1845 fu numit pair al Fraudei. 
Ales deputat al Constituantei şi Legislativei, după 
revoluţiunea dela 1848, el fu cel mai aprig şi 
cel mai ilustru aperător al libertăţilor publice. 
După lovitura de stat, dela 2 Dec. 1851, pe care 
el o combătu cu energie, fu obligat să pără
sească Parisul şi Francia şi petrecu 18 ani în exil. 
Acolo, el produse o parte din operele lui cele 
mai însemnate. Reîntors în Francia, la 5 Sept. 
1870, H. suportă miseriile asediului Parisului şi 
încuragia Francia la luptă prin manifeste ce-
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lebre. După aceea, în 1876, Parisul îl alese se
nator. El făcu o adeverată revoluţiune în teatm. 
Rupend cu convenţiunile adoptate, el scrise ad
mirabile capd’opere, mai mult lirice decât drama
tice, şi determină nereuşita romantismului în 
teatru. In celebra prefaţă Cromwell (1827), îşi 
exprimă doctrinele ce sunt opuse clasicilor. Cu 
Hernani (1830) el obţinu un strălucit şi incon
testabil succes. V. H. urmăresce în drama mo
dernă un alt scop decât drama antică. Astfel, 
el nu mai urmăresce o crisă morală, ci pune în 
relief evenimente, pe cari le împrumută istoriei. 
Acţiunea în loc de a se petrece în antichitate, 
este împrumutată timpurilor moderne. Ceva mai 
mult: V. H. în dramele sale întrebuinţează când 
prosa când versul. Versurile lui sunt pline de 
viaţă, do imagini şi de antitese ce isbesc aten
ţiunea şi o deşteaptă. In romane, face un mare 
us de epopee în prosă, ca în Hau d’Islande 
(1823), Notre-Dame de Paris (1831), Les Mise- 
rables (1862), etc. Cu toate acestea, toate crea- 
ţiunile lui H. nu sunt de o egală valoare. Poe
mele sale politice, ca Les Châtiments (1853), 
L’Annee terrible (1872), etc., precum şi scrie
rile sale istorice şi filosofice, ca Napoleon le 
Petit (1852), Histoire d’un Crime (1877), Lit- 
terature et Philosophie melees (1834), sunt scrieri 
de o mediocră valoare. Opera lui capitală este 
cea poetică, pentru care numele lui va remâne 
mare pentru toate timpurile, ca, Odes et Bal- 
lades (1822—26), Les Orientales (1829), Les 
Feuilles d’automne (1831), Les Chants du cre
puscule (1835), Les Voix interieures (1837), Les 
Rayons et les Orabres (1840), Les Châtiments 
(1853), Les Conteniplations (1856), şi mai cu 
samă La Legende des siecles (1859—1873—1883). 
Opera lui H. este colosală. El a scris în toate 
direcţiunile, poesie, dramă, romane, istorie, filo
sofic. Influenţa scrierilor lui a fost considera
bilă asupra epocei în care a trăit; de aceea, 
V. H. poate fi considerat ca cel mai mare poet 
al Eranciei din secolul seu. H. f 22 Maiu 1885 
la Paris. Corpul lui a fost depus trei (Jile sub 
Arcul de Trimf, şi tot Parisul a defilat înaintea 
sicriului incomparabilului seu poet şi mare pa
triot. In acelaşi timp, camerile franceze îi vo
tară funerarii naţionale. Printr’o lege specială, 
ele decretară depunerea corpului lui la Pantheon, 
reservând, în acelaşi timp, acest sanctuar mor
ţilor iluştri ai Eranciei. Parisul, Francia şi lumea 
întreagă îi făcură în aceea 4i funerarii splendide.

Scrieri: Poesii: Odes et Ballades (1822—26), 
Les Orientales (1829), Les Feuilles d’automne 
(1831), Les Chants du crepuscule (1835), Les 
Voix interieures (1837), Les Rayons et les Om- 
bres (1840), Les Châtiments (1853), Les Con- 
templations (1856), La Legende des siecles (1859 
până 1873 şi 1883), Les Chansons des rues et 
des bois (1865), L’Annee terrible (1872), L’Art 
d’etre grand-pere (1877), Le Pape (1878), La 
Piţie supreme (1879), Religions et Religion(1880), 
L’Âne (1880), Les quatre Vents de l’esprit (1881), 
La Fin de Satan (1886). Drame: Cromwell (1827), 
Hernani (1830), Marion de Lorme (1831), Le Roi 
s’amuse (1832), MărieTudor (1833), Angelo, tyran 
de Padoue (1835), La Esmeralda (1836), Ruy Blas 
(1838), Les Burgraves (1843), Torquemada (1882), 
Theatre en liberte (1886). Romane: Hau d’Islande 
(1823), Bug-Jargal (1826), Le dernier jour d’uu

condamne (1829), Notre-Dame de Paris (1831), 
Claude Gueux (1834j, Les Miserables (1862), Les 
Travailleurs de la mer (1866), L’Homme qui rit 
(1869), Quatrevingt-treize (1872). Istorie: Na
poleon le Petit (1852), Histoire d’un Crime (1877). 
Filosofie: Litterature et Philos melees (1834), 
William Shakespeare (1864). Acte ^i cuvinte: 
Avânt l’Exil (1841—51),Pendantl’Exil(1852—70), 
Depuis l’Jlxil (1870—76), Le Rhin (1842).

[I. I. Nacian.]
Hugo Capet, întemeietoml familiei regale a 

Capeţienilor, fiul ducelui Hugo cel Mare şi al 
Hedvigei, sora împăratului Otto cel Mare. Duce 
de Francia, exercită o mare putere asupra re
gelui Ludovic V, după a cărui moarte fu ales 
rege la Noyon şi uns la Reims în 3 Iulie 987. 
Regnul lui s’a petrecut în lupte zadarnice spre 
a mări puterea slabă a regilor. *f 24 Oct. 996. 
8e numesce C. dela haina Cappa ecclesiastică, 
pe care o purta în calitate de abate laic al înă- 
năstirei St. Martin din Tours.

Huhurez, v. Buhe.
Huila, Uila, (frc. HouilleJ, cărbune (v. ac.) 

de pământ propriu dis, se află în terîmurile 
secundare, în pătura carboniferă; s’a format 
din descompunerea materiilor lemnoase. încălzit 
afară de contactul aerului, H. desvoaltă gazuri 
combustibile, compuse din cărbuni şi hidrogen, 
cari sunt dotate cu o mare putere luminătoare, 
precum şi producte lichide, cari cuprind săruri 
amoniacale şi combinaţiuni ale carbonului cu hi
drogenul, cunoscute sub numele de gudron (v. ac.).

Huissier, (frc.), la curtea franceză uşiej-.
Hula, ori ce vorbire sau lucrare batjocoritoare 

şi desonoratoare de D-cjeu; la H. se reduc şi 
toate înjurăturile de lucruri sacre, piecum şi 
tractarea cu nereverinţă a tot ce se folososco 
la cultul d-4eesc. (v. Blasfemia.)

Hulboca, corn. rur. în Rom., j. Iaşi, situată 
la est şi în apropiere de oraşul Iaşi; e compusă 
din 6 căt. cu 1455 loc. (Dicţ. geogr. 1888), caii 
se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor; corn. 
are 3 biserici şi 1 şcoală.

Hui Iu, pasere, v. Uliu.
Huli, (Kingston upon H.)f oraş cu port la 

ţermul nordic al Engliterei, 200,000 loc.; cita
delă; industrie de maşini, şantier; comerciu 
însemnat.

Huloc, (JSyîobates hulocîc, Siamanga hoolock), 
o maimuţă din fam. Catarrhinelor, genul gibonilor, 
înaltă de aproape 1 m. Trăiesce în India po- 
sterioară până în sud de Assam, prin codri.

Hultan, Hultur, Vultur, (v. ac.).
Hulubaş, Hulubiţă, porumb, (v. ac.).
Hulubescl, corn. rur. în Rom., j. Dâmboviţa, 

situată la sud-vest şi în depărtare de vr’o 20 km. 
de Tîrgovişte; se compune din 3 căt. cu 1276 loc. 
(Dicţ geogr. 1890); are 3 biserici şi 1 şcoală. 
Sub Mihaiu Viteazul s’au dat aici lupte intre 
Rom. şi Turci.

Huma, sin. cu humus (v. ac.), ca termin po
poral la Români se mai numesce H. şi aigila.

Human, (lat.) omenesc, iubitor de oameni, 
binevoitor, milos; Humaniora, studiile ce pro
movează educaţia pur umană, anume: limbile 
şi literaturile clasice ca mijloace de educaţie; 
humanism, sistem de educaţiune şi instrucţiune, 
care consideră studiile clasice drept principale 
mijloace de educaţiune (respândit lu Euiopa de
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pe timpul seci. XV., Cf. Voigt, »Die Wiederbe- 
lebung des klass. Altertums», ed. II. 1881); 
humanist, aderentul acestui si.stem; humanitate, 
complexul tuturor calităţilor caii fac pe om 
om şi-l deosebesc de starea de animal (bestia- 
litate, ori bratalitate), îndeosebi cultivarea ar
monică a însuşirilor etice şi intelectuale cari 
disting pe om ca om; humanitar, sin. filantrop.

Humbert, v. Umberto.
Humboldt, 1) H., Wilhelm, Baron de, filolog, 

politic, critic şi poet german, frate cu Alex. H., 
D. 22 Iunie 1767 la Potsdam, ■{• 8 Apr. 1835 la 
Tegel, lângă Berlin. Tatăl seu era maior prusian 
şi şambelan al regelui. împreună cu fratele seu 
Alexandru studia la Frankfurt pe Oder, şi la 
Gottingen, unde ascultă pe Heiue. Aplicaţiunile 
lor diferite îi despărţiră. Vilfielm plecă la 1789 
la Paris, care îl impresiona mult. întors de 
acolo publică: Ideen iiber Staatsverfassung durcb 
die nene franzosische Constitution veranlasst (Ian. 
1792) şi Ideen zu einem Versucb die Grenzen der 
’W’irksamkeit des Staates zu bestimmen (Breslau, 
1791). Trecu la Weimar, lena, Erfurt, Hal le şi 
Anleben dela 1790 până la 1792, studiind limba 
elenă. La 1816 scoase admirabila traducere me
trică Agamemnon (Lipsea), corurile Eumenidelor 
şi a odei a doua olimpice a lui Pindar, la care 
a colaborat şi soţia sa, Carolina de Dacherode. 
Intră în relaţiuni cu Schiller şi legă o amiciţie, 
care le folosi amenduror. Belativ la asta a scris 
Humboldt: Briefwechsel zwischen Schiller und 
W. von Humboldt (Stuttgart, 1830). Şi Gothe 
fu dintre intimii sei. La 1797 se stabili în Paris, 
şi de aci se duse şi cercetă limba bască în Pi- 
rinei, adunând şl documente ale vechilor idiome 
iberice. Trimis la 1801 ca ministru al Prusiei 
la papa, se întoarse la Berlin la 1808 şi în ca
litate de ministru al instracţiuuii făcîi să se în
fiinţeze universitatea din Berlin. In congresul 
dela Praga atrase pe Austria contra lui Napo
leon, iar în congresul dela Viena, cu toate for
ţările sale, nu obţinu Alsaţia. După acestea mai 
fu trimis ca ambasador la Londra. Liberalismul 
seu îl făcu să se depărteze de regele Frideric 
Wilhelm UI şi fu destituit din funcţiunea de 
consilier de stat (1820). Reintegrat la 1830. se 
retrase pe urmă la Te'gel, unde se ocupă cu lin- 
guistica comparată. începuse ca literat prin Ae- 
sthetische Versuchungen (1799). apoi Rezension 
liber Jacobis Waldemar; Uber den Geschlechts- 
unterschied, etc. Relativ la limba bască scrise: 
Berichtigungen und Zusătze zu Adelungs Mi- 
tliridates iiber die kantabrische oder baskische 
Sprache (1817) şi Priifung der Untersuchungen 
uber die Uhrbewohner Hispaniens (1821). Ilar 
partea capitală a operei sale liuguistice fu com
pusă după de.stituire. Astfel scrise despre ve
chile idiome ale Asiei şi ale Oceaniei, publicând 
în Tractatele (Abhandlungen) Academiei din 
Berlin, în «Asiatic Journal*, în »Ţransactious« 
dela »Royal Asiatic Society* şi în »Uber das ver- 
gleichende Sprachstudium in Beziehung auf die 
verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung*, 
plus alte opere, ca "Uber die Kawisprache auf der 
Insei Java (1836), continuată în tîber die Ver- 
schiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des 
menschlichen Geschlechts (1836). După moartea 
sa fratele seu a scos o ediţiune completă a ope

relor sale (Berlin, 1841). A scris şi multe poesii 
elegice şi sonete. [A. S.J

Humboldt, Alex,, Baron de, naturalist germ., 
u. 14 Sept. 1769 la Berlin, f tot aci, la 6Maiu 1859. 
A studiat la Frankfurt pe Oder şi la Gottingen 
şi curând pe urmă a publicat: Uber die Basalte 
am Rhein, nebst Untersuchungen iiber Syenit 
und Basanit der Alpen (Brauuschweig, 1790). în
treprinse cu Forstero călătorie în Belgia, Francia, 
Olauda şi Anglia. Familia sa voia să-l îndrumeze 
spre comerciu, de aceea şi urmă la şcoala co
mercială din Hamburg. Nu stete însă mult şi 
întră în şcoala de mine din Freiberg. Publică 
apoi: Florae Fribergeusis .specimen et aphorismi 
et physiologia chemica plantarum (Berlin, 1793). 
Cinci ani ca director general al minelor din 
Franconia, mai publică: Versuche iiber die ge- 
reitzte Muskel- und Nervenfaser, nebst Vermu- 
thungen iiber den chemischen Progress des Lebens 
in der Tier- und Pflanzenwelt (Berlin, 1797—99); 
Uber die chemische Zerlegung des Luftkreises 
(Braunschweig, 1799); Die Lebenskraft oder der 
rhodische Genius (în Die Horen, 1795,
Iunie). La 1796, murindu-i mama, se decise să 
plece în ţerile tropicale, pentru care scop se 
duse la lena şi la Viena ca să se perfecţioneze. 
Porni apoi la Paris, de unde-şi cumpără instru
mente de sciinţă, se aliă cu Gay Lussac, Arago, 
Laplace, Berthollet şi plecă cu expediţiunea în 
Egipt. împreună cu alt naturalist, Bonpland, din 
causă că fregata svedoză,. care trebuia să-i ducă 
in Egipt, a întârziat, plecă în Spania, şi de aci, 
favorisaţi de guvern, in America de sud. Ajun
seră la Teneriffe amendoi, explorară Venezuela 
18 luni, Amazonas, Orenoc, Cassiquiare, trecură 
Cordillerii şi sosiră la Quito la 16 Ian. 1802; 
se suiră pe Chirnborazo până în vîrf, observară 
la Callao trecerea Iui Mercur sub soare, şi la 
23 Martie 1803 debarcară la Acapulco; în Aprilie 
ajunseră în Mexic, unde explorară până la 1804, 
plecară la Havana, apoi Filadelfia, la 3 Aug. 1804 
debarcară la Bordeaux. Resultatele acestei că
lătorii, relativ la geografie şi fisică, le-a publicat 
într’o lucrare monumentală, în şese părţi, pu
blicată la Paris, purtând ca titlu general: Voyage 
aux regions equinoxiales du nouveau continent, 
fait en 1799—1804; la asta au colaborat Bonpland, 
Oltmanns, Kunth, Cuvier, Latreille, Valenciennes, 
Gay Lussac, Thenard, Vauquelin şi alţii. Mai dădu 
la lumină alte şese lucrări istorice, geografice, 
geologice şi politice, până la 1827. Douăzeci de 
ani remase la Paris, mereu activ, necugetând 
să se întoarcă în Prusia, cu toate chiemările gu
vernului. Veni în fine la Berlin la 1827, ca pro
fesor de cosmografie fisică. Dar după doi ani, 
după dorinţa ţarului, plecă în Asia cu natura
listul Ehrenberg, cu chimistul Gustav Rose şi 
cu inginerul Menşeenin, trecând pe la Nijni- 
Novgorod, Kazan, Tobolsk, Altai, Giungaria chi
neză şi se întoarse la Astrahan. După aceasta 
mai scoase la Paris doue opere de sciinţele na
turale. Până la 1848 fu trimis de şese ori la 
Paris în misiune diplomatică şi se duse şi la 
Londra şi la Copenhaga. Cosmos e ultima sa lu
crare (1845), relativă la fisică şi scinţele natu
rale. A fost cel- mai mare naturalist al tim
pului, fisic, chimist, botani.st, zoolog, geolog şi 
astronom. Prea marea extensiune a lucrărilor 
l-a împiedecat să ajungă în adever mare savant.
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A mai scris pe lângă cele de mai sus ânca vr’o 
20 de opere. [A. S.]

Humboldtina, mineral, oxalat de iii'r; foarte rar 
în lignitele dela Kolosoruk (Boomia), d in Hessa, etc.

Humbug, (engl., prou. hombog) cuvent de origine 
din America nordică; înseamnă esclirocherie, 
lăudăroşie, seducere. De prima dată a fost în
trebuinţat pe învelitoarea revistei »Killigren Uni
versal Je.ster« între anii 1735—40. In us general 
a intrat numai pe la începutul seci. XIX.

Hume, (pron. ium) David, filosof şi istoriograf 
englez, n. 26 Apr. (7 Maiu) 1711 în Edinburg, 
t L’5 Aug. 1776. Jurist, apoi comerciant, trece 
mai târcjiu în Francia, unde şi-a scris marele 
op: Convorbiri despre natura omenească, editat 
în Anglia 1738. 1741 a apărut prima parte a 
studiilor sale (Essay), cari au atras asupra lui 
atenţiunea publicului. Tot atunci a cerut catedra 
de filosofie la univ. din Edinburg, dar nu a că- 
petat-o. 1745 instructor la marchisul Annandale, 
apoi secretar al generalului St. Clair, însoţindu-1 
la Viena şi Turin. Aici şi-a prelucrat primul op 
şi l-a editat sub titlul: Cercetări despre inte
lectul omenesc; dar nici astfel nu i-s’a dat aten
ţiunea cuvenită. 1752 sub titlul: Convorbiri po
litice, şi-a publicat a doua parte a Essay-urilor; 
tot atunci a scris: Dialoguri despre religia na
turală şi Cercetări asupra principiilor moralităţii. 
In acelaşi an baroul advocaţilor din Edinburg l-a 
ales bibliotecar. Aici şi-a conceput planul de a 
scrie istoria Angliei. 1754 a apărut voi. 1, care 
prin francheţa şi imparţialitatea lui provocase 
sensaţie atât de mare, încât H. se hotărî să-şi 
schimbe numele şi să fugă în Francia; res- 
boiul anglo-francez însă sili pe H. să reniână în 
Anglia. In restiinp şi-a publicat opul: Istoria 
firească a religiunilor, iar în 1756 voi. II al 
istoriei, care a avut mai bună primire decât 
primul. 1759 voi. III, provocând iarăşi mare 
svon, 1761 voi. IV şi V. 1763 a însoţit pe con
tele Hertsford la Paris ca secretar de legaţiune, 
fiind primit cu mare entusiasm. A făcut cuno- 
scinţă cu Rou,sseau, pe care l-a dus în Anglia şi 
i-a exoperat apanagiu regal. 1767 secretar de 
stat, dar din causă de morb s’a retras (1769). 
Prin anii 1776 şi-a scris autobiografia, vorbind 
despre sine ca despre un om mort.

Humerale sau amict, se numesce în ritul latin 
o bucată de pânză albă, ce-şi pune preotul pe 
umeri, iar câteva orduri religioase pe cap. în
semnează coiful de aperare în contra ispitelor.

Humicole, (plante), se (Jic acele plante cari 
trăiesc în humus (v. ac.); ele sunt saprophyte 
(v. ac.) şi lipsite de chlorophyl; aşa sunt multe 
Ciuperci, şi dintre Fanerogame: Corallorrhiza, 
Neottia, Monotropa, ş. a.

Humifuse, (plante), se numesc acelea cari au 
tulpinele tîrîtoare, întinse şi ramificate la supra
faţa pămentului (humifusus), anuale, ca la Scân- 
teuţă. Colţii babei, Asperula humifusa, Hype- 
ricum humifusura, etc.

Hummel, 1) H., loh. Nepomuk, pianist şi com- 
positor german, (n. 1778 în Presburg, f 1837 
în Weimar), studia între alţii ou Albrechtsberger 
şi Salieri. A scris 4 opere, balete, cantate, niu- 
sică sinfonică şi mai cu samă musică de cameră 
pentru piano, violină, ş. a., între cari se bucură 
ancă de mare popularitate prin lumea musicală 
concertele pentru piano (3, 4 şi 6), septetul în

re minor, sonatele op. 81, 92 şi 106, ş. a. câteva 
bucăţi. Opul seu didactic: Anweisung zum Piano- 
fortespiel (1828) e una din primele metode ra
ţionale pentru digitaţie. 2) H. Ferdinand, har- 
pist, pianist şi compositor (n. Berlin 6 Sept. 1855), 
a scris musică pentru piano, harpă, violoncel, 
musică de cameră, cantate pentru soli, cor şi 
orchestră (Columbus, Jung Olaf), ş. a. şi mai 
cu samă balade pentru cor de voci femeiesc! 
(3 voci) şi soli. [T. C.]

Humor, (lat. humor, de unde humidus, umed) 
1) ori ce umezeală, rom. neîntrebuinţat in ace.st 
sens; 2) ori ce substanţă fluidă sau semifluidă 
dintr’un corp organisat, întrebuinţat rom. în 
acest sens mai mult fem., humoare sau umoare, 
s. e. cele 3 umori din interiorul ochiului, cele 
4 umori presupuse în corpul omenesc de me
dicii antici: sângele, flegma sau limfa, veninul 
şi veninul negru, de unde cele 4 temperamente 
(v. ac.); 3) umori stricate în organism, pi'odu- 
cetoare de boală şi cari trebuesc înlăturate; 4) 
disposiţiune de temperament sau de spirit, sta
tornică sau trecătoare, atribuită calităţii umo
rilor din corp; disposiţiune veselă sau tristă, 
duşi buni, duşi răi; 5) capriţiu, fantasie, găr
găuni, îmbufnare; 6) imaginaţiune veselă şi glu
meaţă, talent satiric, vină comică. (Cf. Littro, 
Dicţ. 1. fr.). In sensul francez, meridional, H. 
este spiritul critic împreunat cu o închipuire 
vie şi o fire veselă; în sensul nordic, al engle
zului humour, este acelaşi talent împi-eunat cu 
o bună dos.ă de scepticism, melancolie şi vioi
ciune de spirit, care vede ridiculul în toate.

Humoresc sau humoristic, calitatea scrieriloi' 
cari se disting prin humor.

Humorist, in sens meridional, scriitor cu aj)!!- 
carea de a observa şi a expune ridiculul într’iui 
mod vesel şi plăcut; în sens nordic, sci'iitor cu 
o fantasie ingenioasă şi spirit sceptic, caic atlă 
sau aruncă ridiculul şi în lucrurile cele mai se
rioase, ca H. Heine în toate scrierile sale, sau 
ca Shakespeare adeseoii şi mai ales în Hainlet, 
care cu adâncimea şi melancolia cugetării îm
preunează o uşurinţă şi veselia părută, licjend 
maliţios, nu numai de defectele morale, ci şi do 
nevinovăţia şi iubirea Ofeliei, de frumseţă, de 
căsătorie şi chiar de moarte. [M. Strajanu.]

Humorala, patologia, în medicină doctrina, 
care cerca să explice toţi morbii prin o contiir- 
baţiune a sucurilor, îndeosebi a celor patru su
curi cardinale: sânge, flegma, fierea galbenă şi 
fierea neagră. A fost întemeiată de Hippokrates 
şi desvoltată de Galenus; până în soci. XV a 
reinas doctrina predominantă.

Humpel, Wilhelm, compositor şi prof. do iiiu- 
sică, 11. Sept. 1831 in Graz, f Nov. 189!) in 
Viena. După absolvarea conservatorului din Graz, 
H. a făcut un turneu artistic, avend mari succese 
mai ales ca flautist, aiioi s’a stabilit în Braşov 
ca diligent de cor. Aici s’a căsătorit cu Emilia, 
fica lui loan Maiorescu, şi a trecut apoi la laşi, 
unde la 1872 a înfiinţat, sub conducerea soţiei 
sale, un pensionat de fete şi liceu, ia oare, 
precum şi la conservatorul din Iaşi, H. a propus 
musică (pian, flaut, canto). Intre numei'oasele 
sale composiţiuni amintim: »Iată (}iua triumfală«, 
marş de încoronare.

Humulesci, com. rur. în Rom., j. Neamţu 
compusă din 5 căt. cu 2339 loc. (Dicţ. geogr.
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1895), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; în corn. sunt 4 biserici, 1 şcoală şi 1 fa
brică de spirt.

Humulus L., (botan.) mic gen din fam. Urti- 
caceelor, trib. Cannabineae, cuprinde plante odo- 
rante, erbacee vivace, înalte, scandente (acătă- 
toare) şi acoperite cu peri aspri la pipăit. Acest 
mic gen cuprinde vr’o 2 specii, dintre cari una 
(H. Lupulus L.) deja de mult cultivată prin re
giunile temperate ale globului, cealaltă cresce 
în China, Japonia şi în insulele vecine. H. Lu
pulus L. cresce şi prin părţile noastre pe mar
ginea pădurilor, prin tufişuri şi pe garduri, şi 
este cunoscută de poporal nostru sub numirile 
de Hem ei. Hamei. Mai toate părţile inflo
rescenţei femele ale acestei plante sunt acoperite 
cu peri glanduloşi, cari secretă o substanţă aro
matică şi amară, cunoscută sub numirea de 1 u- 
pulina, care tocmai face ca H. Lupulus L. 
să fie întrebuinţat la fabricaţiunea berei. Tot din 
causa lupulinei se administrează H. Lupulus L. 
şi în medicină ca tonic, amar, antidispepsic, 
antiscorbutic, antiscrofulos. Vîrfurile tinere de 
Hem ei se mănâncă în regiunile nordice în loc 
de Sparanghel. [Z. C. P.]

Varietăţile de Hameiu cele mai renumite 
sunt: H. tomnatic de Saatz din Boemia, H. 
de ’Wiirttemberg iarăşi tomnatic, apoi H. de 
Şpalt, Bavaria. Pentru Transilvania H. tomnatic 
de ‘W’iirttemberg s’a dovedit de superior celui 
de Saatz. Cultura H.-lui în Transilvania se face 
pe 237 jugere. Venitul net mediu se evaluează 
Ia 300 fi. O plantaţiune de H. bine reuşită du
rează 10—12 ani şi dă 2—3—4q flori pe an la 
juger după 1600—2000 cuiburi.

Humus, păment vegetal, păment de frunze, de 
pădure; este un fel de rocă argiloasă foarte bo
gată în substanţe organice; resultă din descom
punerea remăşiţelor de vegetale. Composiţia sa 
e complexă şi variabilă; conţine puţin oxigen şi 
hidrogen, mult carbon, amoniac, nitraţi şi un 
corp acid de coloare brună, acidul humic, că
ruia se datoresce coloarea închisă a H. Mai conţine 
o cantitate variabilă de base (potasă, sodă, calce, 
alumină), cum şi fosfaţi. Agenţii ce contribuesc 
la formarea H. sunt: atmosfera, bacteriile, in
sectele şi rîmele, cum a dovedit pentru acestea 
Darwin şi Miiller. H e de mare importanţă pentru 
crescerea plantelor. Până pe la 1840 se credea 
chiar, că tot carbonul din vegetale provine din 
H., fiind absorbit prin rădăcinile lor. Această 
opinie, ce a predominat în practica agricolă şi 
îu botanică, cunoscută sub numele de »teoria 
humusului*, a fost dovedită ca nefundată, în 
urma cercetărilor Iui Liebig, Dumas, Boussin- 
gault .şi alţii. Cu mult înainte chiar, Ingenhouss, 
Senebier, Th. de Saussure, eto., dovediseră că 
plantele cu chlorophylă îşi iau carbonul lor din 
anhidridul carbonic al atmosferei încungiură- 
toare. Adi teoria H. e înlocuită cu aceea a ali- 
nientaţiunii minerale a plantelor, căci dela lu
crările lui Liebig încoace s’a aretat că se pot 
cultiva vegetale în apă sau în păment fără H., 
dacă aceste doue medii conţin elementele mi
nerale necesare sinteselor ce se petrec în plantă. 
Numai plantele saprofîte humicole iau din H. 
substanţele organice de-a gata pregătite. Plan
tele autophyte iau din H. nitraţii, iar acidul 
humic — prin proprietăţile lui de a da hu-

maţi solubili cu potasa, soda şi amoniacul, inso
lubili cu calcea, alumina — servă a face mai 
dense solurile mobile (silicioase, calcaroase) şi 
mai mobile pe cele dense (argiloase). Aceste 
proprietăţi ale H. explică prin urmare adevărata 
lui valoare în practica agricolă şi nevoia indis
pensabilă de a amenda cu el terenurile improprii 
pentru culturi. [S. Şt. R.]

Ori ce păment ca să fie fertil, trebue să 
conţină ceva H. Un păment care conţine 3% H. 
este deja un păment mediocru. Pământurile hu- 
moase şi pământul negru Cernozemlj conţin 
8—10—15% H. şi mai bine.

Hunan, prov. în interiorul Chinei, udată de 
puternici afluenţi ai Iangcekiangului,216,000kma. 
cu 21 milioane loc. Capitala Ciangşa.

Hunedoara, (magh. Vajda-Hunyad), orăşel în 
cott. Hunedoarei, lângă rîui Cerna, 3037 loc. 
dintre cari 1610 Rom., 360 Germ. şi 904 Magh., 
are mai multe oficii, o mănăstire franciscană şi 
tîrguri mari de vite. Aici se află o fonderie de 
fier a statului, înfiinţată la 1884, în care se 
prelucră piatra feruginoasă, scoasă din minele 
de fier dela Ghelar şi jur. Piatra feruginoasă se 
aduce pe un tren funicular, care e de o lungime 
de 32 km. Producţia anuală este 4—500,000 q 
de fier crud.

La H. se află vechea cetate a Huniadeştilor; 
ea se înalţă spre vest dela oraş, pe o stâncă de 
calciu, la împreunarea rîuleţului Zlaştilor cu 
Cerna. Este una dintre cele mai frumoase cetăţi 
ale noastre; e zidită în stil gotic, cu turnuri şi 
turnuleţe şi cu mai multe sale, dintre cari cea 
mai mare şi mai frumoasă e »sala cavalerilor* 
(lungime 15,_lăţime 3 stângini), cu doue şire de 
columne de marmoră. La H. au fost din timpuri 
vechi fortificaţii, dar cetatea actuală e zidită de 
loan Huniade pe la 1452. Huniade a zidit partea 
aceea, unde se află »sala cavalerilor*, turnul Ne- 
boisa (»Nu te teme*), eto., care e partea cea mai 
artistică a ei. Proprietarii de mai târcjiu, cum 
au fost regele Mateiu Corviniil, principele Gavr. 
Bethlen, etc., au adaus celelalte părţi. Cu timpul 
în parte s’a ruinat, la 1854 a ars; de present 
cetatea este de mai mult timp în posesiunea 
statului, care în timpul mai nou în parte a re- 
staurat-o în stilul ei original (v. ilustr.). Pe pă
reţi! »salei cavalerilor* s’au aflat între altele 
portretele lui loan Huniade şi a mamei lui, Eli- 
sabefa Mărgineanu, în un port neaoş românesc. 
Aceste portrete au fost nimicite de o mână 
duşmană. [Silv. Mold.]

H., protopopiat român al diecesei gr.-cat. 
Lugoş, cu 11 parochii şi 2696 suflete.

Hunedoara, Comitatul, {magh. Hunyad megyej 
se extinde în partea sud-vestică a Ardealului, 
pe ambele maluri ale Mureşului; în sud se măr- 
ginesce cu România, spre nord se extinde până 
la Munţii Apuseni, cuprincjend şi partea cea mai 
mare a fostului comitat Zarand. Are o suiira- 
faţă de 6932-04 km2., care în mare parte e mun
toasă şi deluroasă. Cei mai înalţi munţi se află 
la sud; în colţul sud-estic se extind ramuri de 
ale Parîngului (piscuri: Parîng 2076 m.. Mândra 
2520 m.), cu cari stau în legătură spre nord 
munţii Gugirului (Surean, 2061 m.). Spre vest 
dela Parîng, dincolo de Jiu se află munţii dela 
graniţă, cu cari se întinde paralel şirul mun
ţilor Haţegului, cu grupa Retezatului; printre
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aceste doue şiruri curge Jiul românesc. In colţul 
sud-vestic se înalţă piscuri de ale munţilor Go- 
dian-Sarcu. In partea vestică se extind munţii 
Poiana Rusca, cu ramuri până în valea Streiului. 
La nord se extind ramii .sudici ai Munţilor Apu
seni în diferite grupe, precum: munţii Baiei 
de Criş, ai Secărembului, etc. Rîul cel mai de 
frunte al comitatului e Mureşul, care întră pe 
la Balomir în comitat; valea lui e largă, dar 
în unele locuri, din jos de Deva, se strimtează. 
Dintre afluenţii lui mai însemnaţi sunt Valea 
Vinerii, Streini, Cerna şi rîul Dobrei. In sud se 
află Jiurile, Jiul unguresc şi Jiul românesc, cari 
se împreună la Bărbătenii de jos şi trec în 
România. Partea nordică e udată de Crişul Alb, 
care trece la Basarabeasa în comitatul Aradului. 
Clima e aspră în munţi, şi mai moderată în văi, 
cu deosebire în valea Mureşului. Comitatul H. 
e bogat în păduri şi cu deosebire în producte 
miniere. In partea nordică, la Secăremb, apoi 
în Zarand, la Ruda, Criscior, Băiţa şi în îm-

comitatelor transilvane ţinutul comitatului de 
a(Ji al H. n’a format un comitat deosebit, ci 
aparţinea comitatului Albei. Românii de aici, îm
părţiţi în cneziate, atîrnau la început foarte 
puţin de statul ungar. Numai mai târziu au fost 
adu.şi în dependenţă şi atunci s’a creat comitatul 
Hunedoarei. Pe la finea seci. XIII, exista deja 
comitatul H., de oarece de pe atunci ne este 
cunoscut numele celui dintâiu comite suprem, 
(din un act dela 1295). Pe teritorui comitatului au 
fost foarte mulţi nobili români,.parte nobili din 
vechime, parte nobilitaţi pentru meritele câştigate 
în resboaiele cu Turcii. loan Huniade a nobilitat 
foarte mulţi Români pentru merite militare. Mulţi 
din aceşti nobili, părăsindu-şi confesiunea orien
tală, s’au maghiarisat. Maghiarii băştinaşi do a(}i 
din H. sunt parte covîrşitoare .urmaşii acestor 
nobili maghiarisaţi. [Silv. Mold.]

„Hunedoara", însoţire de anticipaţiune şi credit 
în Deva (Trs., cott. Hunedoara), fundată la 1885. 
Capital social fi. 15,950 în 319 mise â fl. 50.

Cotiitea Huniadeştilor înainte do restaurare.

prejurime sunt bogate mine de aur şi argint, 
pe când în jurul Hunedoarei, la Ghelari, Teliuc, 
Govaşdia, etc. sunt mine de fier. La sud în valea 
Jiurilor, la Petroşeni şi jur, sunt mine bogate de 
cărbuni. Comunicaţia. Prin comitat sunt 4 căi 
ferate şi şosele şi căi comitatense. Dintre căile 
ferate cele mai însemnate sunt calea ferată de 
pe valea Mureşului şi cea de pe Strein, care 
trece în valea Jiurilor. Numărul locuitorilor 
e.ste do 267,895 (la 1891) (pe un km*. 39 su
flete.) Din numărul total sunt 238,486 Români, 
8047 Germani, 17,167 Magh., ceialalţi Şerbi, Slo
vaci, Ruteni, etc. După confesiune sunt: gr.-or. 
190,018, gr.-cat. 50,520, rom.-cat. 15,121, evang. 
2202, elv. 7351, unit. 206 şi israeliţi 2470. Ad
ministraţia. Comitatnl H. e împărţit în 10 cer
curi pretoriale; are 4 oraşe cu magistrat, 6 co
mune mari, 422 mici şi 47 cătune. Locul central 
al comitatului e Deva. — Istoricul. Cei mai vechi 
locuitori, dintre neamurile cari trăiesc şi a(ji, 
sunt Românii, cari în părţile aceste au fost 
pe timpurile migraţiunii popoarelor mai deşi. 
Ei au contopit elemente slave. Pe Români i-au 
aflat aici Maghiarii, la venirea lor. La crearea

Hunfalvy, Paul, filolog şi istoric magh., n. 10 Aug. 
1810,11891; 1841 membru al Academiei magh.; 
1842 prof. al dreptului în Kesmârk; 1849 deputat; 
se mută la Pesta şi 1856 redactează revista: 
Magyar nyelveszet (Linguistica magh.). S'a ocupat 
mult de filologia comparativă a limbilor fino- 
ugrice şi turco-tatarice şi a ajuns la convingerea, 
că limba magh. aparţine limbilor fino-ugiice. A 
studiat materialul linguistic adunat do Reguly 
şi l-a editat în operele: Vogul fold es nep; A 
kondai vogul nyelv, 1872. Az eszaki osztjâk 
nyelv, 1875, ş. a. Dintre chestiunile istorico l-au 
preocupat: originea Săcuilor; fidedemnitatea lui 
Auonymus; originea limbei şi a poporului român. 
H. ne contestă autochtonia, susţinând în o])erele 
sale: Die Rumănen und ihre Anspriiche, Magyar- 
orszâg ethnografiâja şi a Rumunok tortenetei, că 
Umba şi poporul român s’a format în Balcani, 
de unde în seci. XIII s’au sti'ăcurat ca păstori 
în Ungaria.

Hunia, corn. rur. în Rom., j. Dolj cu 1640 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), 1 biserică şi 1 şcoală; pe 
teritorui corn. se află balta numită H., ce îşi ia 
nascere din Dunăre şi are o întindere de 35 ha.
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Huniade, v. Hunyadi.
Hunnii, popor nomad de rassă turanică (pro

babil din ramura turcă), care, venind din Asia, 
năvălesce în 375 preste Don în Europa, supune 
pe Ostrogoţi (între Don şi Nistru) şi silesce pe 
Visigoţii din Dacia să se mute preste Dunăre. 
Dacia remâne apoi 78 de ani în stăpânirea H.-lor, 
cari îşi aşează centrul puterii lor între Tisa şi 
Dunăre şi-şi întind stăpânirea până sub Alpi şi 
până la Marea Baltică. Sub Attila (433—453), H. 
se ridică la puterea lor cea mai mare, jăfuesc 
cumplit provinciile dimărene ale imper. roman 
de resărit şi atacă în urmă şi imperiul de apus, 
năvălind în Gallia (451), unde sunt bătuţi în 
câmpiile Catalaunice (Châlon-sur-Marne) de ge
neralul roman Aetius, şi in Italia (452). După 
moartea lui Attila (453), H., divisaţi' prin cer
tele dintre fiii lui, sunt bătuţi de Ostrogoţi şi 
Gepizi şi goniţi preste Nistm; Dacia este luată 
apoi în stăpânire de Gepizi, iar Ostrogoţii ocupă 
Pannonia. Resturile H.-lor retraşi în resărit re-

de donaţiune nouă lui Voie, fiu al lui Şerb 
(Şerban) şi tată al lui loan, precum şi fraţilor 
lui Voie, cu numele Mogoş şi Radul, apoi altui 
Radul, frate cu Şerb. Donaţiunea nouă presu
pune, că familia a avut acea posesiune şi mai 
nainte, constatat fiind, că diploma despre prima 
donaţiune dată de regele Ludovic I la 1378 a 
fost pierdută. Ladislau Posthumus în diploma 
din 1454 spune, că familia de H. se consideră 
ca împămentenită numai dela 1409 încoace, prin 
urmare ea /i’a fost de origine d’aici. Dar de 
unde? Aceasta ni-o spune un descendent al ei, 
Nieolaus Olahus (v. ac.), primatele Ungariei, 
care scrie apriat, că se trage din Dan Basarab, 
fost Domn al Munteniei, care a fost alungat din 
domnie prin veru-seu Vlad numit Dracula, şi 
s’a refugiat în Ungaria. Un descendent al lui 
Dan, susnumitul Voicu, ajungând la curtea re
gească Miles aulae regiae, a căpătat donaţiunile 
de sus. Cumcă familia de H. se ti’age din di
nastia Basarabilor, se mai dovedesce şi din alte
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apar în urmă sub alte numiri, între cari erau 
probabil şi vechii Bulgari (neam turc). Părerea 
cronicarilor unguresci, că Secuii din Ardeal ar 
fi resturile H.-lor remaşi în Carpaţi, este a(ji 
respinsă cu desăvîrşire şi de linguistică şi de 
istorie; de asemenea inadmisibilă este şi des
cendenţa Ungurilor (neam finno-ugric) dela H. 
retraşi în resărit. (Deguingues, Histoire generale 
des Huns. Paris, 1756—1758; Neumann, Die 
VoUter des siidlicben Russland. Leipzig, 1847; 
Thierry, Histoire d’Attila et de ses .successeui’s. 
Paris, 1864; Vieterslieim, Geschichte der Volker- 
wanderung. Leipzig, 1881; Hunfalvy, Etbnogra- 
phio von Ungarn. Budapest, 1877). [D. On.]

Hunsruck, regiune muntoasă în Prusia re
nană, între Rin, Mosella, Sarre şi Nahe. Vîrful 
Erbeskopf are 818 m. înălţime. Păduri, orz, oves, 
in, vinuri renumite, fnicte; cărbuni.

Hunyadi, adecă de Huniad, familie despre a 
cărei origine au scris mulţi din diferite puncte 
de vedere; unii cu tendinţă d’a denega originea 
română a Huniadescilor, alţii cari susţin aceasta 
pe basa de documente positive. Regele Sigismund 
la 1409 confere domeniul Hunedoara sub titlu

multe diplome ale guvernatorului loan de H. 
şi ale fiului seu regele Mateiu (v. ac.), care pe 
Marinoviceştii, principi ai Albaniei şi ai Tesaliei, 
îi numesce consângeni ai săi, iar despre aceşti 
Maiinovici e constatat, că ancă se trag din fa
milia Basarabilor. Donatarul principal Voicu a 
fost căsătorit cu JSlisabeta Marzinai (de Mar
ginea), văduva lui lanil de Csolnakos (Cinciş), 
cu care a avut doi fii: pe loan major şi pe loan 
minor, apoi trei fete: pe Maria, Clara şi Elisabeta.

loan, major, (v. loan de H.), vestitul erou, 
care a bătut de nenumerate ori pe Turoi, şi 
după căderea lui Vladislau I la Vama din voivod 
al Ardealului ajunsese guvernator al Ungariei 
(1446—1453), a fost căsătorit cu Elisabeta Szi- 
lâgyi, avend cu ea doi fii, pe Ladislau, decapitat la 
Buda, şi pe Mateiu, care ajunse i'ege al Ungariei 
(1458—1490), însă a murit fără succesori legitimi. 
loan minor, al doilea fiu al lui Voicu, a fost 
Ban de Croaţia şi Severin, etc., murind asemenea 
fără copii. Sora acestora Maria a fost măritată 
după Manzila (rectius Manoila) de Avgev din 
familia Basarabilor, cu care a avut copii pe 
Stanciu şi Stoian, apoi două fete, Ursula şi
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Eleua. Stoian a devenit primar în Orăştie, unde 
a avut doi copii, pe Nicolaua Olahus, vestitul 
primate al Ungariei, şi pe Mateiu, asemenea 
primar în Orăştie, a căror familie ancă s’a stins 
în a treia generaţiune. Sora Măriei, Clara, a 
fost măritată după Pongratz de Deugeleg şi Eli- 
sabeta după Szokely. După corbul din anualele 
familiei de H. aceasta s’a numit şi Corvin. Afară 
de descendenţii lui Voie, cari s’au stins cu totul 
în seci. XVI, astăcji mai există doue familii de 
H. Una a cotiţilor Hunyadi, cari au luat pre
dicatul după domeniul lor Kethely şi cari ancă 
poartă un corb in armalo, apoi H. din ZeiJeani 
ţerani nobili români, cari se ţin rudiţi cu guver
natorul loan de H. Probabil sunt descendenţi ai 
lui Mogos şi Radul fi'aţii, şi ai unchiului acestora 
asemenea Radul. (Cf. Nagjr Ivan, Magy. csalăd; 
Puşcariu, Familiele nobile rom.; Bariţiu, în»Tran- 
silv.« 187.3. Nr. 5—24.) [I. c. d. P.]

Hupe, (Rupei), provincie în China centrală, 
strătăiată de langcekiang, 185,000 kma. cu 30 mi
lioane loc. Capitala Vuciang.

Hurban, Jos. Miloslav, (1817—88), patriot .şi 
scriitor slovac, preot evangelic; a stat în fnintea 
revoluţiunii slovace dela 1848. Publică între 
altele almanâchul Nitra, al cărui an II (1844) 
înseamnă ivirea cea dintaiu a şcoalei lui ătur 
cu dialectul de Trencsen ca limbă literară.

Hurie, fecioarele miraculos de frumoase ale 
paradisului, pe cari Coranul (Sura LV) le pro
mite dreptcredincioşilor mobamedani ca resplată 
în paradis.

Hurmuz, un afluent al Prutului, j. Covurlui. 
— H. se numesc şi mărgăritare de sticlă.

Hurmuzachi, familie boierească din Moldova, 
care era încuscrită cu vechea familie a Mur- 
guleţilor şi a lui Simeon Movilă, şi stete în le
gături mai de aproape cu Nicolae Maurocordat, 
care atât de mult s’a interesat pentru conser
varea cronicelor românesci. Aceste relaţiuni au 
făcut ca să se încuibe şi să se crediteze în 
această familie pe de o parte românismul şi pa
triotismul, iar pe de alta iubirea cătră studii 
sciinţifice şi liteiure. După cunoscinţa noastră, 
câ.ştigată din ai’chiva familiară, întrucât am pu- 
tut-o consulta, cel dintâin H., pe care îl găsim 
întrat în viaţa publică, a fost Manolachi, mare 
comis în a doua domnie a lui Nicolae Mauro
cordat. Probabil că un fiu al acestui Manolachi 
a fost Cristea R.} stolnic în una din cele trei 
domnii ale lui Grigorie Ghica cel Betrâu din 
Moldova, dela care, pentru vrednicia sa, a fost 
dăruit cu o moşie întreagă. Un fiu al acestuia, 
cu funcţiunea de logofet, dar de al cărui nume 
n’am dat, a avut patru ficiori, pe Alexandru 
postelnicul, care pe la 1766 a făcut cu spesele 
sale o copie de pe cronica lui loan Neculcea, 
adăugend la ea mai multe însemnări întregi
toare şi explicative; pe Mateiu H.t care pe timpul 
încorporării Bucovinei (v. ac.) la Austria era 
mare păbarnic şi pârcălab de Cemăuţ şi avea 
pe acest teritoriu trei moşii; Cernauca, Vasileul 
şi Văslăuţul; pe Ştefan H., visternic şi pârcălab 
de Hotin; şi pe Constantin H., mare medel- 
niceriu şi pârcălab de Galaţi. Acesta a moştenit 
dela fratele seu Mateiu, Cernauca, Gind-că la 
1781 îl aQăm amintit cu locuinţa acolo, în 1792 
trecut intre nobilimea recunoscută a ţerii cu 
gradul de cavaler, în vîrtutea patentului împă

rătesc din 14 Martie 1787, iar în 1796 intabulat 
ca proprietar al Cernaucei în tabula Bucovinei, 
înfiinţată în 1792. Acest Constantin H., mare me- 
delniceriu, a avut o fată, Năstăsia, măritată după 
boierul Vasilco din Lucaveţ, şi patru ficiori, pe 
Alecu, pe lordachi, pe Constantin, mare comis, 
şi' pe Docsachi.

kcQBiDocsachi H. este tatăl H.-lor bucovineni. 
El s’a născut 1782 pe moşia părinţească Horo- 
dişteadin ţinutul Hîrlăului din Moldova; a moştenit 
moşia Cernauca din Bucovina şi s’a strămutat 
acolo 1804, dar a remas şi .supus moldovenesc, 
fiind-că avea şi aici moşii; era deci supus mestecat 
(sujet mixte). Această duplă cetăţenie a făcut 
din el şi din urmaşii săi ca să fie şi să remâuă 
pe cât de buni români, atât de fideli şi de loiali 
cetăţeni austriaci, precum s’a arătat aceasta în 
tot decursul vieţii lor; de aceea şi vedem pe 
Docsachi H. 1819 onorat cu rangul de căminariu 
de cătră domnitoriul Moldovei. Mişcările politice 
din Moldova dela 1821 şi 1848 au adus în Bu
covina o mulţime de Români moldoveni. Toţi 
aceştia au găsit în casa lui Docsachi H. ospi
talitate şi sprijin. Pentru această îmbrăţişare 
cordială şi simpatică a confraţilor sei moldoveni 
şi ardeleni a fost distins de domnitorul Moldovei 
1827 cu boierescul rang de mare agă, şi 1856 
cu acela de mare vornic. Printre compatrioţii 
săi bucovineni, Docsachi H. a fost nestorul lor 
iubit şi stimat, şi cel mai vechiu representaut 
al spiritului şi al tradiţiunii românesci. A reposat 
30 Martie 1857 în Cernăuţ şi fu îumormentat 
lângă biserica din Cernauca. Dela el avem o 
broşurică: »Dătorinţele archiereilor şi alo pro- 
istoşilor*, tradusă din grecesce şi tipărită în Cer
năuţ 1848. Docsachi H. era căsătorit cu Ileana 
Murguleţ, f 1858, şi a avut cu ea doisprecjece 
copii, dintre cari şepte cu viaţă mai îndelungată, 
şi anume cinci ficiori: Constantin, Docsachi, 
George, Alexandru şi Nicolae, şi două fete: Eu- 
frosina, măritată după boierul basarabean Petru 
Petrino, din care se trage poetul Dumitru Pe- 
trino (v. ac.), şi Elisa, măiitată după marele 
logofăt George-Sturza din Moldova.

Constantin JD. H., jurisconsult şi om de stat, n. 
12 Nov. v. 1811 în Cernauca, şi-a absolvat studiile 
primare, gîmnasiale şi liceale în Cernăuţ cam 
dela 1818—30, iar pe cele juridice la univer
sitatea din Viena 1834, trecând prin două exa
mene rigoroase, după cari s’a întors în ])atrie. 
La îndemnul marelui logofăt George Balş Dum- 
brăveanul din Moldova, care avea nisce înde
lungate procese la St.-Petersburg pentru moşiile 
sale din Basarabia, trecu la Chişineu, undo în 
opt luni învăţă limba muscălească, şi apoi prin 
rara sa erudiţiune şi iscusinţă câştigă în scuit 
timp toate procesele încredinţate. După aceasta, 
din 1844 înainte, a remas în Moldova, unde 
logofeţia dreptăţii şi consiliul domnesc i-au »re- 
cunoscut competinţa şi dritul de advocat în cause 
civile*; 1850 fu numit membru în comisiunea 
pentru reorganisarea înveţămentului public, iar 
1852 membra în comisiunea legiloi', căreia până 
într’un an îi presentă gata partea ântâia a codului 
penal. Pentru activitatea sa rodnică la i'edactaroa 
regulamentului şcolar şi a codului penal, fîi distins 
cu titlul de agă şi mai pe urmă de mare vornic, 
iar prin decretul domnesc din 1 Apr. 1856 i-se 
recunoscu formal împământenirea. îndată după
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aceasta, în Maiu, întră în comitetul unirii şi 
făcu o viuă propagandă pentru idea unirii 
ambelor principate. 1857 fu ales de cătră micii 
proprietari din ţinutul Romanului ca deputat 
în adunarea ad hoc a Moldovei, unde a parti
cipat la formularea celor cinci puncte din 
dorinţele ţerii, şi a rostit un cuvent însufleţitor 
pentru unirea Moldovei şi a Ţerii Rotnânesci. 
1858 fu ales deputat în adunarea electivă, iar 
după alegerea lui Alexandru Cuza 1859 ca singur 
domnitor preste ambele principate, cu admini
straţi un e separată ăucâ. Constantin H., ca unul 
care combătea alianţa cu partidul separatistic 
maghiar şi apera cu statornicie strinsa amiciţie 
cu Austria, fii chiemat în ministeriul nou format 
ca ministru al dreptăţii. Şi în adunarea legis
lativă din 1860 şi 1861 fu ales din nou deputat 
şi vicepreşedinte al ei; 1861 deveni iarăşi mi
nistru al dreptăţii. Agitaţiunile politice îl slăbiră 
şi îl constrinseră a se retrage la Dulcesci, la 
moşia surorii sale Elisa, unde primi distinge- 
toarea visită a principelui Garol I după urcarea 
sa pe tronul României. In toamna 1867, când 
se agita chestiunea construirii căilor ferate, se 
alese deputat în camera legislativă din Bucu- 
lesci, unde, ca raportor al proiectului de lege 
pentru concesiunea construcţiunii căilor ferate, 
stărui în mod decisiv pentru admiterea lui; se 
îmbolnăvi însă şi fu necesitat ca să plece 1868 
toamna la Viena pentru căutarea sănătăţii. îndată 
după plecarea sa din Bucuresci fu numit prim 
preşedinte la înalta curte de casaţiune şi de 
ju.stiţie, dar nu exercită acest înalt post, fiind-câ 
15 Febr. 1869 muri în Viena, de unde fu trans
portat la Dulcesci spre înmormântare. (Necrolog 
în Foaia Societăţii pentru cult. şi lit. rom. în 
Bucovina, pro 1869, pag. 51—58.)

Docsachi D. Hurmuzachi, om de stat şi istoric, 
n. 29 Sept. v. 1812 în Cernauca, şi-a absolvat stu
diile primare, gimnasiale şi liceale în Cemăuţ 
1819—31, iar pe cele juridice 1835 în Viena. 
După finitul lor a petrecut intermitent mult timp 
în Viena, căpătând permisiunea de a face studii 
istorice în archivele statului. In toiul acestor studii 
l-au apucat mişcările politice dela 1848, se înscrise 
în garda naţională din Viena, dar nu petrecu 
mult timp în ea, ci se întoarse în patrie şi par
ticipă acolo la mişcările naţionale şi autonomiste, 
cari îşi găsiră expresiunea în memorabila peti- 
ţiune din Iunie 1848 şi apoi în introducerea 
limbii românesci ca limbă de înveţăment la in
stitutul de studii teologice şi în înfiinţarea unei 
catedre pentru limba şi literatura românească 
la institutul de studii filosofice din Cernăuţ. 1849 
compuse şi împreună cu o deputaţiune presentă 
împăratului la Eremsier un memoriu relativ la 
petiţiunea dm Iunie 1848, cai'e avu ca resultat 
recunoascerea Bucovinei ca ţeară proprie cu 
titlul de ducat şi cu egale drepturi de autonomie 
printre celelalte ţeri şi regate ale împărăţiei 
Austriei. El fu geniul tutelar al deputaţilor români 
Miron Ciupercovici şi Mihaiu Bodnarescul, po- 
văţuindu-i ce să întreprindă şi cum să execute 
cele întreprinse. Cătră finea anului 1849 fu 
chiemat laKremsierde cătră ministrul Alexandru 
Bach spre consultare în afaceri relative la reor- 
ganisarea administrativă a Bucovinei, şi fu în
sărcinat de el cu traducerea în românesce a 
decretelor şi ordonanţelor respective şi cu retra-
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ducerea codului civil şi a celui penal. 1850 fu 
numit de ministral Schmerling ca membru în 
comisiunea pentru elaborarea unui dicţionar de 
termini juridici românesci, precum şi în comi
siunea pentru revisuirea şi completarea cărţilor 
didactice românesci pentru Bucovina. După po
tolirea mişcărilor politice şi-a continuat studiile 
istorice în archivele statului din Viena, primind 
totodată dela locuitorii din ţinutul Câmpulungului 
românesc însărcinarea, ca să le poarie un proces 
cu statul pentru revindicarea moşiilor lor, luate 
pe sama fondului religionar. Publică în Viena 
1848 o jeluire a Câmpulungenilor din 1844 cătră 
împăratul sub titlul de : «Unerledigte Bittschrift 
des Miron Czuperkovitz und Andreas Pralle«, 
iar peripeţiile acestui proces le-a descris nem- 
ţesce şi le-a publicat tot în Viena 1861 sub 
titlul: »Noth- und Hilferuf der Gemeinden des 
Moldauirt-Campulunger Okols in der Bukovina*. 
Acest proces se fini cu o învoială. Drept recu- 
noscinţă Câmpulungenii i-au ridicat o movilă de 
piatră numindu-o Movila lui H., şi din 1861 
încoace l-au ales necontenit ca representant atât 
în dieta Bucovinei cât şi în camera deputaţilor 
din Viena. In anul 1860, când Bucovina fu din 
nou încorporată la Galiţia, D. H. fîi acela care 
compuse o remonstrare, presentându-o prin o 
deputaţiune împăratului şi ministeriului, şi apă- 
rându-o cu multă energie şi iscusinţă prin prin
cipalele foi din Viena şi Miinchen. Autonomia 
ţerii fu din nou câştigată. 1862 D. H. fu numit 
de împăratul ea vicecăpitan, iar din 1864 că
pitan al Bucovinei, şi ca atare preşedinte în ca
mera ei legislativă şi în comitetul representativ 
al acesteia, în care calitate a funcţionat prin 
mai multe perioade legislative până la moartea 
sa, întâmplată în 10 Febr. 1874, afară de scurta 
perioadă a treia de legislatură din Aug. 1870 
până în Dec. 1871. Prin diploma împărătească 
din 6 Maiu 1872 fîi distins cu titlul nobilitar 
de baron pentru eminentele sale merite pentru 
ţeară şi împărăţie, iar 2 Aug. 1872 fu ales şi 
membru în Academia Română din Bucuresci. 
Oraşele Cernăuţ şi Câmpulung îi acordară ce
tăţenia de onoare. Din 1871 înainte a stat în 
fruntea aşa numiţilor constituţionali (Verfas- 
sungstreue) din ţeară, precum şi în fruntea cu
rentului centralist din ea. Din causa multiplelor 
sale ocupaţiuni politice dintre 1861 şi 1874 D. H. 
nu fu în stare să aducă la îndeplinire istoria 
Românilor, la care lucra cu mult zel. Manu
scriptele lui fură încredinţate de cătră erecji 
Academiei Române din Bucuresci, care le-a pu
blicat, şi anume necompleta istorie în textul 
original nemţesc sub titlul de: »Fragmente zur 
Geschichte der Rumănen* în cinci tomuri, Bu
curesci, 1878—86, şi cu o traducere românească 
în un tom, Bucuresci, 1879, iar colecţiunea de 
preste trei mii documente istorice sub titlul de: 
«Documente privitoare la istoria Românilor, culese 
de Eudoxiu de H.«, în opt tomuri cu 11 volume, 
colecţiune la oare s’au mai adaus tot sub titlul 
de mai sus, ca suplemente, âncă şi colecţiunile 
de documente ale altor învăţaţi, aşa încât co
lecţiunea aceasta numără astă4i (1899) 23 voi. 
Fragmentele istorice conţin: mişcările politice 
ale fraţilor Petru, Asan şi loniţă din 1185 până 
la fundarea definitivă a ambelor principate ro
mânesci în stânga Dunării de jos; starea bi-
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sericei romfinesci din Ardeal; ceva despre în- 
templările de sub Mibaiu Viteazul şi în fine 
restinipul dela 1604—1782. D. H. era adeverat 
om de stat, cult, statornic şi plin de caracter, 
un înveţat neobosit, scrupulos şi modest, un ce
tăţean înfocat şi devotat binelui public, un amic 
iubitor şi sincer.

Georgiu Huimusachi, publicist şi politic, n. 
7 Sept. V. 1817 în Cernauca, şi-a absolvat studiile 
primare, gimnasiale şi liceale în Cernăuţ cam între 
1823 şi 1835, iar pe cele juridice la universitatea 
din Vienaîn 1839. Intorcendu-seîn patrie a întrat 
în serviciul administrativ politic la guvernul Bu
covinei, dar, neplăcendu-i aerul şi rutina can
celariei, îl părăsi după doi ani, se însura cu 
Eufrosina Flondor din Storojîneţ, dela care avu 
doi copii, pe Heana, măritată după Dr. lancu ca
valer de Zotta, şi pe Docsuţă, numit aşa spre distin
gere de omonimii sei: uncbiu şi moş, cari ti’ăiau; 
luă în administrare proprie moşia Cernauca şi 
începu împreună cu tatăl şi cu fraţii sei a pre
para spiritele compatrioţilor pentru mişcările po
litice, naţionale şi culturale, ce se prevedeau că 
în curând au să isbucnească nu numai în îm
părăţie, dar şi în principatele românesci. In 
casa părinţească din Cernăuţ s’au ţinut consul
tările despre modalităţile separării Bucovinei de 
Galiţia şi despre câştigarea deplinei ei autonomii 
ca ţeară proprie, şi tot de aici a purces la Viena 
renumita petiţiune din Iunie 1848, în care erau 
formulate dorinţele ţerii. Spre a ţine spiritele 
compatrioţilor în curent cu mişcările politice 
generale şi spre a apăra interesele bucovinenilor 
şi ale celorlalţi conaţionali de prin ţerile vecine, 
fundă cu spesele proprii şi redacta, românesce 
şi nemţesce, împreună cu fratele seu Alecu, din 
Oct. 1848 până in Dec. 1849, vestita «Bucovină, 
gazetă românească pentru politică, religie şi lite
ratură», organ curagios al dorinţelor, suferinţelor 
şi intereselor românesci; sprijini apoi din respu- 
teri mişcarea culturală dela 1850 încoace, contri
buind în mod eminent la înzestrarea cu cărţi 
românesci a bibliotecei Bucovinei, înfiinţată în 
1851 la iniţiativa boierului Mibaiu Zota, şi stă
ruind pentru înfiinţarea de şcoale secundare ro
mânesci şi a unei societăţi pentru îmbunătăţirea 
agriculturii în ţeară (Landesculturverein); apără 
în 1860 autonomia periclitată a ţerii; lupta cu 
tot adinsul pentm reorganisarea bisericei din Bu
covina şi pentm recunoascerea autonomiei ei cu 
un organ representativ, compus din preoţi şi laici, 
şi fu preşedinte al adunării poporale din 11/23 Iunie 
1870 şi al comitetuliu ales de ea pentm câşti
garea acestei autoncmii, iar mai pe urmă membm 
în comisiunea constituită în Martie 1871 pentm 
compunerea unui statut de congres şi a unui regu
lament de alegere, şi în 1873 conduse la Viena 
o deputaţiune pentru efectuirea congresului bi
sericesc. Ales în 1863 de cătră oraşul Cernăuţ 
ca deputat în dieta Bucovinei, apără acolo cu 
inteligenţă şi cu căldură până la 1878 interesele 
bine înţelese ale ţeiii; tot în acest restimp fu 
trimis mai adeseori ca representant şi în ca
mera .deputaţilor din Viena, imde stărui mult 
în 1874 şi 1875 pentru înfiinţarea în Cernăuţ 
a unei universităţi cu câteva catedre paralele 
românesci la facultatea juridică şi cu o catedră 
pentm limba şi literatura românească la facul
tatea filcsofică; a condus cu pmdenţă şi devo-

tare destinele Societăţii pentru cultura şi lite
ratura românească în Bucovina, inaugurată în 
Maiu 1862, ca preşedinte al ei din Maiu 1863 
până la moartea sa întâmplată în (Jiua Docbiei, 
1/13 Martie 1882; a colaborat la foaia acestei 
societăţi în tot timpul apariţiunii ei din 186.5 
până în Dec. 1869, semnând cu iniţialele G. 
H. La cererea sa, prin diploma împărătească 
din 2 Oct. 1881, i-s’a recunoscut titlul nobilitar 
de baron. In tot decursul rodnicei sale vieţi a 
fost un statornic şi devotat apărător al naţio
nalităţii române din Bucovina, şi a contribuit 
foarte mult la desvoltarea ei. Fu înmormântat 
în cimitiml din Cernăuţ.

Alecu Hurmuzachiy pubbcist şi politic, n. 
16 Aug. V. 1823 în Cernauca, a studiat şcoala pri
mară, gimnasiul şi liceul în Cernăuţ cam între 1829 
şi 1841, iar studiile juridice le-a finit la universi
tatea din Viena 1845, când se întoarse în patrie-şi. 
El era de o fire idealistă şi poetică, dispunea de o 
inteligenţă rară, de un temperament vioiu şi de 
o vervă caldă, uneori înţepătoare, calităţi în vir
tutea cărora apărea ca un geniu providenţial, 
şi se făcu printre compatrioţii săi, ameţiţi de 
îndoctrinări străine, un motor puternic spre a-i 
însufleţi şi determina spre mişcări politice şi 
culturale întru conservarea şi desvoltarea fiinţei 
lor naţionale. In Oct. 1848 până în Dec. 1849 
însoţi pe frate-său Georgiu la redactarea valo
rosului (Jiar «Bucovina» (v. ac.), iar în 1850, cât 
a mai apămt, a remas singur redactor respon
sabil. Deşi tinăr, era bine versat în limba şi li
teratura românească, de aceea şi fu însărcinat 
în Ian. 1849 de cătră corpul profesoral dela in
stitutul de studii filosofice din Cernăuţ cu cen- 
surarea elaboratelor de concui-s ale lui Teoctist 
Blajevici şi Aron Pumnul pentru ocuparea ca
tedrei de limba şi literatura românească, creată 
în Dec. 1848 la acel institut; a stăruit mult 
printre cunoscuţii săi pentru dăruirea de cărţi 
românesci la biblioteca Bucovinei înfiinţată in 
1851, precum şi la biblioteca studenţilor gim- 
nasişti din Cernăuţ, înfiinţată în 1856 la ini
ţiativa studentului I. G. Sbiera. In Maiu 1862 
a inaugurat Societatea pentru cultura şi lite
ratura românească în Bucovina prin un dis
curs admirabil publicat în acelaşi an. In foaia 
acestei societăţi au apărut dela el mai mulţi ar
ticol! foarte interesanţi, ca; Trei umbre, G. Fi- 
langieri, Teatrul naţional în Cernăuţ (anul I), La 
schimbarea anului nou, Aron Pumnul, Cuvântare 
funebrală la înmormântarea lui A. Pumnul, De
spre o bpsă în învăţământul public. Serbarea me
moriei lui A. Pumnul la ţeară, Necrolog asupra 
morţii lui I. Costin (a. II), V. Alexandri în Cer
năuţ, Despre una din ideile domnitoare ale tim
pului (a. ni). Mişcări de reforme bisericesc! în 
Austria, Teatml naţional în Cernăuţ (a. IV). In 
22 Aprilie 1866 fu numit membru îii Academia 
Română din Bucuresci, iar în 1867 fu ales de
putat în dieta Bucovinei şi apoi şi în camera 
deputaţilor a consiliului imperial din Viena, unde 
până la sfîrşitul vieţii sale a apărat cu însufle
ţire interesele ţerii şi stărui cu tot adinsul pentru 
acordarea unui congres bisericesc, compus din 
preoţi şi laici, pentru exercitarea autonomiei bi
sericesc!. A reposat în 8/20 Martie 1871 în Nea- 
pole, unde mersese pentru căutarea sănătăţii. 
Osemintele lui fură transportate la Dulcesci în
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Moldova spre înmormentare. In tot decursul 
vieţii sale, neadormit a fost în luptă pentru na
ţionalitatea română în Bucovina şi pentru des- 
voltarea ei prin toate mijloacele.

Nicolau D.Rurniuzachi, n. 19 Martie v. 1826 în 
Cernauca, şi-a finit studiile primare, gimnasiale şi 
liceale în Cernăuţ cam intre 1833 şi 1845; a fost 
apoi câte un an în Paris şi în Berlin; după aceasta 
a petrecut în retragere la moşia părinţească în 
Cernauca până în 1859, când s’a căsătorit cu ba
roneasa Natalia Stîrcea, dela care are doi fii, 
pe Constantin şi pe Alexandru; a fost necon
tenit membru al societăţii pentru cult. şi lit. 
rom. în Bucovina, iar în 2 Aprilie 1883 fu ales 
membru onorar al Academiei Române din Bu- 
curesci, şi a participat la mişcările culturale şi 
politice românesci. La cererea sa, prin diploma 
împărătească din 2 Oct. 1881, i-s’a acordat titlul 
nobilitar de baron.

Docsuţa G. Hurmuzachi, politic, n. 18 Iunie v. 
1845 în Cernăuţ, şi-a făcut studiile primare în 
Cernăuţ, pe cele secundare parte acolo, parte 
în Bruxelles, iar pe cele juridice la universi
tatea din Viena şi în institutul împărătesc The- 
resianum. După mântuirea lor în 1868 a intrat 
în serviciul administrativ politic al Bucovinei, 
de unde a trecut în 1876 la ministeriul de in
terne, unde a remas doi ani; apoi a ocupat func
ţiunea de căpitan districtual (prefect) în căpi- 
tănatul Sucevei şi în al Cernăuţului până în 
1891, când s’a retras din serviciul statului. Din 
1883 a fost necontenit membru în dieta Bu
covinei, ales fiind acolo ca deputat odată de co
legiul electoral din judeţul Cernăuţului, a doua 
oară de acela din oraşele Rădăuţ, Suceava şi 
Şiret, şi a treia oară din judeţul Şiretului, iar 
din 1891 încoace şi ca representant în camera 
deputaţilor din Viena. Atât în Cernăuţ cât şi în 
Viena a făcut parte din partidul românesc, na
ţional şi autonomist, şi a luptat cu energie, prin 
tot timpul activităţii sale politice, pentru drep
turile naţiunii sale şi pentru binele Bucovinei. 
Dela 1887 până în 1897 a fost şi preşedinte al 
.societăţii pentru cult. şi lit. rom. în Buc. şi a 
luat parte, cu viu interes, la înfiinţarea tuturor 
aşezămintelor culturale, cari fac temelia viito
rului românismului în Bucovina. In 1874 s’a 
căsătorit cu Stefania, fica lui lacob cavaler de 
Petrovici, mare proprietar şi fost primar al 
Cernăuţului.

Constantin N. Hurmuzachi, publicist, n. 3 Oct. 
1863 în Cernăuţ, şi-a finit acolo studiile primare 
şi liceale în 1881, iar pe cele filosofice şi juri
dice în Cernăuţ şi în Viena; a intrat apoi în 
1889 în serviciu public la procuratura finan
ţelor din Cernăuţ, dar după un an a ieşit din 
el şi de atunci se ocupă parte cu (Jiaristica, 
scriind la Gazeta Bucovinei, apoi la Patria din 
Cernăuţ şi la Tribuna din Sibiiu, precum şi la 
unele (jiare din Germania, parte cu sciinţele na
turale publicându-şi studiile în 21 de diseiinţiuni 
despre fluturii din Bucovina, în 5 disertaţiuni 
despre gândacii de acolo şi în una despre ve- 
getaţiunea din munţii ei, prin diferite foi perio
dice nemţesci, ca: Entomologische Nachrichten 
din Berlin (1888, 1889, 1891—93), Societas En- 
tomologica din Ziirich (1893, 1894, 1896, 1897), 
Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellschaft 
din Viena (1895, 1897—99), Deutsche entomo

logische Zeitschrift Iris din Dresda (1898) şi 
Globus, Zeitschrift fiir Landei- und Volkerkunde 
din Braunschweig (1898). Studiul asupra flutu
rilor a apărut şi separat ca retipăritură din Ver
handlungen în 1897—98.

Alexţindru N. Hurmuzachi, Dr., n. 3 Martie 
1869 în Cernăuţ, şi-a absolvat studiile primare, li
ceale şi universitare juridice în Cernăuţ în 1890, în 
1891 a fost promovat la gradul de doctor în drep
turi, şi a intrat apoi în serviciu public la procura
tura finanţelor din Cernăuţ, unde se află şi astă(}i 
(1899); participă cu viu interes la toate mişcă
rile culturale şi politice din patria sa, şi în 1899 
fu ales ca vicepreşedinte al societăţii pentru cult. 
şi lit. rom. în Buc. In 1898 a fost distins de 
regele României cu ordinul coroana României în 
gradul de ofiţer. (Cf. şi D. A. Sturdza şi G. Bariţ 
in «Fragmente din Istoria Românilor® de Eud. cav. 
de Hurmuzachi. Bucur. 1879, pag. I—XXXI; 
Dr. I. G. Sbiera: a) Aron Pumnul. Cernăuţ 1889, 
pag. 3, 16, 20, 57, 156; b) Mişcări literare. Cer- 
iiăuţ 1890, pag. 8; c) Familia H. Cernăuţ 1899, 
pag. 134, 150, 159, 166, 171, 183, 190, 196, 
225, 232, 262, 291, 376, etc. (3. Morariu: Părţi 
din Istoria Românilor bucovineni. Cernăuţ 1893, 
pag. 158, 171.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Huron, unul din marile lacuri canadiene (Ame
rica de nord), între Canada inf. şi Statele-Unite, 
61,340 km2., 410 km. lung, 150 km. lat., 300 m. 
afund, la înălţime de 180 m.; stă în legătură 
cu lacul Superior şi cu Michigan; bogat în pesce. 
Numit după seminţia indiană a Huronilor, care 
aproape a pierit.

Huroniana, formaţiunea, (geol.) formată din 
roce vercji amphibolice cu chlorite, serpentine, 
epidote şi cu şisturi hydromicacee sau taleşisturi. 
Formează terenul primitiv din America de nord, 
şi regiunea-tip este lacul Huron, de unde i-s’a 
dat numele de cătră Logon,

Hurrican, cicloane în Oceanul Atlantic, India 
de vest şi America de nord., se ivesc mai ales 
în Iulie şi Octobre.

Huru, Cronica lui H, falsificat, apărut în 
1856 ca manuscript descoperit de George Boldur- 
Costachi în Iaşi şi publicat acolo, de George 
Asachi sub titlul: «Fragment istoric scris în 
vechia limbă română din 1494®. Falsificatul tra
tează despre istoria Românilor şi mai ales a 
Moldovei, dela părăsirea Daciei sub Aurelian 
până la întemeiarea principatelor Ţerii-Roraâ- 
nesci şi Moldovei, şi se pretinde a fi o traducere 
făcută de i>Petru Clănău veal Spatar« al iui 
Ştefan cel Mare după un text latin, ce s’ar fi 
aflat »la curtea unui mari boear leaşescu VişnosTci 
din Liov® ca copie făcută de *Huru, mare ca- 
ţălar a Vodă Dragoş® după originalul «scriptu 
din zule bătrăne de Arhure campoducsu®. Limba 
şi conţinutul îl dovedesc ca falsificat grosolan. 
(Cf. Philippide, Cronica lui Hur; Convorbiri Li
terare, 1882, a. XVI, Nr. 7; Tocilescu, Izvodul 
Spătarului Clănău; Revista pentru istorie, ar- 
cheologie şi filologie, 1885, voi. IV.) [D, On.]

Huruesci, corn. rur. în Rom., j. Tecuciu, com
pusă din 8 căt. cu 1506 loc. (Dicţ. geogr. 1897), 
cari se ocupă cu agricultura şi vieritul; corn. 
are 4 biserici şi 1 şcoală.

Hus, loan, (1369—1415), reformator ceh. Ca 
magistra la facultatea fisolofică din Praga vine în 
conflict cu archiepiscopul şi cu o parte din colegii
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sei (Nemţi) din pricina politicei bisericesci şi din 
cea a scrierilor lui 'W’iclef, pe cari le luâ în 
aperare în contra osândirii sumare; ca predi
cator la capela aşa numită de Betlehem vorbia 
poporului despre mişelia morală a păstorilor lui, 
toate acestea îi aduseră multă urgie. In 1412 
în sfîrşit declamând în contra indulgenţelor, ce 
le vindea papa pentra a ave bani spre scopurile 
unui resboiu cu Robert de Neapol, fu anate- 
misat; în urmă părăsi Fraga şi trăi la ţeară 
predicând până 1414. Atunci bizuindu-se în salv- 
conductul. ce i-s’a oferit din partea împăratului 
Sigismund, porni la conciliul dela Constanţa ca 
să se cureţe de eresiile ce i-se imputau. Pe 
când însă el nădăjdui a spune liber opiuiunea 
sa şi a au(}i dovecjile adversarilor săi, conciliul 
considerându-1 dreptpîrît(îl puseseră în temniţă), 
cerea în mod categoric să revoace simplu toate 
cu câte a fost învinuit (în parte şi fals). H. 
susţinând cumcă învăţăturile lui ar fi cu totul con
forme scripturei şi sf. părinţi (Augustin), refuză 
a revoca ori ce nu i-s’ar dovedi ca' eresie, şi 
fu osândit ca eretic la moarte pe rug, care se 
şi execută la 6 Iulie 1415. învăţăturile lui H. 
isvoresc în partea cea mai mare dela 'Wiclef, 
de care H. atîrnă în mod însemnat (mai cu 
samă în scrierile-i latinesci), deşi nu de tot servil 
(s. e. în chestiunea transsubstanţiunii); însă 
H. sciu să dea doctrinelor sale mai teoretice o 
înaltă însemnătate morală, încât putură să devină 
basa unei mişcări populare precum a fost husi- 
tismul, (v. Husiţi); acestei aprofundări a wicle- 
fismului corespundea caracterul lui H., profund 
moral şi iubitor de adevăr, pentru care îşi jertfi 
viaţa. Pentru literatura şi limba cehă are o im
portanţă de primul rang: numeroasele lui scrieri 
au pus basa unirii limbii literare, iar ortografia 
de a(Ji este în principiu tot o lucrare de ale 
sale. (Cf. Gotth. Lechler, Joh. Hus, ein Lebens- 
bild aus der Vorgesch. der Reformation. Halle, 
1890; E. Denis, Huss et la guerre des Hussites. 
Paris, 1878; Fr. de Bonnechose, Jean Hus et 
le concile de Constance, Paris, 1844.)

Husari, (magh.J călăreţi uşori (v. Cavaleria) 
formaţi în 1458 de regele ungar Mateiu Cor- 
vinul, care voind să reorganiseze sistemul ban- 
derial, a ordonat să se asenteze tot al douăzecilea 
(magh. huszadik) bărbat la serviciul militar, din 
ce s’a născut numirea H., cari astfel la început 
nu au fost numai călăreţi. Francia formează la 
începutul seci. XVIII călăreţi uşori sub numirea 
de H. Austria a format primul regiment per
manent de H. în 1688 şi avea pe timpul îm
părătesei Maria Teresia 8 regimente de H. şi 
6 reg. de H. secuiesci. In Prusia regele Pri- 
deric II formează unele regimente de H. De 
present Austria are 16, Germania 20, Francia 
14, Anglia 13 şi Spania 2 regimente de H.

Husaseu, (magh. Hosseuaszo, în vechime Hu- 
80S0, Husiuo, HusiuosoJ, corn. mică în Ung., 
cott. Bihor, cercul Ţinea. Apare in anale la 
1349 ca parochie. Are 256 case cu 1274 loc. 
Rom. gr.-or. Teritonil; 4604 jug. cat.,- arător şi 
muntos. Se cultivă agronomia, industria de casă, 
pomăritul, se cresc vite. v. şi Hususău.

Huşi, corn. urb. în România şi oraşul de re
şedinţă al j.-lui Fălciu, situat în centrul j.-lui, 
nu departe de rîul Prut; oraşul e închis aproape 
de toate părţile cu culmi şi piscuri de dealuri.

de văi şi podişe, cari, legate unele de altele, 
formează împrejuru-i o întăritură lănţuită. Po
pulaţia oraşului e de 12,660 suflete; după na
ţionalitate 9642 Rom., 2986 Ovrei ş. a. Oraşul 
H. e reşedinţa prefecturii j.-lui Fălciu, a epis
copiei ort. de H., a unui tribunal şi a altor au
torităţi secundare. Instrucţiuneanumeră: 3şcoale 
primare de băieţi şi 2 de fete, un gimnasiu şi 
o şcoală de fete pentru croitorie.* Cultul ort. 
numeră 7 biserici, din cari una servesce di’ept ca
tedrală a episcopiei; Ovreii au 2 sinagoge. In
stitute de binefacere sunt: spitalul oraşului şi 
spitalul comunităţii israelite; pentru procurarea 
de medicamente sunt 2 farmacii. Oraşul H. e 
însemnat pentru podgoriile sale, cari pi'odiio 
mari cantităţi de vin. Industria mare e puţin 
desvoltată, căci afară de 3 mori cu aburi penti u 
măcinatul cerealelor, 2 berării, 4 tăbăcării, 2 să- 
punării, nu se mai găsesc altele de importanţă 
mai mare; industria mică, manufacturieră, se 
află mai mult respândită. Oraşul are 7 pieţe şi 
o grădină publică cu un local de teatru, între
ţinut de comună. Prin o cale ferată ângustă 
oraşul H. stă în legătură cu linia ferată laşi- 
Galaţi. începuturile H.-lor datează de pe tim
purile lui Ştefan cel Mare, care a ridicat aici, 
pe locul unde este astăcji episcopia, un castel 
şi la 1495 biserica, care servesce astădi drept 
catedrală; H. şi sub Domnii următori ei'a loc de 
reşedinţă domnească, unde aceia petreceau anumit 
timp, căci se găsesc multe chrisoave datate de 
aici. Deşi în anumite timpuri reşedinţă dom
nească. oraşul H. nu a prosperat. Dimitrie Can- 
temir, după anul 1711, în descrierea Moldovei 
vorbind de H., îl numesce »un tîrguşor mic«, 
care nu are altă însemnătate decât pentru scaunul 
episcopiei şi pentru că lângă dînsui s’a ţinut 
resboiul lui Petru cel Mare cu Turcii la 1711; cu 
aceasta ocasiune tîrguşorul a suferit mult, cum a 
suferit şi mai târziu prin desele năvăliri ale oar
delor nedisciplinate de Tatari şi Turci. Cf. Mel- 
chisedec. Cronica Huşilor. Buc. 1869; C. Chiriţa, 
Dicţ. geogr. al j.-lui Fălciu. Iaşi, 1893. [nt.]

Huţi, Episcopia, s’a înfiinţat la 1592 de Petru 
Aron-Vodă după stăruinţele mitropolitului George 
Movilă, ca al patrulea scaun episcopal în Mol
dova. Ieremia Mo vilă-Vodă o înzestra cu multe 
moşii, la cari se mai adauseră în urmă altele 
dobândite prin silinţele episcopilor, ca s. e. Bră- 
dicescii. Eparchia H. a suferit multe schimbări 
din causa şovăirii politice a teritorului mărginaş 
Prutului; a(ji cuprinde judeţele: Fălciu, Vaslui 
şi Tutova cu 14 parochîi urbane, 188 rurale, 
245,345 suflete, 456 biserici (dintre cari 7 în oraş) 
şi 320 preoţi. Seminarul a fost înfiinţat de M(î- 
letie II în 1852 cu 4 clase; legea din 1893 l-a 
desfiinţat însă, astfel încât eparchia trebuo să-şi 
recruteze clerul din Roman şi Iaşi. H. a avut 
până acum 36 episcopi în următoarea ordine 
cronologică: 1) loan I, 1592; 2) Filotei, 1606; 
3) Efrem, ?; 4) losif, ?; 5) Mitrofan I, 1617; 
6) Pavel, 1623; 7) Mitrofan II, 1627 ; 8) Oeorge, 
1633; 9) Gedeon I, 1645; 10) Sava I, 1656; 
11) lorest I, ?; 12) Teofan, 1657; 13) Dositei, V; 
14) Serafim, 1660; 15) loan H, 1667; 16) So- 
fronie I, 1673; ,17) Calist, 1678; 18) Mitrofan 111, 
1683; 19) Varlam I, 1690; 20) Sava 11, 1709; 
21) lorest U, 1714; 22) Gedeon II, 1728; 2:,) 
Varlam H, 1734; 24) Teofil, 1735; 25) lerotei,
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1744; 26) Inocenţie, 1752; 27) lacob Stamate, 
1782; 28) Veniamin Costaki, 1792; 29) Ghe- 
rasim, 1796; 30) Meletie I, 1803; 31) Sofroaie II, 
Miclescu, 1826; 32) Meletie U, 1851; 33) Mel- 
chisedec, 1861; 34) losif Gheorg'hian, 1865; 
85) Calinic Dima, 1879; 36) Silvestru, 1884. 
De catedrală servesce o biserică zidită ancă de 
Ştefan cel Mare la 1495, înaintea înfiinţării 
episcopiei; ea a fost arsă de Turci după vestita 
bătălie dela Stănilesci în 1711, dar fu resta
bilită deja cu doi ani mai în urmă de Savall; 
la 1740 Tatarii o prădară din nou, împreună cu 
bogata moşie şi mănăstire Brâdicescii, remasă 
dela Varlam I (1690). Episcopii citaţi, împreună 
cu Inocenţie şi lacob Stamato, sunt cei mai im
portanţi. (Melcbisedec, Cronica Huşilor, Buc., 
1869, p. 90—461; Chiriţa, Dicţ. jud. Fălciu, art. 
Huşi. Iaşi, 1893; Alman. Cultelor. Buc., 1893, 
p. 49; Raportul sf. sinod pentru parochii. Buc., 
1889, p. 17.)

Husiţi, (numiţi după loan Hus), partisanii re- 
formaţiunii cehe din seci. XV. Căuşele acestei 
mişcări erau diferite. Cea de căpetenie era starea 
de atunci a bisericei, representată în Boemia 
în mod tipic prin o enormă putere seculară, a 
cărei crescere deştepta gelosia regelui şi a boie
rilor; de altă parte prin mişelia morală a cle
rului, care inspirase chiar lui Carol IV nisce 
idei de reformă. Momentul naţional avea rol 
încât Cehii dorian o reformă, iar Nemţii, pu
ternici la universitate şi pe la oraşe, se opuneau 
acestor silinţe. Doctrinele unui Wiclef .şi eresia 
poporană a Valdensilor (lăţită în partea de 
miază-(ji a Boemiei) produseră o mişcare reli
gioasă, căreia sfîrşitul tragic al lui Hus îi dete 
impuls şi legătură: toţi cei nemulţămiţi de ac
tuala ordine religioasă şi socială se făcură H., 
uniţi împotriva puterii seculare a bisericei şi a 
imoralităţii clerului; în afară îi semnala cumine
cătura sub amendoue formele; conciliului de Con
stanţa, care osândise pe Hus, i-se refuză ascultarea, 
şi explicarea credinţei se încredinţa deocamdată 
magistrilor universităţii din Fraga. La această 
împotrivire se declară în contra Cehilor o cru
ciată, la care luă parte împăratul Sigismund, 
înteresat personal ca moştenitor legal al coroanei 
boeme, pe care era de temut că o va pierde. 
Urmă un resboiu de 15 ani, în care mai întreaga 
naţiune apucă arme şi ce nu era de aşteptat: 
oştirile cehe învingeau armata cruciaţilor mai 
tari cu un succes care, afară de însufleţirea 
relig. şi naţională, şi în disciplina severă, îşi gă- 
sesce explicarea în arta militară perfecţionată a 
conducătorilor loan ^i2ka, Procop cel Pleşuv, etc. 
In sfîrşit fu evident, că pe câmpul de bătaie 
nu se va face nimic în contra ereticilor şi con- 
ciliul, residând atunci în Basilea, se învoi la 
pertractări. Intre Cehi găsi destulă bunăvoinţă, 
ceea ce pe lângă fireasca osteneală de lupte în
delungate, atîrnă dela însăşi interna desvoltare a 
liirsitismului. Puţină vreme după moartea lui Hus 
(v. ac.) mişcarea se diferenţia în diferite nuanţe 
şi pai-tide, dintre cari două sunt de prima im
portanţă:. Tahoriţilor celor radicali (porecliţi 
după centrul lor în Boemia de sud) nu le păsa 
do împăciuirea cu biserica; ei se ţineau strict 
de Scriptură, respingând cea mai mare parte 
de sacramente şi do ceremonii; cei din Praga, 
mai conservativi, păstrau legătura cu biserica.

dorind numai nisce reforme; de aceştia se ţinea 
universitatea şi aristocraţia mai înaltă, cari con
damnau fanatica furie a Taboriţilor în contra 
artei şi erudiţiunii, precum şi democratismul 
comunistic al lor. Partidul acosta primi cu multă 
voie oferta conciliului, iar opunerea Taboriţilor 
o înfrânse cu forţa, unindu-se spre scopul acesta 
cu cei ortodox! (bătaia de Lipany 1434). După 
aceasta se făcu pace -în Jihlava (Iglau), stabi- 
lindu-se aşa numitele compactate, a căror sin
gură concesiune reală era permisiunea cumi
necăturii la laici; în alte Cehii trebuiră să se 
mulţămească cu vagi făgădueli. In afară H. 
mai avură un succes, ajungând pe tron (1458) 
Gheorghe de Pod^brady, care fu rege energic 
şi înţelept. Pe vremea slabilor lui urmaşi că
derea husitismului continua din causa ambigui
tăţii şi din lipsa unei organisaţiuni tari. Mai 
târcjiu cele mai sănătoase şi hotărî te elemente 
ale sale îmbrăţişară luteranismul, pe când hu- 
sitismul domol şi compactatele slujiau catoli
cului Perdinand I do armă tocmai împotriva 
reformaţiunii: dela conciliul de Trident căpetâ 
permisiunea cuminecăturii. Cu toate acestea hu- 
sitismul nu putu să resiste concurenţei prote
stantismului şi catolicismului reorganisat; în 
1567 compactatele fură înlăturate din privile
giile ţării tocmai în urma stăruinţei protestan
ţilor. Un lucru care mai remase dela mişcarea 
husitică fu uniunea fraţilor boemi, cari se deo
sebesc de Taboriţi mai cu samă prin respingerea 
forţei, (prin urmare şi a resboiului religios). Pe 
terenul naţional husitismul înseamnă reacţiunea 
în contra preponderanţei elementului nemţesc 
pe la oraşe şi la universitate; de altă parte boie
rimea îşi crescuse prin usurparea averilor bi
sericesc! puterea şi se sluji de dînsa spre fatala 
slăbire a autorităţii regesc! şi spre totala apă
sare a popoiTilui. Considerându-se nol^ila însu
fleţire pentru idea morală, care stăpâni într’un 
grad atât de puternic mai întreaga naţiune, 
mişcarea husitică trece drept cea mai frumoasă 
epocă a istoriei cehe; iar faptul, că prin ea se 
scuturii principiul medieval al autorităţii ne
mărginite, o înalţă la însemnătate pentru istoria 
generală. (Cf. Palack. Fr., Geschichte Bohmens, 
III—V; E. Denis, Huss et la guerre des Hussites, 
Paris, 1878.)

Hussein, Avni paşa, om de stat turc., n. 1819 
în Dost-Koj (Asia mică), ţ 15 Iulie 1876. A 
studiat dreptul în Constantinopole,. apoi a îm
brăţişat cariera militară. 1850 jnajor, 18.56 sub- 
colonel. Sub Omer paşa a condus lucrările de 
fortificaţie la Calafat şi la strimtorile balcanice. 
Şef al statului major şi director al şcoalei de 
resboiu. 1859 comandant de divisie în resboiul 
contra Muntenegrului. Pentru pacificarea Cretei 
(1869) a fost numit ministru de resboiu. După 
moartea lui AU paşa, exilat; 1872 guvernor in 
Smyrna; 1874 mare vizir; 1875 exilat iarăşi; 
în acelaşi an însă ministru de resboiu, dar în 
Octobre exilat a treia oară. 1876 membru al 
conspiraţiuiiii Iui Midhat paşa contra sultanului 
Abdul-Aziz; el a conceput planul ucidere! sul
tanului. Sultanul nou, Murad, l-a numit mi
nistru de resboiu (1876). Asasinat de oficierul 
Hassan beiu.

Hust, (magh. Husztkorona vâra), opid în 
Maramureş, pe şesul Tisei, cu 1200 loc. rom.-cat..
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4000 gr.-cat. ruteni, 500 reformaţi, 1200 Ovrei. 
Are o cetate veche, acum în ruine, zidită pe 
timpurile regelui St. Ladislau, în care au locuit 
şi principi ai Transilvaniei. Are judecătorie reg., 
perceptorat, şcoli, cassă de păstrare, oficiu proto- 
pretorial, staţiune de cale ferată. A doua şi mai 
vestită cetate în Maramureş. Poporul se ocupă 
cu agricultura. Pămentul fructifer pe şesul Tisei.

Hustings, (engl. pron. 4os —), tribuna, de pe 
care candidaţii la deputăţie ţin discursuri ale
gătorilor.

HususSu, (magh. Hosszuaazo), corn. în Trs., 
cott. Ternavei mici, 1377 loc. (1891), din cari 
560 Germani, 452 Români, 364 Maghiari; oficia 
pretorial, staţiune de cale ferată, v. şi Husaseu.

Huţa, (HiitteJ, nume de localitate unde se 
fabrică sticlă. Huţa veche, (AlthutteJ, comună 
rurală şi parochie rom.-cat., cu moşie boierească, 
încăpit. şi j.Storojîneţ, în Bucovina, are 1123 loc., 
(126 ort. or., 997 rom.-cat.), o şcoală primară şi 
sticlărie. Huţa nouă, (Neuhutte), se ţine ca 
atenenţă parochială de tîrgul Ciudeiu (v. ac.), 
e însă comună rur. cu 481 loc., (168 ort. or., 
312 rom.-cat., 1 mos.). Huţa Putnei, sticlărie 
pe teritoral raănâstirei Putna (v. ac.).

[Dr. I. G. Sbiera.]
Huţan, pl. Huţani, numesc Românii bucovi

neni pe locuitorii de pe teritorul Câmpulungului 
rusesc (v. ac.) din Bucovina, şi de prin munţii 
de aproape din vecina Galiţie; ei înşişi se nu
mesc Huţuli; sunt de statură mică, îmbrăcaţi 
în sumane scurte şi întunecate, cu berneveci 
(cioareci, pantaloni) roşii; vorbesc un dialect 
rusnăcesc amestecat cu românisme; umblă numai 
călări, ei şi femeile lor, şi se ocupă mai mult 
cu cultura vitelor. Tradiţiunea românească îi 
consideră ca o remăşiţă de Daci. (Cf. Marian 
S. FI, Tradiţii. Buc., 1895, pag. 3—8; Kaindl, 
Dr. R. Fr., Die Huzulen. Wien, 1894, şi Neue 
Beitrâge zur Ethnologie der Huzulen. Braun- 
schweig, 1896.) [Dr. I. G. Sbiera.]

Hutcheson, Frandsc,fAosoî şi moralist irlandez, 
(1694—1747). Ca profesor de morală în Glasgow, 
mai cu samă în opera sa «Philosophiae moralis 
institutio compendiaria, ethices et jurisprudentiae 
naturalis principia continens®, (1745), a încercat 
a expune în mod sistematic ideile lui Shaftes- 
bury. Precum filosofia naturii trebue să pur
ceadă dela considerarea constituţiei fisice a lumei 
materiale, aşa şi filosofia morală dela considerarea 
constituţiei psichice a omului. Basa vieţii morale 
este voinţa. Actele voluntare sunt egoiste şi de 
bunăvoinţă, din cari apoi ies mişcări liniştite 
şi mai tulburate. Virtutea este întemeiată pe 
sentimentele morale (moral sense) ale omului, 
cari însă nu sunt active, ci numai contemplative, 
judecătoare, şi cari merg paralel cu sentimentul 
frumosului. (Cf. Thilo, Pragm. Geschichte der 
Philos. II.) [Pl.]

Hutchinsia R. Br., (botan.) mic gen din fa
milia Cruciferelor, tribul Thlaspideae, cuprinde 
mici ierburi anuale. In părţile noastre cresce 
prin locurile umede şi pietroase din regiunea 
alpină H. alpina R. Br. [Z. C. P.]

Hutten, Ulrich, humanist, n. 1488, poet şi 
literat genial, dar foarte schimbăcios şi violent, 
a atacat biserica catolică şi scolasticismul, (cf. 
Epistolae obscurorum virorum), şi a ajutat 
respândirea reformei lui Luther şi Zwingli, călă

torind foarte mult. f 1523 în mare miserie. Ope
rele lui H. siint edate de C. Bockiug în 5 resp. 
7 voi., Leipzig, 1859—70. (Cf. D. F. Strausz, 
Ulrich von Hutten, 2 voi., ed. II. Lipsea, 1871.)

Huţuli, V. Huţan.
Huxiey, (pron. hoxle), Thomas Henry, natu

ralist englez, n. 1825 în EaUng lângă Londra 
şi f 1895. A studiat medicina; în calitate do 
medic a luat parte 1846—50 la o expediţie în 
Australia; resultatul acestei călătorii l-a depus 
în »The oceanic hydrozoa®, 1858. 1855 prof. de 
fisiologie la Royal Institutioq; 1863—69 prof. 
de anatomia comparativă la College of Surgeons. 
A promovat cu deosebire anatomia vertebratelor. 
Opere: Man’s place in nature, 1863; Elements 
of comparative anatomy, 1864; Lessons iu ele- 
mentary physiology, 1866; A manual of tlie 
anatomy of vertebrated animals, 1871; Anatomy 
of invertebrated animals, 1877; Science and 
culture, 1881 ; Evolution and ethics, 1893.

Huygens, sau Huyghens (pron. haihens) Chri- 
stian, fisician olandez, n. 14 Apr. 1629, t 8 Iunie 
1695. A făcut studii juridice, dar studiile de 
predilecţie i-au fost fîsica, matematica şi astro
nomia. Renumele şi l-a câştigat prin aplicarea 
pendulei la oroloage, prin perfecţionarea tele- 
scoapelor, şi mai ales prin punerea basei la teoria 
undulaţiunilor.

Huzuli, V. Huţan.
Hwergelmir, în mitol. nordică o fântână în 

Niflheim, din care într’o (Ji au curs 12 rîuri 
în nemărginitul chaos al teritoriului lumii, şi 
l-au umplut cu apă.

Hyacint, nume ce se dă zirconului galben-roş 
transp. Se mai numesc H. în bijuterie varietăţi 
brune deschise de idocras (vesuvian), şi var. roşie 
caract. de hesonit; H. oriental e un coiîndou 
roşu-brun transparent.

Hyacinthe, Părintele, după numele de fam. 
Charles Loyson, predicator francez, n. 1827 in 
Orleans, 1851 prof. de filosofie în Avignou, 
18.54 prof. de dogmatică în Nantes, 1856 pj'oot 
la biserica St. Sulpice în Paris, unde desvoltâ 
o strălucită activitate oratorică, 1858 întră în 
ord. Dominicanilor, pe care îl schimbă 1862 cu 
ord. Carmeliţilor; 1869 pentru ideile liberale e 
silit să părăsească ord. şi mai pe urmă e ex
comunicat ca eretic; după conciliul din Vatican 
se ataşează partidului vechilor catolici, eoni bato 
dogma infalibilităţii, 1872 se căsătoroseo cu o 
Americană, .1873 e ales paroch al unei comu
nităţi vechi cat. în Geneva, dar după eo ten
dinţele reformatorice ale acesteia mergeau mai 
departe decât ale sale proprii, 1874 se reîntoarce 
la Paris; aici planurilor sale de reforme bis. li-se 
pune stavilă din partea ministeriului Broglie; du]iă 
o scurtă petrecere în America de nonl, înfiin
ţează 1879 în Paris «biserica galicană», pentru 
care însă după toate stăruinţele nu poate câştiga 
adepţi mai numeroşi. Ultima scriere; »Moii te
stament» (1893).

Hyacinthus L., (botan.) gen de plante din fam. 
Liliaceelor. tribul Scilleae, foarte înrudit cu 
Muscari (v. ac.), de care se distinge prin po
rtant infundibuliform-campanulat. Cuprinde vr’o 
30 specii respândite în Africa australă şi tropicală, 
mai puţine în mediterană şi orient., dintre caii 
una, H. leucophaeus Stev., o plantă mică, ere.s. a 
pe le noi pe bărăgane. H. orientalis L., »zaiii-
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bila* e una din speciele cele mai respândite de 
ornament. Olanda şi astă(Ji e centrul culturei 
celor mai apreciate varietăţi orticole. [A. Pr.]

Hyades, (hiiadele), în mitologia grc. nimfele 
de ploaie, cari prin umezeală au fost nutri- 
toare şi fructuatoare; după numer au fost până 
la 7 inse. Piind-că ele au nutrit şi crescut pe 
Dionysos (v. ac.), Zeus le-a pus între stele. In 
constelaţi unea (zodia din Aprilie) Taurul, se 
află stelele Hyades şi când ele resar, e semn, 
că întră timp de ploaie şi vifor. Dar H, se în
chipuiau şi ca o turmă de purcei, pentru că hys 
la (îreci înseamnă porc, scroafă. H. sau Succulae 
la Romani sunt stelele, ce se numesc: scroafa 
cu purceii. [Atm.]

Hyakinthos, în mitol, grc. un tiner frumos, 
favoritul lui Apollon, care jucându-se cu H. l-a 
omorît cu discul seu. Din sângele lui H. a crescut 
o floare frumoasă şi pentru memoria tinerului, 
i-s’a dat numele: hyacint.

Hyalit, mineral, varietate incoloră, transpa
rentă, de opal. Formează straturi subţiri sau 
agregate îu basaltul dela Schemnilz, în fono- 
lite, etc.

Hyalochromii, productele artei de a colora în 
desemnuri sticla prin materii minerale topite.

[S. M.]
Hyalografla, producerea de plăci tipografice 

pe sticlă.
Hyaloida, membrana transparentă, care înve- 

lesce corpul sticlos al ochiului, şi e lipită de 
retină.

Hyalomelan, rocă, varietate sticloasă de basalt.
Hyalophan, mineral, un feldspat baritic. E rar 

iu dolomita din valea Binn (cant. Valis).
Hyalopiasma, numire dată de Leydig (I88.0) 

substanţei amorfă, hyalină din cytoplasmă (proto- 
plasmă), spre distincţiune de microsomi sau re- 
ticulum.

Hyalurgia, arta fabricaţiunii sticlei.
Hyas, în mitol. grec. ficiorul lui Atlas cu 

Aethra, fratele Hyadelor (v. ac.).
Hydarthrosis, (med.) Hydrops artieulorum, 

îngrămădirea unui lichid (exsudat) în interiorul 
unei articulaţiuni, cu deosebire în urma unei 
inflamaţii a membranei synoviale.

Hydathode, (botan.) au fost numite de Ha- 
berlandt nisce formaţiuni speciale dela plante cu 
rol de a elimina în mod activ apa lichidă, sau 
când presiunea hydrostatică în sistemul con
ductor e puternică, iar transpiraţiunea împie
decată. Din punct de vedere anatomic sunt: H. 
epidermice, fără legătură directă cu sistemul 
conductor, şi atunci sunt ori celule epidermice 
modificate, ori peri (tricbomi) multicelulari cu 
pedicel scurt şi capitaţi; H. în legătură cu sistemul 
conductor, şi atunci sunt sau fără deschidere în 
afară (la multe Ferige), ori cu deschidere în afară, 
când se aseamănă cu stomatele (stomate aquifere, 
deschideri aquifere. De Bary). In acest din urmă 
cas sunt la vîrful frunzelor, pe marginile lor 
sau la vîrful dinţilor lor. Fie că au sau nu des
chidere în afară, sunt în legătură cu sistemul 
conductor, căci sub ele se termină nervurele 
frunzelor într’o ţesătură specială 4isă epithem 
(De Bary), sau această ţesătură poate lipsi. H. 
sunt mai respândite la plantele tropicale, iar la 
cele din păi^ile noastre, la Gramineele tinere, 
unde chiar stomatele aerifere pot servi la eli

minarea apei lichide, când atmosfera externă e 
saturată de vapori. De aceea în dimineţele de 
vară, după o noapte recoroasă şi liniştită, se pot 
observa, atîrnând la vîrful şi pe marginile frun
zelor numeroase picături limpezi şi strălucitoare 
de apă, pe nedrept socotite ca picături de rouă. 
Uşor se mai pot observa astfel de picături, ce 
picură chiar, la frunzele de Philodendron, Co- 
locasia, cultivate prin apartamente. Duchartre 
a strîns într’o noapte dela planta din urmă până 
la 22 gr. de apă. In apă se află şi săruri; de 
aceea la unele plante, Saxifragacee, Ferige, Plum- 
baginee, unde H. cu deschideri sunt într’un fel 
de gropiţe, deasupra acestor adâncături se aşează 
un solz de calcar, provenit din carbonatul de 
calce din apa eliminată. H. epidermice mai servă 
şi la absorbii’ea apei, iar alte ori funcţiunea 
H. e mai specialisată, devine glanda digestivă, 
nectar, etc. Din punct de vedere biologic H. 
servă ca regulator al apei din plantă, prin urmare 
al turgescenţei (v. ac.). [S. Şt. R.]

Hydatidj termen, mai ântâiu aplicat la ori ce 
tumoare sau la ori ce vesiculă cuprinsă în vr’un 
organ, conţinând un lichid clar şi transparent; 
servesce în special a designa cisticercul Teniei 
echinococus.

Hydatogen, (grec.) ce s’a format din sau prin 
apă. Mydatopyrogen, ce s’a format prin înţe
penire din o massă lichidă înflăcărată.

Hyde, oraş industrial în Englitera, Cheshii-e, 
cu 31,682 loc (1891).

Hyde-Park, parc public în Londra.
Hydnaceae, (botan.) familie de Ciuperci Basi- 

diomycete, cu hymeniul numai pe o faţă a hyme- 
noforului, pe proeminenţe sferice, pe mici foiţe 
dinţate, întrerupte, ici colea, sau pe proemiuenţe 
aciculare. întreg fructul e pedicelat, membra- 
naceu, cărnos sau în formă de pălărie. Toate 
sunt saprophyte şi trăiesc prin păduri. Genuri 
mai însemnate: Hydnum L., Irpex Fr., Ra- 
dulum Fi., Odontia Pers. etc. [S. Şt. R.]

Hydnum L., (botan.) gen de Ciuperci Basidio- 
mycete din faniiha Hydnaceae (v. ac.), cu mai 
multe specii ce trăiesc mai ales în pădurile de 
bracji. Fructul lor e cărnos pedicelat, ca o pă
lărie, de pe faţa inferioară a ei spânzurând în 
jos preminenţe aciculare, pe cari se desvoaltă 
hymeniul. Specii mai comxmQ-. H. repandumli. 
(v. AgaricusJ, H. imbricatum L. cu pălăria largă 
de coloare brună sau neagră, ambele comesti
bile ; H. Auriscalpium L., ş. a. [S. Şt. R.]

Hydor, (grec.) apă.
Hydra, în mit. greacă, anume hydra dela 

Lerna, un fet al Echidnei cu Typhon. Hera în 
mănia sa neîmpăcată asupra lui Heracles s’a 
îngrijit, ca H. să crească foarte mare, dar He
racles cu spada ascuţită i-a tăiat capul. H. după 
Apollodor a fost un monstru cu 9 capete, din 
cari opt muritoare, iar unul nemuritor; locul 
de ascuns al hidrei a fost aproape de isvorul 
Amymonei, de unde năvălia la şes ca să răpească 
din turme, şi veninul ei era aşa de tare, încât 
pe oameni îi omora şi numai cu suflarea sa 
chiar şi atunci, când ea durmia şi cineva trecea 
preste ea. [Atm.]

Hydra, polip de apă dulce. Tipul (joelente- 
ratelor, ordinul Hydroidelor. Celebră prin ex
perienţele lui Trembley, publicate în 1744. Din 
aceste resultă, că animalul fiind tăiat în bucăţi.
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fiecare bucată devine un animal complet, întoarsă 
pe dos ca un deget de mănuşe, aşa^el ca faţa 
externă să devie internă şi vicevei’sa, continuând 
să trăiască şi în aceste condiţiuni. H. viridis 
este comună şi în apele stagnante dcla noi.

Hydracetina, corp organic C8 S6—HN—NH (C9 
H8 O) (Jis şi Pirodin sau Acetylfenil-hydrazin. E 
produs prin acţiunea Fenilhidrazinei asupra anhi
dridei acetice. Punctul de fusiune 128°. [S. M.]

Hydraecium, cavitate în cai'e coenosarcul se 
poate retracta.

Hydrangea L., sin. Hortensia Comm., (botan.) 
gen din fam. Saxifragaceelor, trib. Hydrangeae, 
cuprinde mici arbori sau arbusci, uneori scan- 
denţi (acăţători). Acest gen are vr’o 33 specii, 
respândite prin Asia orientală, în lapon ia, în 
munţii Himalaya, în Java, în America boreală 
şi meridională. Multe specii de Hydrangea se 
cultivă ca plante ornamentale, aşa sunt: H ar- 
borescens L., H. involucrata Sieb., H. panicu- 
lata Sieb., H. quercifolia Bartram, H. Hor
tensia Sieb. [Z. C. P.]

Hydrant, aparat aplicat în deosebite puncte 
ale conductului de apă, avend destinaţiunea ca 
în cas de incendiu să uşureze intercalarea ţe
vilor 'de împroşcat. Prin ţevile odată intercalate, 
apa împroaşcă în urma înălţime! de presiune.

Hydrargilita, mineral, oxide de aluminiu hi- 
dratat. Cristalisează în lamele monocline. Fre- 
cuent la Brevig (Norvegia), Ural, etc.

Hydrargyriasis sau Hydrargyrosis, Hydrar- 
gyrie, Mercurialismus, intoxicaţiune mercurială 
terapeutică, cachexie mercurială. Mercuiml în 
diferitele lui compuse se întrebuinţează mai 
ales contra syphylisului. Saturându-se corpul cu 
mercur provoacă gust metalic în gură, salivaţie, 
inflamaţia mucoasei gurei, inapetenţă. Abusul 
de mercur provoacă cachexii profunde, o alte- 
raţiune a sângelui. Cu toate acestea este cel mai 
sigur remediu conti’a syphylisului. (Compară cu 
art. Syphylis.)

Hydrargyrum, Mercuriu (v. ac.).
Hydrataţiune, combinarea cu apă.
Hydrate, corpi chimici a căror constituţie se 

credea înainte ca fiind formată din oxiji sau 
acicji anhidri şi din apă. Astăzi sunt consideraţi 
ca combinaţiuni ce se deduc din apă HaO prin 
înlocuirea unui atom de Hidrogen ou un metal 
monovalent sau un alt radical compus. Aşa avem 
cu un metal monovolent hidroxidul, representat 
prin formula M1 (OH), cu unul bivalent Mn(OH)a. 
Dacă în locul metalului întră radicalul acid, ob
ţinem acicj,i propriu (Jişi, s. e. NOa—OH acid azotic. 
SOa (OH)a acid sulfuric.

Hydraţi de Carbon. O grupă de compuşi or
ganici cari conţin 6 atomi sau un multiplu al 
acestui număr, şi în cari rapoiiul Hidrogenului 
cătră Oxigen e acelaşi ca şi în composiţia apei. 
Ca formula generală avem pentru aceşti corpi 
următoarea: Cx Han On sau Cx (Ha 0)n. H. de 
Carbon se întâlnesc de ordinar în domeniul plan
telor şi chiar în acela animal.. Din punctul de 
vedere fisiologic sunt o clasă foarte însemnată 
de corpi, ca întrând în constituţia organismului 
vegetal, iar de alta servind drept un product ali
mentar remarcabil. Prepararea lor aparţine indu
striilor mari. (V. Glycosa, Celulosa). H. de Carbon 
sunt 8oli(Ji, parte cristalisaţi, parte amorfi. Cei 
cari se disolvă în apă sunt cea mai mare parte

optici activi dextrogiri sau levogiri. La calei- 
nare sau destilaţiune lasă un residiu abondent 
de cărbuni. De cătră acidul sulfuric la cald ase
menea sunt carbonisaţi. Cel diluat îi transformă 
în glucose şi alte producte, ca acidul levulinic 
şi furfurol. Acidul azotic formează cu ei com
puşi explosibili. Cel diluat îi oxidează în acid 
zaharic, mucic, tartric şi ca produs final acid 
oxalic. Funcţiunea lor chimică e aceea de al
cool şi aldehida sau alcool şi cetonă. H. de C. 
se împart din punctul de vedere al composiţiei 
chimice în 4 grupe: 1) a Glueoselor C„ Hia O0, 
2) a Saharoselor Cia Haa Ou,' 3) Melitose Cltj 
Haa 019 şi 4) a Celuloselor Ca H10 06. Cei cari 
aparţin glucosei au funcţiunea de aldehide şi 
cetone ale alcoolilor hexatomici şi resultaţi din 
aceştia prin transformarea unui grup —CHa OH
în C^g sau a unui CH OH în CO păstrează
caracteml alcoolilor pentatomici şi prin redu
cerea lor cu Hidrogenul în stare născândă re
produc alcooli hexaci4i. Grupa saharoselor e 
privită ca anhidrida glucosei, ca luând nascero 
din 2 molecule de aceasta prin pierderea uneia 
de apă. Conţin 8 grupe Hidroxilice şi au ca
racterul alcoolilor octoaci(Ji. Hidraţi din grupa 
melitosei se pot considera ca din unirea grupelor 
precedente, şi în fine celulosele au ca formulă 
empirică Ca H10 06 sau (Ca H10 05)n. Constituţia 
acestora e foarte puţin cunoscută. După pro
prietăţile lor chimice H. de Carbon se divid îii 
alte 3 grupe. Monosaharide (glucosa), Polisalia- 
ride (zaJiarul, melitose fermentabile) şi Celulose. 
După proprietăţile fisice se împart în celulose, 
amidoane, gume şi saharose. [S. M.]

Hydrauiic, relativ la mişcarea apelor (s. e. 
opritoare, motoare, prese, propeller, ventil, ma
şini hidraulice in genere, ca berbec hid., ele
vator hid., acumulator, etc.).

Hydraulica, (grec.) sciinţă aplicată care se 
ocupă de mişcarea lichidelor şi întrebuinţarea 
lor ca motor. Uneori H. cuprinde şi teoriile! şi 
aplicaţiunile relative la mişcarea gazărilor, adecă 
Pneumatica (v. ac.).

Hydrioţi, locuitorii insulei grec. Hidra, ma
rinari iscusiţi şi ostaşi îndrăsneţi; au luat în
semnată parte la resboiul grec. de independenţă.

Hydrocarbure, combinaţiuni ale Carbonului eu 
Hidrogenul. Sunt paiie gazoase, parte lichide, 
altele solide şi mai toate volatile. Pro(lu(!erca 
lor directă din unirea Carbonului cu Hidrogenul 
se face cu foarte mare anevoinţă. De ordinar 
reuşesce numai în presenţa unui curent tare 
electric. Astfel se obţine acetilenul. Mai uşor se 
obţin când ambele elemente se găsesc faţa in 
faţă în momentul liberării lor din alte coinhi- 
naţiuni, ca s. e. din acţiunea Hidrogenului a.supra 
derivaţilor halogenici ai carbonului sau asupra 
compuşilor metalici ai acestuia. După felul de 
unire al atomilor de carbon se deosebesc douo 
grupe de H.: grupa H.-lor normale, (Jisă lineară 
sau aciclică, când carbonii se leagii întie ci, 
formând nisce catene lineare, şi grupa II.-lor 
ciclice, când catena e închisă, formând un inel. 
In prima aparţin şi grăsimile, de unde i-s’a mai 
dat şi numele de grupa grasă, în cea de a d'Uia 
se găsesc cei mai mulţi corpi aromatici, dc undi! 
grupa aromatică. Prima formează mai mult 
serii; ântâiu seria saturată, caracteristica prin
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aceea, ca atomii de carbon sunt legaţi între ei 
prin o simplă valenţă, iar restul satisfăcut în 
total de Hidrogen. Formula generală e Cn Hau + 2. 
Această serie se mai numesce şi a parafinelor 
(parum aflînis), deoarece corpii cari îi aparţin 
sunt compleţi saturaţi şi au puţină afinitate mai 
ales pentm oxigen. Se mai numesce asemenea 
seria metanului, căci toţi ceilalţi pot deriva dela 
dînsul. Fiecare membru al acestei serii diferă 
de precedentul seu, numit homologul inferior, şi 
respective de cel care îl succede, (Jis homologul 
superior, prin raţiunea CHa. In această serie ca 
şi la cele următoare se mai remarcă, că atomii 
de carbon pot fi aşa dispuşi în moleculă, încât 
să dea nascere la corpi, cari deşi au acelaşi 
numer de atomi de Carbon şi Hidrogen, au pro
prietăţi însă fisice şi chimice deosebite. Ase
menea corpi iau numele de isomeri. Dela metan, 
etan şi propan nu se poate obţine decât o singură 
disposiţiune de atomi în moleculă, deci nu există 
isomeri; dela butan însă numerul acestora merge 
crescând. Numerul cresce foarte repede cu cât 
molecula H. are mai mulţi atomi de carbon. 
Nomenclatura acestor isomeri e legată de felul 
catenei. Dacă e lineară, isomerul e normal sau 
linear; dacă e ramificată, isomerul ia numele 
de arborescent. Celelalte serii următoare din 
această grapă sunt a H.-lor nesaturate, în ale 
căror molecule 2 atomi de carbon sunt legaţi prin 
2 valenţe sau 3. In caşul dintâiu avem seria 
numită şi a olefinelor sau a etilenei. Formula lor 
generală e de Cn Han. In ca.sul al doilea avem seria 
acetilenului, în care 2 atomi de Carbon sunt legaţi 
prin 3 valenţe, iar restul prin câte una. Formula 
lor generală Cn Han—2. O altă serie mai puţin 
importantă e aceea cu formula generală Cn Han—4 
sau aşa (|isă a terpenelor, serie, care cuprinde 
deja catene închise. A doua grupă însemnată a 
H.-lor, numită ciclică sau aromatică, are ca 
punct de plecare corpul numit Benzen sau Benzol, 
în care atomii de Carbon în numer de 6 sunt 
aşa legaţi, că formează un inel, un exagon. H. 
în general pot fi privite ca substanţe, din cari 
se pot deduce toţi ceilalţi corpi organici, prin 
simpla substituţiune ori adiţiune a unor grupe 
de atomi, aşa numiţi radicali chimici. Cele mai 
puţin avute in Carbon, cum sunt cei din seria sa
turată primii, ca metan, etan, propan, etc., sunt 
gaze, altele mai superioare sunt lichide incolore 
şi cu miros caracteristic, şi în fine cele mai bogate 
sunt solide şi chiar corpi cristalisaţi. Cele din 
grapa grasă întră în reacţiune mai greu ca cele 
din cea aromatică. Pe când ac. azotic, chromic 
n’au nici o acţiune asupra lor la rece, din contră 
la cele din urmă le nitrifică ori oxidează cu 
uşurinţă. Cele nesaturate adiţionează cu mare 
înlesnire halogeni. [S. M.]

Hydrocele, (med.) îngrămădirea unui lichid 
gălbuiu în cavitatea' formată de membrana se- 
roasă, ce acopere testiculii. Se ivesce după in
flamaţii şi contusiuui.

Hydrocephal, (med.) îngrămădirea abnormă de 
lichid în interiorul craniului, fie în spaţiile măr
ginite de meninge (H. extern), fie în cavităţile 
speciale ale creerului (H. intern). După decuisiil 
morbului se mai deosebesce H. acut şi H. cronic.

H. acut, e un morb al copilăriei şi se ob
servă ca complicaţiune temută în decursul altor 
morbi acuţi, (s. e. Bronchită,Tusa convulsivă, etc.);

simptoame: febră, vomare, convulsiuni, inegali
tatea pupilelor, pierderea conscienţei. H. cronic 
poate fi congenital sau se desvoaltă în urma 
alterării circulaţiunii sângelui în creer; de obi- 
ceiu e împreunat cu atrofia parţială a substanţei 
ci.’eerului. Tratamentul medical al H.-ului nu 
prea e cu succes.

Hydrocerames, vas de pământ poros în care se 
păstrează apa pentru a fi în totdeuna rece.

Hydrocharideae Endl., (botan.) familie de plante 
monocotyledonate aquatice. Această familie are 
vr’o 14 genuri cu vr’o 40 specii, respândite prin 
regiunile calde şi temperate ale globului. Hydro- 
charidede se divid în următoarele 4 triburi: 
I tribul Hydrilleae, din care menţionăm genurile: 
Hydrilla L. şi Elodea Mich.; II tribul Vallisne- 
rieae, din care însemnăm genul: Vallisneria L.; 
III tribul Stratioteae, din care însemnăm genu
rile: Hydrocharis L. şi Stratiotes L., în fine IV 
tribul Thalassieae, din care menţionăm genurile: 
Thalassia Solaud. şi Halophila Thou. [Z. C. P.]

Hydrocharis L., (botan.) gen monotipic din 
fam. Hydrocharideelor, tribul Stratioteae. Unica 
specie cunoscută, H. Morsus-ranae L., cuprinde 
plante erbacee, stolonifere, vivace şi aquatice. 
H. Morsus-ranae L. se află prin apele dulci 
ale Europei şi Asiei medii. In părţile noastre 
cresce această specie prin apele stagnante şi lin 
curgătoare şi este cunoscută de poporul nostru 
sub numirile de: Iarba broascelor. Muş
catul broascelor. [Z. C. P.]

Hydrochelidon, fBoieJ, gen de pasere înno- 
tătoare din fam. Daridae, are ciocul puţin re
curbat; sboară cu isteţime; înainte de ce s’ar 
arunca asupra prăjii, planează deasupra ei. Spe
ciile mai însemnate: H. fissipes Gray., H. hy- 
brida, Boie, şi H. leucoptera Meisn.

Hydrochinon, paradioxifenol C6 H6 Oa sau C6 
H4 (OH)a, fenol biacid, isomer cu pirocatechina 
şi resorcina. Se obţine dela destilaţiunea acidului 
chinic precum şi dela reducţia chinonei. Se poate 
prepara sintetic oxidând anilina cu cromatul de 
potasiu şi acid sulfuric, în timpul care se [)ro- 
duce chinona, şi apoi reducând-o pe aceasta pentru 
a obţine H., cristale albe, hexagonale, uşor so
lubilă in apă caldă, alcool, eter, gustul dulceag. 
Punctul de fusiune 169°. Are proprietăţi reductive, 
ceea ce face a fi foarte întrebuinţată în foto
grafie ca developant. [S. M.]

Hydrochlorate, identic cu chloruri, sărurile 
acidului chlorhidric.

Hydrocotyle L., (botan.) gen de plante din fam. 
Umbelliferelor, trib. Hydrocotyleae cu fruct evi
dent compres şi stipule de comun scarioase. Cele 
70 specii uliginoase şi paludoase cresc pretu- 
tindene în regiunea caldă şi temperată şi au 
foile întregi palmat-nervate şi ca inflorescenţă 
o umbelă de comun simplă. H. vulgaris L., 
«umbreluţa de apă« sau «buricul apei* cresce şi 
prin părţile noastre. [A. Pi.]

Hydrodictyon Roth., (botan.) gen de Alge Chlo- 
rophycee, fain Hydrodictyacee, caracterisat prin 
celule lungi, cilindrice reunite în o colonie fcoe- 
nobiej de forma unei reţele. Specia unică, H. reti- 
culatum Lagerh., reţeaua apei, cămara broascei, 
trăiesc în lacuri şi în apele dulci lin curgătoare. 
Se înmulţesc prin zoospori biciliaţi. |S. Şt. R.J

Hydrodynamica, (grec.) branşa meclianicei ra
ţionate care se ocupă de mişcarea fluidelor.
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Această sciinta considerată sub punctul de vedere 
al aplicaţiuniloriadenumireadeHydraulica(v.ac.).

Hydroelectricitate, branşa fisicei care se ocupă 
de electricitatea produsă priu corpuri lichide. 
Termen puţin usitat.

Hydrogen, un element, corp simplu. Gaz ob
servat pentru prima oară de Paracelsus în 
seci. XVI la tratarea metalelor cu acicji diluaţi. 
Turquet du Mayenne îl recunoscu că arde. A 
fost studiat în urmă în ce privesce proprietăţile 
sale fisice şi chimice şi stabilirea lui ca element 
de cătră Cavendisch în 1766 şi în urmă de 
Lavoisier, care i-a şi dat numele de Hydrogenium, 
productor de apă. In stare liberă se găsesce în 
atmosfera soarelui şi a altor stele; în mici can
tităţi se întâlnesce în gazele ce emană din pă- 
menturi, ca în fumerole şi vulcani. Se mai gă
sesce şi în depositele saline de pe la Stassfurt 
şi Viliczka, precum şi în productele de descom- 
posiţiune a substanţelor organice, în gazul ae
rian, etc. In combinaţie alături cu oxigenul 
formează apă. El întră în constituţia tuturor 
corpurilor naturale organice. El e un gaz incolor, 
fără miros şi gust. Arde cu o flamă abia visibilă, 
producend apă. Sub presiunea de 600 at. la temp. 
de —140° s’a reuşit a-1 hquifia. Cu aerul ori 
cu oxigen amestecat şi aprins produce o explosie 
puternică (gaz tonant). E cel mai uşor corp 
cunoscut. Greutatea specifică raportată la aer e 
de O'OfiOS. 1 1. H. cântăresce la 0° şi 760 p. b. 0, 
0,89578 gr. Un gram de H. umple la aceeaşi 
temperatură un volum de 11’1636 L. E de 14 ori 
mai uşor ca aerul. In starea născândă are o 
mare afinitate pentru oxigen, de unde servă ca 
un mijloc reductor remarcabil, precum şi de Clor 
şi de Sulfur. Platina şi Paladiul absoarbe cu cea 
mai mare facilitate H. Cu Paladiu se formează 
un compus de natura unui aliagiu. E un corp 
monovalent şi formează cu oxigenul 2 combi
naţii : apa Hs O şi apa oxigenată H, O,. Prepa- 
raţia lui se poate face: prin descompunerea elec
trolitică a apei (Voltametru), când aceasta se 
separă în 2 voi. H. şi 1 Oxigen. Prin trecerea 
vaporilor de apă asupra firelor de fier încălzite 
la roşu. Prin descompunerea apei cu sodiu şi 
potasiu metalic. Preparaţia sa industrială se face 
prin tratarea metalelor, în special a zincului, cu 
acid sulfuric diluat, sau şi mai puţin costisitor prin 
încălzirea varului cu pulbere de zinc. Se întrebu
inţează in chimie ca agent reductor. La umplerea 
babanelor, la iluminat, trecut fiind prin hidro
carburi bogaţi în carbon şi volatile. [S. M.]

Hydrografla, parte din geografie relativă la ape, 
la posiţiunea malurilor şi a insulelor, la adân
cime, curenţi, magnetism, metereologie, astro
nomie ca să servească navigaţiunii. Hărţile de 
H. se lucrează după proiecţiunea lui Mercator. 
Sub acest nume se mai înţelege şi partea teo
retică a navigaţiunii.

Hydrolisa, descompunerea unor substanţe or
ganice, cum s. e. hidraţii de carbon, glucosiZii, 
albumiuele, în altele mai simple prin combinarea 
lor cu apă. Aceasta separaţiune se face prin 
mijlocirea acizilor diluaţi, precum şi a alcaliilor 
ori fermenţilor.

Hydrologia, sciinţa despro apă.
Hydrologium, orologiu de apă.
Hydromania, una din caracteristicele princi

pale ale nebuniei pelagroase şi mai ales a fasei

sau formei clinice, numită meZancoiiapeZa^rooaâ. 
H. consistă în dorinţa iresistibilă de a se îneca. 
Melancolia pelagroasă începe printr’o apatie ge
nerală, amestecată de idei triste şi dorinţe de 
sinucidere. H. e un simptom mai târZietic şi 
coincide cu agitaţia maniacă a bolnavului, în care 
o tendinţă de megalomanie îi stăpânesce acţiunile. 
Credinţele religioase, ca în ori ce boală mintală, 
procură o parte considerabilă din ideile de gran
domanie ale pelagroşilor demenţi. H. e o faşă 
ce conduce eminent la demenţa paralitică.

[Vaschide.]
Hydromantia, în mitol. grc.* arta de a profeţi 

din apă, o artă întrodusă de magii din Orient.
Hydromechanica, (grec.) partea mechanicei, care 

se ocupă cu legile de echilibru şi de mişcare 
ale lichidelor şi cu aplicarea lor.

Hydromeduse, Graspedote (v. ac.).
Hydromel, beutură din apă şi miere.
Hydrometalurgia, (grec.) înveţătui-a despre 

extragerea metalelor cu ajutorul apei.
Hydrometeori, precipitaţiunile apoase ale at

mosferei.
Hydrometra, (med.) se numesce aceea stare a 

mitrei, când e dilatată din cansa, că secreţiunile 
nu se pot scurge. Causa acestei pedeci e o atresie 
congenitală sau dobândită.

Hydrometride, famiUe de insecte Hemiptere 
(v. ac.), cuprinde un singur gen Hydrometra 
cu corpul subţire şi filiform, picioarele lungi şi 
subţiri. H. stagnorum, 12 mii. Comună în jurul 
apelor stagnante; trăiesce în mici cavităţi şi nu 
iese la suprafaţa apei decât când este constrinsă.

[Dr. N. L.]
Hydrometru, aparat pentru măsurarea vitesei 

apelor curgătoare. Mydrometria, măsurări la ape 
pentru scopuri technice sau sciinţifice.

Hydromotor, (marină), mijloc mechauic de pro- 
pulsiune la unele vase speciale; consistă în o 
instalaţiune de pompe puternice, cari sug apa 
din mare prin partea centrală a fundului vasului 
şi o arancă cu putere, prin tuburi groase spre 
provă, pupă, tribord sau babord, după voinţă: 
atunci vasul se mişcă în partea opusă. Motorul 
hidraulic nu s’a aplicat până acum decât la nisce 
şalupe speciale, în Anglîa, destinate a faoo ser
viciul de scăpare, în caşuri de naufrăgii pe coaste. 
Avantagiul lui este, că nu e supărat de mare rea, 
cum este helicea când iese afară din ajjă pe 
valuri mari; apoi, se poate reduce cât de mult 
pescagiul şalupelor, ceea ce le permite să se 
apropie de funduri mici, unde vasele naufragiate 
sunt aruncate de furtună. [Constant. B.J

Hydromyelia, o afecţiune ce face parte din 
grupul complex al syringomyeliei şi consistă în 
alteraţiunea distinctă a substanţei cenuşii spi
nale, avend drept etiologie o rea formaţiune con
genitală sau o dilatare a canalului central medular.

[Vaschide.]
Hydronephrosis, (med.) idrop.sia ba.siuului ri

nichilor causată mai des de oclusiunca ureterilor 
prin calculi sau neoplasme. V. art. Rinichi.

Hydropathia, (med.) terapeutica cu apă. V. 
Hydrotherapia.

Hydropericardiu, colocţiuue do lichid apos în 
sacul pericardic ca consecinţă a hidropisielor. 
Lichidul diu pericardiu nu e resultatul unui 
proces inflamator, ca la pericardita, ci se f r- 
niează prin transsudare diu sânge. Simptoiue.'e
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sunt analoage cu acele ale unei pericardite chro- 
uice exsudative. Sfîrşesce prin moarte. [V. I.]

Hydrophide, familie de reptile din ordinul Ophi- 
dienilor-Proteroglyphe. Cuprinde genul Hidro- 
phis. Corpul destul de -lung, acoperit cu solzi 
tuberculoşi şi terminat prin o coadă comprimată; 
capul extrem de mic, acoperit de place; dinţii ve
ninoşi sunt foarte mici, dar muşcătura lor este pe
riculoasă. H. gracilis, trăiesce în oceanul Indic.

Hydrophil, (Hydrophilus piceusj, un cărăbuş 
de apă din fam. Hydrophilidelor, ord. Coleop- 
terelor, de coloare neagră-lucitoare, antenele 
arămii. Lung. 35—45 mm. Trăiesce prin apele 
stătătoare.

Hydrophobia, turbarea.
Hydrophon, (grec.) aparat destinat să aviseze 

în timp de noapte apropierea vaselor inimice.
H. consistă din o cutie mare de fier în formă 
de campană, din care se ridică o lamelă sim
ţitoare. Cutia aceasta se lasă pe fundul mării 
în apropierea ţermurilor la afuncjime de 9—30 m. 
şi e împreunată cu ţermurul prin telegraf. Când 
se apropie vr’un vas, valurile formate de acesta 
pun lamela în mişcare, iar mişcările se comunică 
pe cale electrică cu ţermurul.

Hydrophor, maşini destinate la ridicarea apelor 
dela un nivel inferior la altul superior. Se împart 
în roate, roate pompe, pompe cu piston, pompe 
centi’ifugale, turbine hidrofore, etc.

Hydrophthalmus, sau dropica ochiului, când 
ochiul se măresce (huftalmus) şi se umple cu 
lichid apos.

Hydrophyle, (botan.) se numesc plantele la cari 
polinisaţiunea şi fecundaţiunea se face prin aju- 
toml apei. Astfel sunt multe Criptogame şi unele 
Fanerogame, cari trăiesc submerse în apa mărilor, 
lacurilor, ca Zostera, Valisneria, Elodea ş. a., ori 
plutesc la suprafaţa apei, ca Potamogeton. Poli- 
nisarea se face sau în interiorul apei, ca la Zostera, 
sau la suprafaţa ei, ca la Valisneria, Potamogeton. 
In ori ce cas, pentru săvîrşirea fecundaţiunii, 
polenul dela plantele H. are o conformaţie spe
cială, e tubulos (confervoid), sau disposiţii speciale 
ale florilor înlesnesc acest act, cum se observă 
la Valisneria (v. ac.). [S. Şt. R.]

Hydrophyllacee, (botan.) familie de plante di- 
cotyle gainopetale, ce cuprinde aproape 150 specii 
respândite mai ales în America (una austral- 
africană, alta pe insula Sandvich şi 2 sau 3 cos- 
niopolit-tropicale pe emisfera estică). Ea se îm
parte în 16 genuri distribuite în patru triburi:
I. Hydrophylleae, cu lobii corolei contorţi (dintre
genuri cităm: Hydropliyllum şi NemophilaJ; 
II. Phaeelieae, cu stilul bifid (cel mai important 
gen: PhaceliaJ; III. Nameae, cu 2 stili şi capsula 
septiferă (ca gen remarcabil cităm WigandiaJ, 
şi IV. Hydroleeae, cu 2 stili şi capsula variu 
dehisceută (unic gen: Hydrolea). Unele specii 
ale acestei familii se cultivă la noi ca plante 
decorative. [A. Pr.]

Hydrophyllia, apendice sau place tegumentare, 
cari proteguesc polipitele unojflydrozoari oceanici.

Hydropsia, (med.) îngrămădirea abnormă de 
lichid în cavităţile corpului; când această în
grămădire se întâmplă în ţesutul de legătură, 
se numesce edemă (v. ac.). H. este numai un 
simptom al unor morbi gravi. Cf. şi ai't. Ascites.

Hydropterideae, (botan.) subdivisiune din Ei- 
licinee (v. ac.), cuprimjend pe cele heterosporee

(v. ac.). Toate sunt acuatice, trăind cu o parte a 
corpului lor în nomolul bălţilor, altă parte (frun
zele) plutind pe apă (Marsilia), sau tot corpul 
lor plutesce la suprafaţa apei (Salvinia, Azolla). 
Sporii lor se formează în sporangi, ce sunt reuniţi 
într’un soiu de fruct, numit sporocarp. Fiind-că 
acest fruct, care represintă o porţiune de frunză 
modificată, se desvoaltă în apropiere de rhizom, 
se numiau altădatăH. Rhisocarpee, nume neexact, 
căci fructul în nici un cas nu se desvoaltă pe 
rădăcini, ba unele nici nu au astfel de organe 
(Salvinia). H. sau ferigele de apă cuprind doue 
familii: Salviniaceae şi Marsiliaceae. [S. Şt. R.J

Hydrorrhachis, (med.) îngrămădirea de lichid 
cerebrospinal în canalul vertebral; morb con
genital.

Hydroscopia, arta de a descoperi isvoare ascunse.
Hydrosoma, organismul întreg al ori cărui 

Hydrozoar.
Hydrosphera, stratul de apă, ce acopere pă

mântul pe unele locuri; sub H. se mai înţelege 
şi totalitatea vaporilor de apă aflători în at
mosferă.

Hydrostatica, (grec.) studiul lichidelor sub 
punctul de vedere al echilibrului.

Hydrotechnica, (grec.) arta de a construi sub 
apă. Hydrotect, cel ce conduce constracţiunea.

Hydrothece, micile cavităţi chitinoase în cari 
sunt protejaţi polipiţii Sertularidelor şi Campa- 
nulidelor.

Hydrotherapia sau cura cu apă naturală rece 
datează ancă din timpurile antice, căci deja 
Hyppokrate, Celsus, Aetius cunosceau influenţa 
vindecătoare a apei reci; în evul mediu se dă 
uitării trecând în seci. XV în mâna şarlatanilor, 
şi numai în secolul următor devine îmbrăţişată 
şi usuată în Englitera prin Flayer (1697) şi în 
Germania prin Hofmann şi Hahn. Meritul de a 
fi stabilit o basă sistematică şi sciinţifică în hydro- 
therapie, este al lui James Currie (1792), iar lă
ţirea şi popularisarea ei se atribue lui Vincenţiu 
Priessnitz (1826) din Grăfenberg, care întroduce 
proceduri noue (baie completă şi parţială, în- 
pachetări, fricţiuni, cataplasme, etc.), cari şi a(ji 
se întrebuinţează conform sciinţelor physiologice 
şi clinicale din timpurile noastre. Influenţa băilor 
reci constă în puterea apei termoregulatorică, 
în producerea schimbărilor în circulaţiunea sân
gelui şi în excitarea nervilor sensorici şi motoriei, 
precum şi a centrelor principale din sistemul 
nervos. Indicate sunt băile reci: la morburile 
acute şi împreunate cu fierbinţeli, la afecţiunile 
sistemului nervos, conturbaţiuni şi neregularităţi 
provenite în circulaţiune, resorbarea exsudatelor, 
debilităţi constituţionale, (scrophulosă, syphilis, 
chlorosă), etc. Cel mai vechiu loc pentru H. este 
Grăfenberg (Silesia austriacă), Kaltenleutgeben, 
Ischl, Schoueck, etc. Lit.: Wniernitz, Pleniger, 
Kisch, Preller. [Dr. L. P.]

Hydrothorax, colecţie de lichid seros in ca
vitatea pleurală, ca consecinţă a boalelor de 
rărunchi şi inimă. Lichidul nu e resultatul unui 
proces inflamator ca la pleuresie, ci se formează 
prin transsudare din sânge. Simptome fisicale 
identice cu pleuresia exsudativă. [V. I.]

Hydrotropism, (botan.) acţiunea umidităţii 
asupra plantelor şi reacţiunea lor faţă de acest 
agent. Sub influenţa unei umidităţi noegale unele 
păi’ţi ale plantelor se îndreaptă unde ea e mai
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mare, sunt positiv hydrotropice, ca rădăcinile 
subterane, rhizoi4ii, tubul polinic, etc.; alte păliţi 
de plantă se îndepărtează, fug de umezeală, 
sunt negativ hydrotropice, ca pedicelele fructi
fere ale multor Ciuperci, (Mucor, Phycomyces, 
Coprinus), ş. a. Această mişcare ce o exercită 
planta întreagă sau parte din ea sub influenţa 
ume^elei, se datoresce unei cresceri neegale pe 
doue feţe opuse ale organului influenţat. Ori 
faţa ce primesce mai multă ume4eală devine 
concavă şi atunci organul se apropie de isvorul 
de umiditate, e positiv hydrotropic, sau devine 
din contră convexă şi atunci se îndepărtează 
de umezeală, e negativ hydrotropic. In scurt 
se produce o curbătură de crescere provocată 
de umiditatea neegal distribuită. [S. Şt. R.]

Hydroxyde, combinaţiunea metalelor cu unul 
sau mai mulţi hydroxili (OH), s. e. Hidroxid de 
Potasiu K—OH, de Bariu Ba (0H)2. Sunt identice 
cu basele (v. ac.).

Hydroxyi, radical chimic monovalent (— OH), 
care poate fi înlocuit din combinaţiuni prin 
alte grupuri sau elemente monovalente, ca chior, 
brom, etc. Nu există în stare liberă.

Hydroxylamina, NHS O = NHa OH = Az H2 
— OH. O combinaţie a azotului cu caracter de 
basă numită şi oxiamoniac. Preparată ântâia oară 
de Lossen şi isolată de Lobry de Bruyn. Se ob
ţine dela chlorhidratul seu prin tratarea cu me- 
tilatul de sodiu.
NH,<§1h+CHbONu=NHsOH-f-CH3OH+NuCl.

E un corp solid şi fusionoază la -f 33°, arde şi 
produce chiar explosie. Are reac^une alcalină.

Hydrozoa, Hydrozoari, sinonim Ectocarpa, 
Intaeniola, sunt coelenterate, cnidarii cu cavi
tatea gastrovasculară lipsită de taeniole, în opo- 
siţie cu Scyphozoa, scyptozoari, Endocai’pa sau 
taeniolata cnidarii, a căror cavitate ga.stro- 
vasculară este împărţită prin taeniole în mai 
multe camere.

Hyeres, oraş în Francia, depart. Var, 5 km. 
departe dela mare, 8349 loc. (1891); loc de cură 
climatică.

Hyetografia, Cgrec.J descrierea referinţelor unei 
ţeri, încât privesce ploaia.

Hyetometru, fgrec.J numit şi ombrometru, plu- 
viometru şi udometru, aparat pentru prinderea 
şi măsurarea ploii căzute pe o suprafaţă de mă- 
lîme definită şi într’un timp anumit.

Hygieia, în mitol. grec. (Jina sănătăţii, era în 
mare onoare înaintea lui Apollon (ca medic). 
Se închipuia ca o femeie tineră şi frumoasă, în 
mână ţinend o scafă, din care adapă un şerpe. 
S’a 4,s a fi fata lui Asklepios (Aesculapus) şi 
pentru aceasta în icoane a apărut de regnlă 
lângă tatăl seu. [Atm.]

Hygiena, v. Igiena.
Hygrograph, aparat care notează în mod au

tomat umezeala atmosferei; H. poate funcţiona 
în mod permanent .sau periodic, du])ă trebuinţă, 
v. şi Thermograph.

Hygrologia, (grec.) studiul umidităţii atmosferei.
Hygroma, (med.) acumulaţiune de lichid in o 

bursă seroasă. Mai cuno.scută e H. prepatelară.
Hygrometru, numitşi Hygroscop, aparat pentru 

determinarea ume4clii atmosferei.
Hyksos, (»i'egii păstorilor»), în istoria străveche 

egipteană, regii semitici, cari in fruntea unor

seminţii nomade din Siria şi Arabia cuceriră cu 
1800 ani a. Chr. Egiptul şi-l stăpâniră până 
la 1550.

Hyla, V. Buratec.
Hylas, în mitol. grec. a fost copilul fminos 

al lui Theiodamas, regele Driopilor în Misia. H. 
s’a dus la isvor ca să aducă apă, dar nimfide 
de isvor, vecjendu-l aşa frumos, îl răpii-ă şi-l 
duseră cu sine. De atunci în tot anul îl caută la 
isvor, îi sacrifică acolo şi de trei ori îl strigă, dar 
numai Echo mai respunde numele lui. [Atm.]

Hyle, (grec.) la filosofii greci materia primor
dială; Hylozoism, părerea după care materia e 
viuă şi însufleţită, şi că de aici se derivă fe
nomenele vieţu; Hylozoişti, aderenţii acestei 
doctrine.

Hyllos, în mitol. grec. fiul lui Herakles cu 
Deianeira.

Hymenaea L., (botan.) gen din fam. Legumi
noaselor, subfamilia Caesalpineae, trib. Amher- 
stieae, cuprinde arbori fără spini, şi are vr’o 
8 specii, ce cresc prin America tropicală, dintre 
cari menţionăm pe EL. Gourbaril L. Trunchiul 
acestor arbori exsudează o substanţă reşinoasă, 
care odinioară era mult căutată din causa pro
prietăţilor sale medicinale, a(Ji se întrebuinţează 
numai pentru preparaţiunea lacurilor (verniu- 
rilor) frumoase. Lemnul de H. Gourbaril L. se 
întrebuinţează la construcţiuni navale, precum 
şi pentm fabricaţiunea mobilelor şi a diverselor 
instrumente. [Z. 0. P.j

Hymenaeos, în mitol. grec. 4euf de nuntă; 
adeseori apare înaripat ca Eros (Amor) şi cu 
făclia (Lumina) de nuntă în mână. El a fost în
chipuit ca un june frumos, nevinovat, voios şi 
cântăreţ, la nunţi şi ca conducetorul corului 
(Jinei Aphrodite (Yenus); o icoană a petrecerii, 
a voiei bune şi a cântării la nunţi, pentru ce 
cântecul de nuntă s’a numit hymen. [Atm.]

Hymeniu, (botan.) la Ciuperci (v. ac.), thala- 
mium sau thecium la Licheni, se numesc mem
brane de hyphe (v. ac.) ce supoartă organele dc 
fructificaţiune, asce, baside (v. ac.) dela acesto 
plante. El provine dintr’un alt strat de hyplie 
subjacente, stratul subhymenial. H. poate fi: 
extern, pe lame (Agaricinee [v. ac.]), tuburi 
(Polyporee), proeminenţe (Hydnacee [v. ac.|) 
ale receptaculului ori la periferia ramurilor (Gla- 
varia [v. ac.]); intern, când căptuşesce cavităţi, 
camere ori loji închise (Lycoperdacee, Tube- 
racee) ale fructului; amphitrop, când acopere 
receptaculul (hymenoforul) pe toate feţele lui 
(Clavariacee); anotrop, când acopere numai faţa 
superioară a receptaculului (Thelephoracee); ca- 
totrop, când ocupă numai faţa inferioară a recep
taculului (Agaricinee, Hydnacee). [S. Şt. R.J

Hymenogastree, (botan.) familie de Ciuperci Ba- 
sidiomycete-Gasteromycete, cu fructe suculente 
complet sau parţial subterane ; fructul are o po- 
ridie simplă, cărnoasă .şi o glebă subdivisată în mai 
multe camere neregulate, căptuşite de hymeniu; 
n’are capiliţiu. Genuri mai principale: Hymeno- 
ga.ster Yitt, prin grădini; Rhizopogon Fr., llyste- 
rangium Vitt, Gautieria Vitt., ş. a. (S. Şt R.]

Hymenolicheni, (botan.) subdivisiuue de Li
cheni Basidiolicheni; sunt respândiţi jiiai ales la 
tropice, unde trăiesc pe pământ ori pe scoaiţa 
arborilor. Sunt constituiţi din o Ciuperca Tlic- 
lephoracee, asociată cu o Algă, sau Cluajococcus,
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sau Scytonema. Genul unic Cora Fr., are mai 
multe forme, ca Dictyonema Nees, Laudatea 
Johow., etc., considerate mai înainte ca genuri 
distincte. [S. Şt. R.]

Hymenomycete, (botan.) subdivisiime de Ciu
perci Basidiomycete-Autobasidiomycete, care cu
prinde, în sens larg, pe toate cele cu fruct gym- 
nocarp şi hemiangiocarp, iar în sens restrîns 
numai pe acestea din urmă, la cari fructul ântâiu 
e închis (angiocarp) într’o membrană şi apoi se 
deschide (deci hemi-angiocarp, jumătate închis); 
membrana ce-1 închide (velumj se subîmparte în 
volva şi inel. Basidele amestecate cu parafise şi 
cystide sunt aşezate pe un hymeniu în genere 
catotrop. H. se divid în următoarele familii: Hyd- 
naceae Polyporaceae şi Agaricineae. [S. Şt. R.]

Hymenophyliaceae, (botan.) fam. de Filicinee 
(v. ac.) isosporee Leptosporangiate, caracterisată 
prin sori marginali la vîrful nervurilor, conţinend 
sporangi sesili sau scurt pedicelaţi, inelul lor 
fiind complet şi ecuatorial. Trăiesc mai ales în 
ţinuturile tropicale, sunt erbacee, frunzele lor 
avend, afară de nervură, numai un strat de ce
lule şi fără stomate. Cele două genuri, Hyme- 
nophyllum L., (v. ac.) şi Trichomanes Sm., cu
prind preste 200 specii tropicale, puţine în Europa.

[S. Şt. R.]
Hymenophyllum, (botan.) gen de Ferige, fam. 

Hymenophyliaceae (v. ac.), cu pi este 74 specii din 
regiunile tropicale, în Europa aflându-se numai 
două: H. tunbridgense Sm., din Germania vestică, 
nord-vestul Franciei, nordul Italiei, Corsica, etc. 
şi H. Wilsoni H. K., din Irlanda şi Norvegia. Au 
un rhizom subţire, ce poartă 2 serii de frunze 
simple sau compuse. Indusiul e bivalv. Protalul 
e filamentos sau plan şi ramificat. Trăiesc prin 
locuri umede în societate cu Muşchi şi Hepatice.

[S. Şt. R.]
Hymenopteri, insecte cu gura conformată pentru 

lins, 4 aripi membranoase. Metamorfosa com
pletă. Se subdivide acest ordin în două subordine: 
I. Terebrantele, ale căror femei sunt prevăzute cu 
o tarieră, II. Aculeatele, ale căror femei sunt pro- 
vecjute cu ac. I. Terebrantele cuprind trei mari 
familii Teuthredidele, Cynipsidele şi Ichneumo- 
nidele. II. Aculeatele cuprind Chrysididele, 
Sphegidele, Apidele şi Formicidele.

Hyoscina, alcaloid foarte otrăvicios; formează 
prisme mici galbene. Se întrebuinţează în me
dicină ca remediu sedativ. Se extrage din planta 
Hyoscyamus.

Hyoscyamina, alcaloid extras din planta Hyos
cyamus. Asupra corpului are un efect analog cu 
Atropină. Formează cristale ce sclipesc ca mă- 
tasa şi se topesc la 108° O.

Hyoscyamus L., (botan.) gen din fam. Sola- 
naceclor, trib. Hyoscyameae, cuprinde plante er
bacee erecte, bisanuale sau perene. Acest mic 
gen are vr’o 8 specii, respândite în regiunile 
temperate ale globului. In părţile noastre cresce 
prin locuri cultivate şi inculte, pe lângă drumuri 
şi locuinţele oamenilor H. niger L., cunoscută 
de poporul nostru sub numirile de: Măsăla- 
riţă, Măsălari, Nebunariţă, etc. Frunzele, 
planta, rădăcina şi seiiiinţele de H. niger L., 
sunt întrebuinţate în medicină ca analgesice, 
antispasmodice, calmante, etc. H. albuş L. şi 
H. aureus L., pot fi ambele întrebuinţate în me
dicină ca şi H. niger L. Aceste plante sunt toxice.

din causă că conţin în interiorul lor un alcaloid 
vegetal, cunoscut sub numele de hyoscyamină.

[Z. C. P.]
Hypaesthesia, lenevirea nervului sensitiv res

pectiv ; este o deprimare a sensibilităţii normale, 
(v. şi Hyperaesthesia şi Auaesthesia.)

Hypanis. rîu în Caucasia. V. Cuban.
Hypaspişti, (grec. purtători de scuturi), în ar

mata regilor macedon. corp de infanterie uşoară, 
ce forma în tabără gai'da regelui.

Hypăthral, (grec.) fără coperiş, sub cerul liber. 
Templu hypăthral, templu prevăzut la coperiş 
cu deschi(jetură dreptunghiulară.

Hypatia, femeie, care a trăit piîn seci. IV—V 
şi s’a ocupat cu filosofia neoplatonică. Fică a lui 
Theon, a studiat în Atena, a învăţat în Ale
xandria, propunând un sistem eclectic, ce nisuia 
să combine vederile neoplatonismului cu filosofia 
lui Aristoteles. La 415 d. Chr. a fost ucisă cu 
pietri. (Cf. Teodorescu, Ist. filos. antice.) [PI.]

Hyper—, (grec.) preste; in composiţiuni se 
folosesce în înţelesul: preste mă.sură, prea mult, 
exagerat.

Hyperacusia, o afecţie patologică a aurului, 
şi consistă într’o exaltai'e a lui (de unde şi nu
mele). Ea se găsesce în unele afecţii cerebrale, 
cum sunt paralisiile generale, hemoragiile şi tu- 
morele cerebrale. In asemenea caşuri, căderea 
unui bold pe masă, tictacul unui ceasornic sunt 
percepute ca sgomote asur4itoare. In paralisia 
periferică a nervului facial, H. servesce pentru 
a precisa locul, nivelul lesiunii. In afecţiunile 
nervoase, cum este histeria şi neurastenia, H. se 
întâlnesce adeseori; cel mai mic sgomot e su
părător şi vorbe de abia şoptite supără timpanul.

[N. Vaschide.j
Hyperaemia, (grec.) iperemie, înmulţirea sân

gelui în vasele unui organ al corpului preste 
media normală. Se deosebesce: H. arterioasă 
sau activă, numită şi congestiune sau fiuxiune, 
şi H. venoasă sau pasivă. H. art. se basează 
pe curgerea mai abundentă a sângelui arterios 
cătră organul iperemie în urma unei iritaţiuni 
neiToase sau a paralisiei vaselor. H. ven. e con
diţionată de împiedecarea circulaţiuuii sângelui 
în vene fie prin strimtarea venelor fio prin com
presiune. [Drib.j

Hiperemia cerebrală e socotită drept una din 
semnele cele mai de samă ale nebuniei. Pia-mater 
şi substanţa cordicală sunt locul aproape constant 
al hiperemiei în cea mai mare parie a formelor 
de nebunie în stare acută şi mai ales în para
lisia generală. E de observat, că congestiunea se 
localisează într’un mod mai particular în scoai’ţa 
cerebrală; meningele sunt atinse numai într’un 
mod secundar. [N. Vaschide.j

Hyperaesthesia, hyperalgie, simţire excesivă a 
durerii, sau a unei iritaţiuni. Antagonismul Anae- 
sthesiei, turburare şi alteraţiune nervoasă în 
care sensibilitatea minimă devine maximă. Este 
ruperea legii: »causa aequat effectum!« O mică 
înţepătură, o uşoară atingere provoacă în unele 
boale nervoase efecte colosale. H. este univer
sală sau parţială, unilaterală sau bilaterală, 
completă sau incompletă. H. îşi are causa de
terminantă în iritabilitatea nervului, care ani- 
mează teritoriul sensibil, alteori causa e centrală, 
astfel avem hyperestesiile optice, acustice, ol- 
factorii, gustatorii, musculare, tegumentare, di-
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feritele nevralgii şi idiosynkrasii, furnicături, 
verininatiuni, gâdilituri patologice, mâncărimi, 
sensaţiunile nelegitimate de căldură şi frig, iri- 
taţie de tuşă, arsături în stomac, paropsie, ery- 
tropsie, photopsie, chloropsie, chromatopsie, dal
tonism us, etc. Hyperaestesie psychică apare în 
indiferenţele, tîmpirile intelectuale din Moral 
insanity.

Hyperasthenia, (grec.) în medicină însem
nează un grad mare de slăbiciune.

Hyperbaton, (grec) în gramatică, abatere dela 
topica obicinuită, s. e. pentru a da mai mare 
aplomb unui cuvent.

Hyperbola, una dintre figurile de stil, prin 
care se (}ice mai mult sau mai puţin decât este 
în realitate, pentru ca să fie mai bine cunoscut 
obiectul din chestiune. Expresiuni hiperbolice 
se găsesc cu deosebire în poveşti, în naraţiu
nile fabuloase. [*]

Hyperborei, popor mitic din evul vechiu; cu- 
ventul înseamnă: dincolo de munţi, adecă popor 
ce locuesce pe unde uici criveţul nu mai stră
bate. Herodot, Strabo şi ceilalţi istoriografi din 
evul vechiu nu credeau în existenţa H.-lor; cei 
din timpurile mai noue însă (Niebuhr) admit să 
fi existat acest popor, căutându-i însă locuinţa 
fiecare în alte părţi (ţermurii Mării Negre, Rusia, 
Italia). Ţeara H.-lor era un ostrov, cam de mă
rimea Siciliei, în direcţia constelaţiunii Ursa- 
maior (carul). Modul de traiu simplu, moravurile 
curate; se nutriau cu poame, locuiau în bercuri, 
resboaie şi certe nu cuuosceau. Venerau in deo
sebi pe Apollo şi Latona, la serbătorile cărora 
veniau de printre munţii Riphae cimnorole în 
şiruri lungi şi acompaniau cu glasul lor cântările 
credincioşilor. H. au primit dela (Jei favorul de 
a trăi o miiă de ani şi a se desface de viaţă 
prin resignaţiune benevolă şi fără dureri, [t.]

Hypercatalectic, vers, v. Acatalectic.
Hypereides, orator grec. S’a ocupat cu filosofia 

şi retorica; a fost retor, mai târziu a luat 
parte în viaţa politică. Iu pohtică era de prin
cipii antimacedonene. Cu ocasiunea procesului 
de mituire al lui Harpalus a păşit contra lui De- 
mosthenes. La sfîrşitul an. 323 a ţinut un pane
giric în Keramikos din Atena în onoarea co
mandantului căcjut Leosthenes şi a soţilor sei. 
Sub Antipater a fost prins şi executat într’un 
mod înfiorător. Din numeroasele sale vorbiri au 
remas numai fragmente. (Cf. Babington. Lond. 
1850. Baiter .şiSauppe»oratoresattici«. Ziir. 1848).

Hyperhidrosis, sudoare, trauspiraţie abnormă. 
Ea depinde de activitatea sistemului nervos spinal 
cu fibre nervoase speciale, dar că este şi de 
origină cerebralădovedesc»hemiplegiilesudorale«. 
Glandele »sudoripare< sunt fabricile sudoarei, 
dar dirigeate do centrii neiTOşi. Deci numai 
tratament local este insuficient.

Hyperia, în mitol. grec. un isvor lângă Pherae, 
din care Apollon (cjeu de soare) şi-a adăpat caii 
dela carul soarelui.

Hypericineae, (botan.) fam. de plante dicotyle 
polypetale. Cuprinde preste 200 specii tropicale 
şi temperate, distribuite în 3 triburi: I. Hype
ri ce ae, cu capsula septicidă (aici aparţin ge
nurile Ascyrum şi Hypericum); II. Cerato- 
xyleae, cu capsula locuhdă şi semenţa alată 
(gen remarcabil Ceratoxylon), şi III. V i s m i e a e.

cu fruct cărnos, indehiscent (cel mai important 
gen VismiaJ. [A. Pr.]

Hypericum L., (botan.) gen de plante sufni- 
ticoase sau fruticoase cu foi subsesile de regulă 
integerime şi glandulos-punctate, din fam. Hy- 
pericineelor, trib. Hypericeae. Cuprinde vr’o 
160 specii tropicale şi temperate cu flori de 
obiceiu galbine. Pe la noi cresce mai adese: 
H. perforatum L., »pojarniţa«, »sunătoarea« sau 
»iarba Sf. Ioan«, şi JS. guadrangulum L., ambele 
cu deosebire prin păşuni şi fenaţe. Cea mai fru
moasă specie indigenă e H. hirsutum L., prin 
păduri umbroase şi umede. H, patulum Thbg. 
din Japonia, EL. hircinum L., o specie medi- 
terană, H. proliferum L. din preriile Americei 
boreale ş. a., se cultivă la noi ca plante orna
mentale rustice. [ A. Pr.]

Hyperion şi Theia, în mitol. grec. părinţii soa
relui, ai lunei şi luminei de dimineaţa. II. la 
Homer e un predicat al lui Helios. H. înseamnă 
deasupra mergător, iar Theia, pompoasa, lu- 
minătoarea.

Hyperkinesis, (grec.) în medicină cramp 
muscular.

Hypermetropia, (grec.) este starea înăscută 
sau dobândită a ochiului când vederea e mai 
lungă decât în ochiul normal (emmetrop), sau 
cum s’ar (Jice »ochiu de vultur*. A se deosebi 
de preshyopie sau vederea bătrânilor. Şi una şi 
alta se tratează cu ochielari convexi.

Hypermetru, vers mai lung cu o silabă, care 
în lat. e mai totdeuna que sau ve, a cărei vocală 
se elide înaintea lui h sau a vocalei, cu care 
atunci începe versul următor.

Hypermnestra, în mitol. grec. o danaidă (v. ac.) 
renumită.

Hyperocha, (grec) excedent; suma care remâne 
debitorului din preţul de vencjare al gagiului 
(v. ac.) după escontentarea creditorului gagist.

Hyperostosis, (grec.) iperostosă, ipertrofia 
oaselor; se ivesce sau circumscript sau difus. 
Mai adese se mărginesce la suprafaţa oaselor. 
H. este o urmare a unor inflamaţii cronice, câte 
odată de caracter sifilitic.

Hyperoxid, identic cu peroxid, superoxid. Com
binaţia cea mai oxigenată a unui element. Pe- 
roxidul de plumb Pb O2. [S. M.]

Hyperplasia, v. Hypertrophia.
Hypersthen, mineral, piroxen rombic de coloare 

brună, verzie, închisă sau neagră. El e un mi
neral constitutiv al hiperstenitelor şi altor roce 
băşice. In Rom. se întâlnesce în andesitele co 
formează munţii Călimani.

Hypertrichosis, (med.) Hypertrichiasis, cio- 
scere abnormă de păr în locuri neobiciniiito. H. 
poate fi generală sau parţială. De H. sc ţine 
s. e. crescerea de barbă la femei.

Hypertrophia, (grec.) ipertrofia, crescerea ex
cesivă a unui organ prin mărirea elementelor 
ţesutului, pe când Hyperplasia este ciescerea 
unui oigan prin înmulţirea elementelor ţesutului. 
H. este causată de funcţionarea potentată a unui 
organ; iar Hyperplasia de obiceiu e condiţionată 
de vr’un proces inflamatoric. [Drib.]

Hypertrophia cordis, Hypertrophia cordului, 
mărirea volumului inimei. Cordul normal câri- 
tăresce dela 219—280 grame, golit de sângele 
care îl conţine. Dimensiunile mijlocii sunt de 
28 cm. de circonferinţă la basă, 10 cm. înăl-
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ţime şi 11 cm. lărgime. In ipertrofie greutatea 
variază dela400—700 gr. In caşuri rare 1—2 kgr., 
iar dimensiunile pot fi 36 cm. de circonferenţă 
la basă, 15 înălţime şi 24 cm. lărgime. Cordul 
poate fi mărit în înti-egime, atunci constitue 
cordul de bou (cor bovinum), sau numai o parte 
este mărită. Căuşele, cari produc ipertrofia cor
dului, sunt diferite: palpitaţiunile, sarcina, tu
mori abdominale, lesiunile endocardului, ale peii- 
cardului, lesiunile cronice ale pulmonului şi 
pleurei, afecţiunile gastro-hepatice, anevrismele 
aortei, nefritele cronice, contribuesc la măiirea 
cordului. In afecţiunile valvulelor cordului, iper
trofia este favorabilă, fiind-că permite cordului 
a învinge dificultăţile, caii se opun circulaţiei 
sângelui. Prin evitarea sforţărilor şi ostenelei, 
a exerciţiilor violente, a ciaiului, tutunului se 
va împiedeca munca exagerată a cordului. Me
dicamentele trebuesc înlăturate. Se va reco
manda persoanelor atinse de ipertrofia cordului 
a sta la aer de munte, a urma un regim care 
nu îi constipă. In caşuri excepţionale, dacă cordul 
nu mai funcţionează bine, trebuesc întrebuinţate 
medicamente cardiace; însă cu multă băgare 
de samă. [Dr. E. F.]

Hyphaene Gaertn., (botan.) gen din fam. Pal
mierilor, trib. Borasseae, cuprinde frumoşi arbori. 
Se cunosc vr’o 9 specii, ce cresc prin Africa 
tropicală şi în Madagascar. Cea mai importantă 
dintre speciile de Hyphaene este H. thebaica 
Mart., care cresce în Egipt. Din lemnul acestei 
plante se fabrică bărci şi diverse utensilii, iar 
din fructele acestui frumos palmier prepară in
digenii o beutură cunoscută sub numirea de 
Scbobetdumi. [Z. C. P.]

Hyphe, (botan.) se numesc la Ciuperci (v. ac.) 
şi Licheni (v. ac.) filamentele simple sau rami
ficate, din asociarea cărora resultă aparatul ve
getativ fmycleul) şi fructul lor. Uneori H. sunt 
libere între ele ori slab întreţesute; alteori con
stitue o adeverată ţesetură (cuventul H. înseamnă 
în grec. chiar ţesetură), un pseudoparenchim, 
cum se întemplă mai ales în timpul trecere! 
myceliului prin o periodă de repaus (când e în 
stare de sclerot), şi când se constitue fructul. 
Membrana H. e subţire, constituită din celulosă, 
calosă, iar conţinutul lor e o plasmă incoloră, cu 
unul sau mai mulţi nudei, după cum H. sunt 
formate din celule puse în şir, sau din tuburi 
continui, nesubdivisate în celule; mai conţine 
plasma ancă uleiuri, glycogen, substanţe colo
rante, ş. a. [S. Şt. R.]

Hyphen, (grec.) unirea de doue sau mai multe 
cuvinte, precum şi semnul unirei (linioara -).

Hypnaceae, (botan.) fam. cea mai vastă din 
Muşchii Bryacei-Pleurocarpi; se caracterisează 
prin frunze strălucitoare, adesea undulate în 
lung, îndreptate în jurul tulpinei în toate di
recţiile, ori numai în doue sau într’una singură; 
capsula are o seta lungă şi un peristom mai 
deseori dublu, cel intern membranos. La unii 
capsula este dreaptă, de loc ori puţin arcuată, 
(grupul Gylindrothecieae, cu genurile: Climadum 
W. etM., Antitrichia Brid., Leucodon Schwg., etc. 
şi grupul Pylaisieae, cu genurile: Isothecium Br. 
Eur., Homalia Brid., Pylaisia Br. Eur., etc.); la 
alţii capsula e curbată, nesimetrică, pendentă. 
(Grupurile: Eurhynchieae, cu genurile: Eurhyn- 
chiiim Br. Eur., Thamnium Br. Eur. şi Hypneae^

cu genurile: Camptothecium Br. Eur., Brachy- 
thecium Br. Eur., Hypnum L., Hylocomium 
Br. Eur., ş. a) [S. Şt. R.]

Hypnagogic, perioda intermediară dintre veghe 
şi somn se numesce hypnagogică, şi e carac- 
terisată prin halucinaţii speciale ce afectă întreg 
aparatul sensorial. [N. Vaschide.]

Hypnal, un derivata! antipirinei. Monocloranti- 
pirină. Se obţine dela chloral cu antipirina. Cri
stale fără gust şi miros. Fusionează la .56°—60°. 
Se întrebuinţează contra insomniei şi caanestesic.

Hypnosa, somn artificial provocat prin medi
camente hypnotice (cari fac somn) sau prin hyp- 
notism.

Hypnon, nume dat acetofenonei deoarece are 
proprietăţi de a provoca somn şi ca atare se 
întrebuinţează în medicină. [S. M.]

Hypnos, la Greci (jeul somnului, fiul nopţii şi 
gemen cu Thanatos, adecă: moartea.

Hypnotica, (lat.J medicamente, cari produc 
în corp stări, ce se aseamănă cu somnul fisio- 
logic. Hypnotice sunt: Hidratul de chloral, fo
lositor contra insomniei (Liebreich); Sulfonalul 
administrat dela 1—8 grame (Kast); Uretanul 
(Jaksch); Metilalul întrebuinţat în delirium tre- 
mens prin injecţiuni subcutanee de 10 ctgr. după 
Kraft-Ebing (Dagonet); Paraldeida, una din cele 
mai hipnotice medicamentaţiuni. Intr’un sfert 
de ceas provoacă un somn profund şi prelungit 
(Dagonet, Kraft-Ebing); Hypnalul (e o combi
naţie de chloral şi antipyrină), un hipnotic prin 
excelenţă, ce se administrează în dose de 1 gram 
în termin mijlociu, etc. Intre medicamente hip
notice şi medicamente narcotice în limbagiul 
comun şi chiar cel medical nu e aproape nici 
o diferenţă; sciinţificesce diferenţa stă în con- 
diţiunile fisiologice şi psichice, în cari provoacă 
somnul. Opiul, morfina ca şi sulfonalul sunt 
provocătoare de somn şi în general calmante; 
efectele lor vasomotrice, acţiunea lor asupra 
dinamicei nervoase sunt însă cu totul diferite. 
Denumirile de narcotice şi hipnotice propriu 
(jis sunt arbitrare, întm cât chiar dintre sub
stanţele grupate într’una sau cealaltă categorie 
sunt departe de a ave multe caractere comune, 
cari să le apropie şi să le diferenţieze în acelaşi 
timp de celelalt grup. [Vaschide]

Hypnotism. Practica H.-lui e pierdută în noaptea 
timpurilor. In Egipt o sectă dintre cele mai vechi 
propoveduia discipulilor sei practica lui Mandeh, 
care se apropia foarte mult de procedeuiile ac
tuale de hipnotisare. Fakirii din India ca şi că
lugării dela muntele Athos au practicat âncă 
din îndepărtate timpuri somnul provocat prin 
sugestie sau hipnotism. In 1778 un aventurier 
vienez, numit Mesmer, introduse în Francia un 
sistem de tratament al tuturor boalelor, al cărui 
principiu era dintre cele mai simple. Toate cor
purile, după Mesmer, erau pătrunse de un fluid 
universal, care îşi are originea în corpurile ce
resc! ; sănătatea sau boala depind de cantitatea 
fluidului respân(Jit în corpuri şi de repartiţia lui. 
Faimosul hîrdăuf (baquet) devenise un refren 
banal în terapeutica populară; el permitea mag- 
netisarea unui număr indefinit de persoane şi 
âncă în acelaşi timp. In 1784 Chastenet de Puy- 
segur a încercat practica lui Mesmer asupra 
ţeranilor de pe domeniile lui, şi în faţa afluenţei 
bolnavilor fu nevoit a magnetisa un copac. De
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aici, din aceste procedeuri date drept sciinţifice, 
a ieşit somnarnbulisnnil magnetic şi descoperirea 
acelor facultăţi miraculoase ale somnambulelor. 
In 1787, Petetin reproducea toate visiunile lui. 
In 1831 academia de medicină asculta conclusiile 
raportului marei comisiuni, printre ai cărei 
membri figura Magendie, La'cnnec şi Esquirol; 
printre efectele somatice ale H. se notă deviaţia 
globulilor oculari, aboliţia autjului, odoratului, 
gustului, anestesia cutanee, eto. In 1843 Braid 
din Mancliester a dat numele de hipnotism som
nului nervos obţiuut prin fixarea unui obiect 
strălucitor, definindu-1 astfel; »0 stare specială 
a sistemului nervos, determinată de operaţiuni 
artificiale*. Aplicaţia terapeutică a hipnotismului 
o găsim chiar în chirurgie ancă din 18‘29, când 
Gloquet comunicase academiei de medicină ob
servaţia unei doamne de 64 ani operată de un 
cancer la sin în timpul somnului magnetic. In 
1860 Azam din Bordeaux, savantul dela care 
datează în mai^e parte începutul cu adevărat 
sciiuţific al hipnotismului, a încercat terapeutica 
somnului nervos la o histerică. De atunci, graţie 
numeroaselor cercetări minuţioase, studiul hip
notismului a intrat în domeniul sciinţific. Numele 
lui Charcot a degajat cu mult succes faptele 
esenţiale şi simptomele accesorii ale hipnotis
mului ; pe lângă Charcot sunt de citat Bernheim, 
Liegois, Beaunis, representanţii şcoalei dinNancy, 
celebră şcoală potrivnică Salpetrierei .şi înveţă- 
mentului lui Charcot. Printre mijloacele de hip- 
notisare e de citat în primul rând fixarea privirei; 
operatorul aşează persoana supusă experienţei în 
faţa lui şi o privesce fix in ochi. După câteva 
minute^ ochii individului se înroşesc puţin, la- 
crămi încep să curgă şi spontan închide ochii, 
lăsând capul pe spate. Se mai poate adormi 
făcând să se fixeze un- glob metalic (Braidj, o 
lumină Drummoud, o lampă electrică sau prin 
agitai'ea monotouă a unui tamburin. Pitres re
comandă presiunea în anumite zone hipnogene, 
iar după Landouzy aplicarea unui magnet la 
o distanţă de câţiva centimetri de corp produce 
un resultat din cele mai eficace. Printre acţiunile 
psichice trebue citat şi spusa pe ton poruncitor 
a cuvântului *I)ormi*. După Bourneville şi 
Regnard, unele histerice dela Salpetriere, cărora 
se spusese că mânerele porţilor sunt magne- 
tisate, adormiau de câte ori puneau mâna pe 
ele, (după G. Andre, pe alocurea textual. Precis 
cliniquej. Nu toată lumea e hipnotisabilă. După 
şcoala din Nancy, numărul indiviijilor hipnoti- 
sabili e de.stul de mare. Bernheim susţine contra 
şcoalei dela Salpâtriere, care consideră hipno
tismul ca o adevărată nevrosă provocată, că 
se. adorm indivizi, ce nu sunt absolut de loc 
nevj opaţi, şi ne fiind decât o serie firească de 
fenomene fisiologice. Şcoala din Nancy exage
rează. Cunoscinţele noastre asupra naturei in
time a hipnotismului sunt departe de a fi com
plete. Aplicaţia lui terapeutică e din cele mai 
întinse şi psichoierapia se impune din ce în ce 
mai mult printre terapeuticele moderne. Ma- 
gazinuri speciale înregistrează (jilnic efecte din 
cele mai miraculoase şi cortegiul lung al mi- 
seriilor nervoase începe a ave un leac. Hip
notismul ne-a relevat în mare parte structura 
intimă a mecanismului nostru mintal, una din 
achisiţiile cele mai solide ale psichologiei ex

perimentale. In hipnotism, în somnul pro
vocat, se pot distinge 3 fase, după şcoala din 
Salpâtriere, starea caleptică, starea letargică 
şi starea somnambulică (Charcot). Prima se 
manifestează sub acţiunea unei priviri sau lu
mini pătimncjetoare; a doua faşă are loc când 
se închid ochii, activitatea cerebrală fiind complet 
paralisată, iar cea de a treia e stare interme
diară între veghe şi somn (v. ac.). Rolul hipno
tismului, în afară de acţiunea lui asupra nevro
paţilor, e din cele mai importante în viaţa socială. 
Dragostea, confusiunea aceasta sentimentală a 
adolescenţei, nu este ea oare decât o formă par
ticulară a hipnotismului? (H. Barth., tesă de 
agregaţie. Paris, 1886; Babinski, Arch. deneurol. 
Nr. 49 et 50; Pitres, Leţons cliniques, cât şi 
lucrările lui Bernheim, Liegois, Charcot, Fere et 
Binet, P. Richer, Luys, Forel, Berillon, Dumout- 
pallier; H. la alienaţi, de Dr. I. V. Stefanescu, 
»Archiva«, II. 577. [N. Vaschide.]

Hypnum L., (botan.) gen de Muşchi Pleurocarpi, 
fam. Hypnaceae (v. ac.), cu numeroase specii, mai 
adeseori robuste, trăind în staţiunile cele mai 
variate: pe pământ printre iarbă, pe scoarţa ar
borilor, pe putregaiu, stânci umede, în mlăştini, 
turbării, ape lin curgătoare, etc. Frunzele sunt 
nepapilose, limbul lor format din celule lineare 
strins unite între ele, la colţurile basei adesea 
cu auricule. Capsula, rar e erectă, de regulă e 
arcuată, înclinată sau orizontală. Peristom per
fect şi dublu. Ca specii mai comune sunt: H. 
uncinatum Hedw., H. aduncum Hedw., H. cu- 
pressiforme L., H. molluscum Hedw., H. cus- 
pidatum, H. purum L., ş. a.

Hypo —, (grec.) sub; folosit des în composiţii.
Hypoblast, (botan.) termen neîntrebuinţat, dat 

de Ch. Richard părţii din embrionul Gramineelor 
numită scutel, ce e tot una cu cotyledon (v. ac.).

Hypoblast în embriologia animală; foaia in
ternă a blastodermului, numită şi endoblast.

Hypocaustum, fgrec.-lat.J cuptor suteran, din 
care căldura se respândia prin tuburile conduse 
prin păreţi. Avea deosebit rol la încălcjii'ea băilor 
romane.

Hypochiorite, săruille acidului hipochloros 
CI OH.

HypochoerisL., (botan.) gen de plante de coniuu 
perene din fam. Compositelor, trib. Cichoriaceae, 
cu foi radicale în rosetă, cu tulpina scapiformă 
sau puţin ramificată, cu capitole cu flori galbene 
şi achene, pe coaste scabre sau ciliolate (nu mu- 
ricate). Cuprinde vr’o 30 specii respâudite în 
întreagă regiunea temperată a globului. Dintre 
speciile de pe la noi cităm ca mai remarcabile: H. 
radicala L., »buruiana porcească*, din regiunilo 
inferioare, şi H. helvetica o plantă specioasă 
din poenile alpine şi subalpine. l>r-]

Hypochondria, stare sufletească patologică, cau- 
sată prin aceea, că pacienţii interpretând fals 
unele fenorriene trupeşei şi fără nici un juotiv 
îşi închipuesc, că sunt greu bolnavi, sau e.xa- 
gerează greutatea unui morb, de care în ]-eali- 
tate sufer. Din causa aceasta disposiţiuuea lor 
sufletească este deprimată, sunt cuprinşi de frică, 
care uneori conduce la sinucidere, toată aten
ţiunea le este concentrată asupra corpului lor, 
consultă mulţi medici şi se supun la fel de fel 
de ciui. Se ivesce la neurasthenici, hysterici si 
la unele forme de alienaţiune mentală.
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Hypochondrium, ('9'f‘ec.Jîn anatomie partea su

perioară, adecă cea de sub coaste, a laturilor 
abdomenului.

Hypocist, (botan.) Hypocistus, numele francez 
al plantei Gytinus Hypocistis, din familia Raf- 
flesiaceae, care trăiesce părăsită pe rădăcinile 
de Cistus (v. ac.).

Hypocotylee, (botan.) este partea embrionului 
cuprinsă între cotiledoane şi radiculă. Când em
brionul se desvoaltă, dând o plantă tineră, plan- 
tula, atunci regiunea H. a lui dă tulpina H. sau 
fundamentum, în genere nu prea desvoltată, iar 
restul tulpinei provine din desvoltarea gemulei, 
şi se (}ice tulpina epicoiylee.

Hypocraterimorf, (botan.) în formă de disc 
puţin adânc, susţinut de un tub strimt şi lung; 
se observă la corola de Liliac, ş. a.

Hypocrisia, (grec.) prefăcătorie, viclenie, şi- 
i'etenie. H. constă în a simula calităţi sufletesci 
bune, pentru a masca răutatea şi viţiile a.scunse. 
Un om hipocrit pare blând, bun, milos, nevi
novat, deşi e plin de răutate şi de păcate. Hipo- 
critul e bine caracterisat prin proverbul: mâţa 
blândă sgărie rău. In general se crede că asce
tismul mistic duce la H. [Nigrim.]

Hypocristalin, roce compuse atât de elemente 
ci'istalisate cât şi de materie amorfă, s. e. porfiri, 
unele basalturi, etc.

Hypoderma, gen de insecte din ordinul Dip- 
terilor-Brachycere şi din familia Oestridelor, care 
are ca tip H. bovis, muscă mare de 12—14 mm., 
corpul negru, acoperit de păr galben albicios. 
Larvele sale trăiesc părăsite sub pielea boului 
l)roducend tun)ori purulente.

Hypodermatic, metod, prin care se aplică me
dicamentul sub pielea bolnavului prin injecţiune 
(v. ac.). Cf. şi art. Endermatic.

Hypogastrium, (grec.) în anatomie partea in
ferioară, dela buric la vale, a abdojnenului.

Hypogee, (botan.) în oposiţie cu epigee se nu
mesc plantele (Ciuperci Hymenogastree, Tube- 
racee .ş. a.) sau păi’ţile din plantă (rădăcini, 
rhizome, bulbi, tuberculi ş. a.), cari sunt sub
terane cu totul. In timpul germiuaţiunii seminţei 
cotiledoanele sunt sau H. sau epigee (când siint 
scoase afară din păment).

Hypogramma, (grec.) subscrierea aplicată la 
basa inscripţiilor de pe monumente. [*]

Hypogyn, hypogynia, (botan.) hipogyn, hi- 
pogynia; când ovarul este super (v. Gynoeceu), 
celelalte verticile florale, corola, staminele, fiind 
inserate pe receptacul mai jos decât el, se (jice că 
au inserţie B.sau există%^o^2/me. Acest caracter, 
ca şi epigynia (v. ac.) şi perigynia, a fost utilisat 
de A. L. de Jussieu la subdi visarea Fanerogamelor. 
In clasificaţia lui Aug. P. de Candolle hypogynia 
coj’espunde cu Thalamiflore (Dialypetale hypo- 
gyne) şi Corolliflore (Gamopetale hypogyne).

Hyponastie, (botan.) se numesce curbătura de 
erescere ce o iau organele plantelor, frunze, 
ovule, etc., când faţa lor inferioară cresce mai 
imdt ca cea superioară, (v. Epinastia.)

Hypopiu, se (jice adunarea de puroiuîn camera 
anterioară a ochiului. Se evacuează de aci, când 
o jniţin, j)i'in comprese ferbinţi; iar când e mult, 
prin operaţiune.

Hypoplasia, (grec.) se (jice la desvoltarea in
completă a unui organ; stare inferioară normalei, 
datorită crescerii insuficiente a organului, 

pnciclopodia română. Voi. II.

Hypospadia, (grec.) desvoltarea abnormă a 
uretrei, în urma căreia orificiul acesteia se află 
la mijlocul sau chiar la rădăcina penisului.

Hypostasis, congestie bypostatică, congestie 
sanguină pasivă, care se formează prin stag
narea sângelui în organe. Astfel la febra tifoidă 
în plumâni (pneumonie bypostatică) din causa 
posiţiunii îndelungate culcate a bolnavului; la 
un cadavru sângele se adună în păi’ţile decline 
ale organelor (H. cadaverică). [V. I.]

Hypostyl, (grec.) în contrast cuperistyl, templu 
cu porticul situat în dosul clădirii.

Hypoteca, (grec.) un drept real asupra imo
bilelor afectate la plata unei obligaţiuni (Cod. 
civ. rom. art. 1746), adecă un drept dat credi
torului pe un imobil al debitorului seu. Dreptul 
de H. nu se j)oate constitui decât cu formele 
legale. H. este sau legală, care ia nascore în 
vîrtutea unei disposiţiuni speciale a legii (s. e. în 
Rom. ale femeilor măritate asupi'a bunurilor 
bărbatului, etc.); ori convenţională, care ianascere 
din convenţiunea (contract) părţilor cu formele 
prescrise de lege. Se pot hipoteca: imobilele din 
comerciu, cu accesoriile lor şi usufructul asupra 
acestora. Mobile nu pot. fi hipotecate. H. este 
indivisibilă, ea subsistă asupra fiecărei porţiuni 
din imobilul hipotecat, şi se conservă asupra 
imobilelor, în ori ce mână vor trece. Inscrip- 
ţiunea H.-lor în Rom. se face la grefa tribu
nalului districtului, in care este situat imobilul. 
Registrele de inscripţiune sunt publice. Ori cine 
poate cere copie de pe actele transcrise în re
gistre. Cât pentru modul inscripţiunii în Ung., 
V. art. Carte funduală şi lutabularo. (Cf. şi Credit.)

Hypotenusa, (grec.) laturea din faţa unghiului 
drept, deci cea mai lungă, a unui ti-iunghiu drept.

Hypotesa, (grec.) suposiţie, i)resupunere. In 
matematică H. se numesce partea ântâiă a unei 
teoreme, în deosebire de partea a doua, care se 
chiamă con,sequenţâ. Unii disting doue feluri 
de H.: a) experimentală, e aceea pe care o con
trolează experienţa şi care dă direcţie cerce
tărilor, şi b) teoretică, e aceea care coordonează 
adeverurile câştigate şi explică resultatele că
pătate. Terminul H. datează dela Aristoteles. In 
sistemul lui el numesce te.să o proposiţie fun
damentală, care n’are nevoie de a fi demonstrată, 
dar care servă la demonstrare. In ea se găsesce 
definiţia, care exprimă esenţa lucrului şi H., 
care exprimă existenţa sau neexistenţa lui. H.-le 
au fost şi folositoare şi dăunătoare în istoria 
cugetării omenesci. 1) Folositoare: căci, pe de o 
parte, nici o lege adeverită a fenomenelor naturii 
n’a putut fi concepută decât mai âutâiu ca o 
simplă H.; iar pe de alta, pentru că nici o lege 
dovedită ca falsă n’a putut fi înlocuită decât tot 
printr’o nouă H. 2) Dăunătoare: căci unele H. 
sunt mai mult decât paradoxale, neputend fi nici 
odată verificate, şi pentru că abusul H.-lor distruge 
sciinţa însăşi. De aceea nu trebue să urmăm 
nici şcoala germană, care dă prea mare impor
tanţă H.-lor înainte de a le verifica, şi nici pe 
cea scoţiană, care le gone.sce din domeniul sciin- 
ţelor, căci în ori ce cas H.-le au fost şi vor fi 
indispensabile progresului spiritului omenesc. 
Utilitatea lor trebue să stea în raport cu re
stricţia următoarelor condiţii, pe cari li le impune 
logica: H.-le să fie simple, să nu contracjică nici 
un adevăr sigur şi dovedit ca atare, să nu fie

48
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contrazise de nici un fapt, să explice cât mai 
multe fapte, etc. Dar în aceste condiţii H.-le nu 
mai sunt H., ci devin ele însăşi legi. [Nigrim.] 

Hypotricha, infusorii cu partea dorsală a cor
pului goală şi numai partea ventrală acoperită cu cili 
de diferite dimensiuni-, genuri; Chilodon, Euplotes. 

Hypsothermometru, barothermometru (v. ac.). 
HyrtI, losif de, anatom german, n, 1810 în 

Eisenstadt (Ungaria) şi -|- 1894 în Perchtolsdorf 
lângă Viena. 1833—37 a lucrat ca prosector la 
institutul anatomic din Viena; 1837 prof. de 
anatomie în Praga, 1845 chiemat în aceeaşi ca
litate la Viena, unde a funcţionat până 1874. 
Lucrările sale se refer cu deosebire la angio- 
logie, anatomia comparativă şi technica anato
miei. Scrierile sale principale sunt: Lehrbuch 
der Anatomie des Menschen, 1846, apărută în 
preste 20 ediţii; Handbucb der topographischen 
Anatomie, 1847 ; Handbuch der praktischen Zer- 
gliedei-ungskunst, 1860.

Hyssopus L., (botan.), gen monotipic din vasta 
fam. a Labiatelor, trib. Satureineae. Unica specie 
H. officinalis L. este un subarbust odorant, cu 
frunzele liniare sau lanceolate, de tot întregi; 
florile ceiTilii, purpurii sau mai rar albe. JI. offi
cinalis L. cresce prin regiunea mediteraniană 
şi Asia medie. In părţile noastre se cultivă prin 
grădini şi este cunoscut de poporul nostru sub 
numirea de Isop. Această plantă este între
buinţată în medicină ca aromatică, stomachică, 
anticatarală, antispasmodică, etc. [Z. C. P.] 

Hysteralgia, (grec.) în medicină numirea pentru 
dureri în mitră (uter).

Hysteresis, tracţiunea magnetică sau frecarea 
magnetică, fenomen ce face ca forţa de atrac-

ţiune a unui magnet să nu corespundă efectiv 
la un moment dat cu aceea echivalentă curen
tului, ci în totdeuna o sUesce de a fi mai mică.

Hysteria, neurosă chronică. Se caracterisează 
prin sensaţiuni anormale, convulsiuni, contrac
turi, paralisii, alteraţiuni ale sensibilităţii şi 
prin diferite anomalii psichice, până la alie- 
naţiune mentală. Simptoamele sunt variabile şi 
se presentă în diferite coinbinaţiuni. H. obvine 
mai des la sexul femeiesc. Procentul cel mai 
mare îl dă etatea între 15 şi 35 de ani, nu 
arareori se ivesce însă şi laj copii. Predisposi- 
ţiunea. pentru H. este în cele mai multe caşuri 
creditată, poate fi însă şi dobândită, aşa s. e. prin 
lesiuni, diferite morburi, în special la femei prin 
morburi ale aparatului genital, prin intoxicaţiuni 
(înveninări) cu alcool, mercur, arsenic, plumb, 
tutun, morphiu, etc. prin afecte, educaţiune 
greşită, imitaţiune, încordări intelectuale, etc.

Hysterium Pr., (zool.) gen de ciupercă din 
fam. Discomycetelor. Trăiesce ca părăsit pe acele 
Coniferelor.

Hysterocele, (med.) situaţiunea abnormală a 
mitrei, ieşirea ei prin canalul inguinal sau crural 
în sacul unei hernii.

Hysteromania, (med.) trecerea hysteriei în 
morbul psichic cunoscut sub numirea manie. 
Cf. art. Hysterie şi Manie.

Hysteron proteron, (grec.) verbal; cel din urmă 
mai înainte; întorsătură de cuvinte, prin care 
se pune mai înainte, ce ar trebui să urmeze la 
sfîrşit. [ * J

Hysteroscopia, (med.) cercetarea mitrei cu 
ajutorul speculului.

Hysterotomia, (med.) v. art. Caesarea sectio.



Articolele ce nu se găsesc sub I sUnt a se căuta sub J.

I, una dintre vocalele limbei române, a noua 
literă în alfabetul latin. In alfabetul elen se 
numia: iota (originar din hebraicul resp. feni
cianul: jod, numele literei, ce corespunde con
sonantei .7^. Ca abreviatiuni: I în inscripţiuni ro
mane = Imperator, I între numerii romani =1, 
I pe monete germane indică localitatea unde se 
băteau: Hamburg, I. C. = lulius Caesar, mai 
adeseori lisus Christos, i. e. = id est, I. N. R. 
I. = lesus Nazarenus Rex Judeorum, I. C. D. = 
juris utriusque doctor. [*J

I, în logică este simbolul pentru judecăţile 
particular afirmative.

lablaniţa, 1) I., corn. mică în Bănat, coti 
Caraş-Severin, cerc. Orşova, 1822 loc. Români 
(1891), staţiune de cale ferată, oficiu postai, mine 
de cărbuni şi de fier.

2) lablaniţa, corn. rur. în Rom., j. Mehe
dinţi cu 1600 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se 
ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor"; are 1 bi
serică şi 1 şcoală.

iabloniţa, comună rurală dimpreună cu că
tunele: I)ouba, Holoşena, Hrebeneştii, lalovi- 
cioai'a şi Plaiul, parochie şi moşie boierească, 
în căpit. Vijniţa, j. Futila în Bucovina, are 
1349 loc. (1161 ort.-or., 20 gr.-cat., 168 mos.) 
şi o şcoală primară. lablonoveţ, câte un cătun 
în satele Camena şi în Cuciurul mare.

[Dr. I. G. Sbiera.]
labuca, comună rur. în Bănat, coti Timiş, cu 

1198 loc. Români.
lac, (zool.) V. Tak.
lacint, V. Hyacinthus.
iacob, al doilea fiu al lui Isac cu Reveca, proto- 

părintele Israiltenilor; prin înşelăciune fu în
vestit de betrânul seu tată cu dreptul primei 
genituri; fugi de mânia fratelui seu Isav la 
unchiul seu Laban în Mesopotamia şi se căsători 
cu ficele acestuia Lia şi Rachila, se reîntoarse 
în Canaan, pe urmă se mută la losif, unul dintre 
cei 12 fii ai lui, în Egipt, aşezându-se în ţinutul 
Gosen la gui'a Nilului,

Iacob, Begi în Aragonia: I. J, Cuceritorul, 
lini lui Petru IF, rege 1213, a cucerit Malorca 
şi Valencia, a dat colecţia legilor aragonice. 
t 1276. A remas de el o Cronică (ed. engl. 1883 
în 2 voi.). 7. II, Dreptul, fiul lui Petru III, 
1285 rege al Siciliei, 1291 al Aragoniei; a cu
cerit Sardinia. ■{• 1327.

Iacob, Regi în Britania şi Irlanda: I. I, ca 
rege al Scoţiei I. VI, fiul Măriei Stuart şi al lui' 
Darnley, n. 19 Iunie 1566 în Edinburg. După 
abdicarea impusă a mamei sale, 1567 încoronat 
rege al Scoţiei. Nu a făcut nimic pentru elibe
rarea mamei sale din prinsoare. Regina Elisa- 
beta i-a dat o rentă anuală de 5000 f. st. După 
moartea Elisabetei (1603), ca cel mai direct erede

al lui Henric VII, de după străbuna sa Marga
reta (Tudor), a fost chiemat la tronul englez. 
Despot, slab şi vanitos; prin persecutarea catoli
cilor a provocat conjuraţiune (1605); t '^7 Mart. 
1625. I. II, fiul lui Carol I, n. 24. Oct. 1633. 
Ca admirai sub domnia fratelui seu Carol II a 
învins pe Olandezi (1665), 1671 trecut la cato
licism, 1685 rege; a încercat prin violenţă să 
restaureze monarchia absolutistică şi domina- 
ţiunea catolicismului. 1687 a dat o patentă de 
toleranţă în favorul catolicilor. Partidul »Vrhig« 
înduplecând pe 'Wilhelm de Orania (ginerele lui 
I.) să debarce în Anglia, I. fuge cu familia în 
Francia, iar parlamentul (22 Ian. 1689) îl de
tronează. 1690 face mai multe încercări zădar- 
nice spre a-şi reocupa tronul, f 17 Sept. 1701. 
I. III, Eduard Francisc, Pretendentul, fiul lui 
I. II, n. 20 Iunie 1688 în Londra; recunoscut 
de Francia, Spania şi Papa (1701), în Ian. 1716 
întră cu insurgenţii iacobiţi în. Scoţia, dar în 
15 Febr. din cause necunoscute fuge în Francia; 
s’a logodit în Livorno cu Maria Clementina, fica 
lui Iacob Sobieski, şi a renunţat la tron (1744) în 
favorul fiului seu Carol Eduard. 'I* 12 lan. 1766.

Iacob, Regi în Scoţia: 1.1, fiul lui Robert III, 
n. 1394. In călătorie spre Francia (1405) căţjut 
în captivitatea Englezilor. După moartea tatălui 
seu (1406) chiemat la tron, dar numai 1424 a 
putut scăpa din captivitate, f 20 Febr. 1437 ca 
victimă a unei conjuraţiuni. A fost şi poet; poe- 
siile lui le-a editat Tytler (1733) şi Skeat (1^4). 
I. II, fiul lui I. I, n. 1430, a domnit 1437—60. 
I. III, fiul lui I. II, n. 1451, a domnit 1460—88, 
tiran, a că(j.ut în lupta dela Banuokburn (11 Iunie 
1488) contra conjuraţiunii nobililor. J. 7F, fiul 
lui I. III, n. 1473, domnit 1488—1513; a căcjut 
în lupta dela Flodden (9 Sept. 1513) contra En
glezilor. 7. V, fiul lui I. IV, tatăl Măriei Stuart, 
n. 1512, a domnit sub regenţă până la 1529, apoi 
independent; f 16 Dec. 1542 (nebun). 7. VI, ca 
rege al Britaniei I. I, (v. ac.).

Iacob I, împei-at în Haiti (v. Dessalines).
Iacob, Ordinul, v. Sao Thiago.
Iacob Eracllde, v. Despot Vodă.
Iacob I Putneanul, mitrop. Moldovei (1750—58), 

este unul dintre păstorii de frunte ai ţerii, în
semnat prin patriotism şi activitate literară. Chiar 
şi el a fost aşezat pe tronul mitropoliei, pentru a-1 
scoate din ghiarele Grecilor, cari nu lipsiau o 
bună ocasie pentru a pune mâna pe el. Astfel, 
pe timpul resboiului ruso-turc din 1738, pribe
gind mitropolitul Anton, se alese în locul lui 
Grecul Nichifor, dar numai cu condiţiunea, ca 
după dînsul să urmeze un pământean. Cu toate 
acestea Nichifor unelti să vîncjă scaunul unui 
alt Grec; atunci însă divanul ţerii se opuse cu 
energie şi alese pe I. Pentru a preveni nisuinţele

48*
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lacome ale Grecilor, I. făcu să se hotărească 
în 1752, ca pe viitor să nu mai fie ales mitro
polit străin, o hotărîre, care a servit in urmă 
adeseori. I. a fost activ şi pe teren literar. 
Elenist însemnat ce era, a tradus mai multe 
cărţi grecesci şi a tipărit pe cheltuiala sa între 
altele: Tîrnoşania (1752); Sinopsis, adecă adu
nare de multă inveţătură (1756); în fine o li- 
turgie în timpul lui Calimah Vodă. Succesorul 
lui pe scaunul mitropolitan e Gavril Calimach. 
(Xen. V, 501, 741. Erbiceanu,Ist. mitrop. p. 33.)

lacob II Stamati, mitrop. Moldovei (1792 până 
1803), din mănăst. Neamţu, mutat dela episcopia 
Huşilor, a urmat tradiţia antecesorilor sei în 
ceea ce privesce activitatea literară. A tipărit 
mai multe căi*ţi religioase, între cari una po
lemică: înfruntarea Jidovilor asupra legii lor 
(1803). Dela dînsul avem şi un raport bine 
chibzuit asupra pedagogiei în timpul fanarioţilor, 
care consta numai în a învăţa toate pe rost, 
ca papagalii, fără a înţelege nimica, aşa încât 
şcolarii îmbetrâniau tot cu gramatica. El a zidit 
casele mitropoliei, înfiinţând acolo şi o şcoală. 
(Xen. V, 640, 742. Uricarul, IH, 15—16. Erbi- 
ceanu 1. c. LIX.)

lacobeni, 1) I., magh. Jăkabfalva, comună 
rurală în Trs., cott. Ternava mare, cu 1035 loc. 
Saşi şi Eomâni (397). [—]

2) lacobeni, comună rurală dimpreună cu că
tunele: Ciotina, Hoşu, Fundoaiea, Puciosul şi 
Vâcariea, tîrg, parochie ort.-or. şi moşie mă
năstirească în căpit. Câmpulung, judeţul Vatra 
Dornaîn Bucovina, are 3215 loc. (975 ort.-or, 
629 rom.-cat., 1360 protest., 251 mos.), trei bi
serici (ort.-or., rom.-cat., protest.), 3 şcoli primare, 
poştă, telegraf, odinioară multe mine de fier, to- 
pitoare, turnătorie. pr. I. G. Sbiera.]

lacobesci, comună rurală dimpreună cu Gura 
Solcii, cu colonii maghiare, dela care şi numele de 
Fogodisten, atenenţe la parochia Românesci, moşie 
boierească, în căp. şi j. Suceava în Bucovina, are 
preste 733 loc.(517 ort.-or.,175 rom.-cat, 40 mos.).

Iacobini, membrii clubului politic, care avu 
cea mai hotărîtoare şi fatală influenţă asupra 
mersului marei revoluţiuni franceze; clubul s’a 
format 1789 în Versailles ca »club breton« şi 
din Nov. 1789 îşi ţinea întrunirile sale în o 
sală a mănăstire! I-lor din Paris ca «societate a 
amicilor constituţiei®. I. formând despărţeminte 
se respândeso în îutieaga Francie, influenţează 
adunarea naţională în spirit revoluţionar selbatec 
şi, după eşirea moderaţilor (Feuillants) din club 
(Iul. 1791), alegerile la adunarea legislativă (Sept. 
1791), avend din 1 Iun. 1791 organ propriu de 
publicitate «Debats de la Societe des arais de la 
constitui ion«; 1792 la întrunirea conventului 
naţional I. îşi ajung culmea puterii, grăbesc 
căderea regatului şi a Girondiştilor, 1793 în
fiinţează comitetul salubrităţii publice, pricinuesc 
domnia teroare!, sfint implicaţi în căderea lui Ro- 
bespierre şi 11 Nov. 1794 clubul lor este închis, 
iar localul întrunirii mai târfliu demolat. Semnul 
distinctiv al membrilor clubului era chipiul I.-lor.

lacobiţl, 1) un ram al ereticilor monofosiţi în 
Siria şi Mesopotamia, numit după călugaml lacob 
Bai'adaeus, care după risipirea acestor eretici, 
întâmplată sub lustinian, i-a reunit în partidă 
religionară, afirmându-se şi sub dominaţiunea 
Arabilor. 2) In Anglia şi Scoţia aderenţii Stuar-

ţilor alungaţi 1689, numeroşi mai ales între 
aristocraţia din Scoţia super., cari 1715 şi 1745 
afişară stindardul revoluţiei, dar după lupta dela 
Culloden (27 Apr. 1746) îşi pierdură însem
nătatea.

lacşa, lAtavor, de origină litvan, guvernatorul 
Cetăţii Albe, pe vremea domnului Moldovei luga 
Coriatovici (1374—75) fusese unul din şefii Mol
dovenilor în lupta cu Tătarii dela satul Vladiu 
pe Nistru (1374) şi bogat dămit de voevodul seu 
pentru aceasta. Existenţa acestuia presupune şi 
pe a altor mari dregători litvani, conaţionali ai 
domnitorului, şi explică rescoala boierilor mol
doveni şi uciderea lui Coriatovici (Bârlad, 137.5). 

Iad, V. Infern.
Iadul dupăpoveştile române: Un băiat trecând 

o apă mare, ajunge la I. şi acolo se pomeni în- 
cungiurat de trei câni albi, cari se chiamă: 
Vede-bine, Aude-bine şi Uşor ca vântul greu ca 
pământul; cânii erau dela Sf. Mercuri, Vineri 
şi Duminecă, şi au scăpat pe băiat de lupul cu 
cap de fier. Mama acestuia, crăiasa L, eia o 
babă bătrână, deşirată, uscată şi neagră, cu ni.sce 
dinţi ca ragila şi unghii ca secerile. La Greci 
Hades înseamnă şi lumea de jos (I.) şi (jeul 
lumii de jos; asemenea: Aides şi Haides, de 
unde cuvântul I. [Atm.]

Iad, comună rur. în Trans.; cott. Bistriţa- 
Năseud, cu 1426 loc. Saşi şi Români (299). Aici 
avu Ioc în 1849 o luptă între Bem şi Urban.

ladassohn, Salomon, teoretician musical şi 
compositor germ., n. 1831 în Breslau. Studia 
mai ântâiu în conservatorul din Lipsea, apoi cu 
Liszt laVeimar şi iarăşi la Lipsea cu Hauptmann. 
Succesiv diriginte la diferite societăţi inusicalc 
(Psalterion, Euterpe), apoi prof. la conservator. 
Universitatea din Lipsea 1887 îi oferi titlul onoiîfic 
de doctor în filosofie. A scris preste 100 opuri 
(sinfonii, uverturi, serenade, quartete. musică 
pentru psalmi, motete ş. a.), în cari stilul fugat 
e dus la o mare perfecţiune şi desvoltare. Ca 
autor didactic a scris un mare număr de tiatate 
asupra tuturor părţilor composiţiunii.

ladeş, os în formă de furcă la pieptul găinilor, 
de unde se mai numesce şi furca pieptului. 1. 
se numesce şi un fel de prinsoare ce se face 
cu osul acesta între 2 persoane. Persoana, care 
uită a 4ice I. la primirea unui obiect, pierde 
rămăşagul. (Cf. Dicţ. de Şăineanu). Pe alte locuri 
două persoane apucă de acest os, şi anume una 
de un ram şi alta de celalalt ram, şi trag până 
ce osul se rupe; persoana care remâne cu partea 
mai mică va muri mai în grabă. Şi iar pe* alte 
locuri persoanele, ce apucă de ramuille osului 
îşi gândesc câte ceva. La ceea ce remâne cu o 
parte mai jnare a furcii i-se va împlini cugetul, 
la eeealaltă nu.

lafet, unul dintre cei trei fii ai lui Noe. 
laga, numele unui 4eu focului pe insula 

Ceylon; la Iniji un sacrificiu de foc. La Litvani 
se află laga-baba, o personificaţiune îngrozi
toare, ce se ţine de identică cu leii-baba (v. ac.).

lagaubis, în mitol. litvanică 4t)ul focului, iden
tificat cu Vulcan la Romani, 

laghistan, v. Dai-distan. 
lagod, numirea poporală bănăţenească a plantei 

Morus alba L. şi Morus nigra L. (v. ac.).
laguar, (Felis oncaj, mamifer din ord. Răpi

toarelor (Carnivoarelor), perii scurţi, deşi, moi,



lahnie — lanca. 757
gălbinii-roşii, câte odată bătend în cenuşiu sau 
Wn, pe burtă mai deschişi, cu o mulţime de 
pete mici, rotunde, negre. Lungimea 1'45 m., 
înălţimea la umer 80 cm., lung. codii 6o. Tră- 
iesce în America, dela Paraguay până în Mexico. 
Atacă animalele, mai ales boii şi caii, uneori 
şi pe om.

lahnie, mâncare preparată dintr’un amestec 
(le legume prăjite cu ceapă, la care se adaugă 
bucăţele de carne, sau de pesce. Se poate prepara 
şi I. cu raci sau cu melci.

Iaht, (mar.) v. Yaqht.
lakchos, numele lui Bacchos în misterele 

eleusiue.
lakubu, (Garo-n-Bauci), oraş comercial în 

Africa, imperiul Socoto din partea vestică a Su
danului; 50,000 loc. ■

lalapa, numire sinonimă pentru genul Mira- 
bilis (v. ac.).

lalemus, in mitol. greacă fiul lui Apollon cu 
niusa Caliope, fratele lui Hymeneos şi inven
tatorul cântului de jale.

lalisco, (Xalisco), stat litoral în partea ve
stică a Mexicului (America), 82,503 km*, cu 
1.107,863 loc. (1895). Capitala Guadalajara.

Ialomiţa, rîu în Rom., isvoresce din Carpaţi 
in j. Dâmboviţa, curge prin acest judeţ, (les- 
parte apoi j Prahova de j. Ilfov, întră îii j. I. 
lângă satul Panţoiu, străbătendu-1 dela vest spre 
est şi făcend mai multe cotituri, şi la 6 km. 
spre nord de satul Piua-Petrii se varsă în Du
năre. I. are o mulţime de afluenţi, dintre cari 
cel mai însemnat e rîiil Prahova.

Ialomiţa, judeţ în Rom., numit astfel după 
i'îul 1., avend o întindere de 6788-90 km2, şi 
164,560 loc. (1894); marca j.-lui este »uu pesce 
preste un snop de grâu«, semn că j. produce 
multe cereale şi are mult pesce în bălţile sale. 
Spre nord j. I. se mărginesce cu j. Buzeu şi 
Brăila, spre sud şi est limita j.-lui o formează 
Dunărea, care îl desparte de Bulgaria şi j. Con
stanţa, spre vest se mărginesce cu j. Prahova 
şi Ilfov. Suprafaţa j.-lui este o câmpie întinsă, 
tăiată în doue părţi de rîul I.; dela acest rîu 
spre sud se întinde Bărăganul. Apele principale, 
ce udă judeţul sunt: Dunărea şi I.; lacuri: Bo- 
ianu, Jegălia, Călăraşi, Cabâlu, Strachina, ş. a. 
Dunărea formează mal multe braţe şi insule; 
mai insemnate sunt: braţul Borcea şi Gura-Bali; 
insulele: Balta, Tulchia-mare, Strîmbu, Hopa, 
Balabanu, Aleonte, Atârnaţi, Vaca. Clima j.-lui 
e excesivă. In privinţa administrativă j. numeră 
trei subprefecturi cu reşedinţa în Călăraşi, ca
pitala j.-lui, Slobozia şiUrziceni; localităţi mai 
însemnate afară de acestea mai sunt: Gura- 
laloniiţei, schelă pe Dunăre, I’etesci şi Ciulniţa, 
staţii de linii ferate, Rovine, unde Mii cea cel 
Mare 1398 bătu pe Turci, Nenişori, numit a(Ji 
Artnăsesci, unde Mateiu Basarab bătu 1639 pe 
Vasile Lupu, Cetatea de Ploci, spre vest de satul 
Piua-Petrii, din care acji se mai vede numai un 
bloc de zid. In respect politic j. dă 3 senatori 
şi 4 deputaţi; în ordinea judiţiară se află în j. 
uii tribunal, care depinde de cuftea de apel dm 
Buouresci, o curte cu juraţi şi 3 judecătoili de 
ocol cu reşedinţa în Călăraşi, Slobozia şi Urzi- 
ceni; în privinţa eclesiastică j. I. face parte din 
eparchia Mitropoliei din Bucuresci, este împărţit 
în 4 subprotoierii, dependente de protoieria din

Călăraşi şi numeră 140 biserici. Instrucţiunea 
numeră 1 gimnasiu real în Călăraşi, 1 şcoală 
mixtă de meserii şi agricultură practică în Ar- 
măsesci, 124 şcoale primare rurale şi 4 şcoale 
prim. urb., din cari 22 de băieţi, 24 de fete şi 
82 mixte. Sub raportul militar este în judeţ 
1 regiment de infanterie şi 2 escadroane de că
lăraşi; în Slobozia se află 1 regiment de cava
lerie permanent. Serviciul sanitar se compune 
din 1 medic primar, 4 medici de plăşi, 1 medic 
al oraşului Călăraşi, 3 medici la spitalele din 
Călăraşi, Urziceni şi Armăsesci, apoi 4 vacci- 
natori şi 4 moaşe. Un veterinar îngrijesce de 
starea sanitară a vitelor. Farmacii se găsesc 3, 
din cari 2 în Călăraşi şi 1 în Urziceni. J. I. 
produce tot felul de cereale, bălţile sale sunt 
bogate în pesce; ocupaţiunea principală a lo
cuitorilor este agricultura, prăsirea vitelor şi 
pescăritul; industria mare e puţin desvoltată; 
comerciul se face cu cereale, animale, piei ne
lucrate, lână, alcool, seu, pesce sărat şi proaspăt; 
comerciul cu cereale formează primul i.svor de 
bogăţie şi se face mai mult în porturile Călăraşi 
şi Gura-Ialomiţei. Bâlciuri se ţin la termini fixaţi 
în capitala j.-lui, în Slobozia, Urziceni şi în 
alte localităţi de mai puţină însemnătate. Co
municaţia e înlesnită prin căi forate; liniile: 
Bucuresci—Fetesci, Slobozia—Călăraşi şi Făurei 
—Fetesci, avend toate în judeţ o lungime de 
167 km.; şosele petruite în lungime de 15 km., 
şi căi navigabile: Dunărea şi braţele sale, Borcea 
şi Gura-Bali. (Cf. I. I. Provianu: Dicţ. geogr. 
j.-lui I. Tîrgovişte, 1897.) [nt.]

lalon, (franc. orig. dubioasă), par înfipt în 
păment spre a determina o aliniare, o direcţiune. 
In sens figurat = indicaţiune preliminară sau 
principală.

lalpug, rîu, curge în sudul Bugeacului (Ba
sarabia); îşi ia început puţin mai sus de Valul 
lui Troian (ie sus; are o adâncime de 12 picioare, 
curge într’o câmpie foarte largă şi-şi varsă apele 
în Lacul lalpug, care e aşezat lângă Valul lui 
Troian de jos. Din partea dreaptă în I. se revarsă 
apele rîuleţelor lalpugel şi Salcea, din partea 
stângă rîuleţul Bungul. 

lamac, odinioară ajutor de logofăt, 
iamblichos, filosof grec din şcoala neoplatonică, 

n. la Chalkis în Coelesyria, a trăit şi a învăţat 
la începutul seci. IV. Numit de aderenţii săi 
»divin« şi »făcâtor de minuni», a dat şcoalei neo
platonice o direcţie mistică şi a împins-o spre 
demonologie şi teurgie. Dinti’e multele sale scrieri 
au remas numai un fragment asupra vieţii lui 
Pythagoras şi altul asupra misterielor egiptene.

[PI.]
lambuSi (grec.) în versificaţiunea metrică tactul 

ritmic, compus din două silabe cu succesiunea 
următoare: ■ —; inversiunea dela trocheu.
Se (Jice, că Archilochus ar fi întemeietorul acestui 
mod de versificaţie. Versurile jambice se cla
sificau după Dipodie. Cel mai cunoscut vers 
jambic este: Irimetrul. [*]

lanca, gară a liniei ferate Brăila-Buzău în 
Rom., în depărtare ca la 40 km. de oraşul Brăila.

lanca, corn. rur. în Rom., j. Brăila, cu 1483 loc. 
(Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu agricultura 
şi prăsirea vitelor; corn. e reşedinţa plăşii cu 
acelaşi nume şi a unei companii de infanterie; 
are 2 biserici şi 2 şcoale, una de băieţi şi alta
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de fete; se mai află o fabrică de spirt şi o moară 
cu aburi. Corn. şi-a luat numele dela lacul I., 
situat în apropiere.

lancahid, comună rui’. în Ung., cott. Torontal, 
cu 1373 loc. Români.

lancovici, Teodor de Stirivo, la 1772 director 
al sşcoalelor triviale banatice®. Din 1776—77 a 
ascultat cursul pedagogic dela St. Ana în Viena, 
unde a lucrat mai multe cărţi şcolare, o gramatică, 
precum şi »De lipsă cărticică de mână pentru 
inveţătorii şcoalelor triviale illirice neunite®. 
Yiena, 1776. La 1779 I. a deschis «Norma® în Ti
mişoara, un fel de curs pedagogic, care se începea 
în Maiu şi ţinea până în Iulie. La 1770 s’a dus 
în Rusia, chiemat de împărăteasa Caterina, unde 
a lucrat mult pentru întemeierea şi organisarea 
şcoalelor. Istoricul Helfert, vorbind despre acti
vitatea lui din Ungaria (Jice: »Ar fi de dorit, ca şi 
şcoalele catolice să aibă o aşa bună inspecţiune®, 
adecă ca cele gr.-or. sub I [luliu Vuia.]

lancu, Avram, »Eegele munţilor*, n. 1824 în 
Vidra de sus, în Munţii Apuseni, luna şi (Jiua 
nascerii sale nu se scie, pentru că în matricolă 
numele seu nu se află. Tata dînsului. Alexandru 
şi mama sa Maria Vila, numită şi Maria mică, 
pentiTi că era o femeie mititică, au fost fruntaşi 
în comună. Tatăl seu a fost p^urar la domnul 
pămentesc, care era coroana (fiscul), apoi jude 
dominai. Un ţeran voinic, inteligent şi onest, cu 
bună stare. Avrămuţ, precum îl numi au părinţii 
dînsului, era un băiat plin de spirit, dar avea 
temperamentul particular al «Moţilor®, era gân
ditor şi scurt la vorbă; inima însă îi era no
bilă şi sinceră. Buchile le-a învăţat în Câmpeni, 
clasele elementare în Abrud, gimnasiul inf. în 
Zlagna, cel sup. şi drepturile în Cluj. Pretutin- 
denea s'a bucurat de simpatia conşcolarilor şi a 
cetăţenilor. Era un student eminent; matematica 
şi mai ales istoria îi era studiul de predilecţiune. 
Avea mult temperament, dar era foarte tolerant 
faţă cu alte naţiuni şi confesiuni, apoi ţinea mult 
la parola dată. După terminarea cursului juridic, 
în 1845, I. prevăzut cu cele mai excelente ate
state, s’a presentat înaintea guvernului din Cluj, 
pentru a fi primit practicant fără salar, a fost 
insă respins, pentru că era plebeu, adecă nu 
era nobil. De aici s’a dus la M.-Oşorh.eiu, unde 
s’a înscris la tabla reg. jud. ca cancelist, cu scop 
de a se pregăti pentru censura de advocat, care 
în 1848 a şi făcut-o cu bun succes. După aceea 
I. s’a dus acasă la Vidra, unde a pregătit po
porul pentru adunarea din Blaj. In 15 Maiu 1848 
s’a presentat în «Câmpul libertăţii® în fruntea 
a (Jece mii de «Moţi®. Aici a fost ales în comi
tetul naţional. După vărsarea de sânge din Mi
halţ (2 Iunie 1848), despre care Baritiu (jice în 
istoria sa, că a fost «botezul de sânge al uniunei®, 
şi că pe I. abia l-a putut reţine el şi Bărnuţiu, ca 
să nu năvălească cu Moţii săi asupra Aiudului, 
de unde venise catastrofa asupra Milhaţului, per- 
secuţiunile Românilor s’au început pe toate li
niile ; astfel a fost trimisă în Munţii Apuseni, prin 
decretul guvernului din 9 Iunie 1848, nr. 7327 
o comisie pe lângă asistenţă militară, care avea 
să pună mâna şi pe lancu, el însă avisat fiind s’a 
refugiat. Comisiunea n’a putut constata nimic 
compromiţetor în contra lui I. Tot în luna lui 
Iunie 1848 cercetase celebrul tinăr maghiar Vas- 
vâri pe 1. în Vidra. Aceasta memorabilă între

vedere descrisă în «Biografia lui I.«, l-a convins 
pe L, că Maghiarii vor forţa unirea Ardealului 
chiar şi cu arma; apoi vecjend fruntaţii români, 
că Maghiarii se înarmează, au început şi ei în
armarea poporalui. I. şi-a format o gardă na
ţională în Câmpeni, apoi a exercitat poporul fără 
a fi avut arme, în disciplină, dar mai ales de a-1 
deda cu gândul, că Maghiarii vor năvăli asupra 
lor, iar poporul va trebui să fie resolut a-şi 
apăra munţii pe viaţă pe moarte. Luptele ce au 
urmat în Munţii Apuseni, sunt o dovadă ecla
tantă despre bravura acelui, popor, recunoscută 
de înşişi adversarii lor. Raportul lui lancu cătră 
împăratul conţine istoricul ostilităţilor, precum 
şi al luptelor săvîrşite sub comanda dînsului. (Cf. 
istoria lui Baritiu voi. 3, pag. 529 şi urm. apoi: 
Abrudul, Câmpenii, Moţii. Biografia lui Dragoş.)

I. n a fost numai un căpitan brav, ci el a fo.st 
totodată cel mai loial şi uman adversar; acei 
Maghiari, cari au căcjut în manile sale, au fost 
împărtăşiţi de cea mai bună tractare: averea şi 
viaţa bărbaţilor şi onoarea femeilor a fost res
pectată. Ca jurist şi omul ordinei, prin procla
maţia din 4 Maiu 1849 dădu Munţilor Apuseni 
o nouă organisare civilă, instituind in fruntea 
tuturor comunelor un magistrat cu reşedinţa în 
Câmpeni. In vara anului 1849 îl vedem pe I. 
în Viena, unde a stat 10 luni, stăruind pentru 
împlinirea promisiunilor, respective câştigarea 
drepturilor naţionale, garantate în numele Îm
păratului. Intr’una din (jile a fost chiemat la 
poliţie, pentru de a i-se inmanua decoraţiunea 
conferită. I. a refusat decoraţiunea (jicend: «Am 
luptat pentru tron şi pentru naţiune, nu pentru 
decoraţiune. Naţiunii să i-se dea drepturile pro
mise, atunci voiu primi, altcum nu®. Atunci a 
fost provocat, ca în 24 oare să părăsească Viena, 
altcum va fi dat afară. întors acasă şi convin- 
gendu-se, că sângele vărsat în şiroaie se res- 
plătesce cu cea mai horibilă ingratitudine, l-a 
cuprins o mare nelinişte, dovadă testamentul 
său din 20 Dec. 1850, prin care îşi testează toată 
averea sa naţiunii, apoi 4i°e: «Unicul dor al 
vieţii mele e, să-mi văd naţiunea fericită, pentru 
care după puteri am şi lucrat până acum, flurere 
fără mult succes, ba tocmai acum cu întristare 
văd, că speranţele mele şi jertfa adusă se prefac 
în nimica®. Anul 1852 a fost cel mai fatal în 
viaţa lui I. In acest an venise tinărul împărat 
în Ardeal, ca sa cunoască ţeara şi popoarele ei. 
Planul călătoriei era statorit de guvernatorul 
princ. Schvarzen berg, împăratul însă la i'ugarea 
lui I. schimbă planul, urcă munţii, prânzesce la 
«Găina®, trece prin Vidra şi doarme în 21 Iunie 
în Câmpeni, dar I. nu se presentează, deşi el 
făcuse toate pregătirile pentru primirea Impe- 
ratutui. Deobşte se crede că causa a fost ingra
titudinea oamenilor dela putere faţă cu poporul 
român, ceea ce pe I. l-a dus la desperare. 1. în 
seara sosirei împăratului în Câmpeni s’a înfă
ţişat la cuartirul împăratului, adjutantul, gene
ralul Graf Griine însă, sub cuvânt, că 1. ar li 
cerut în acea seară audienţă, deşi i-s’a spus oă 
împăratul s’a culcat, l-a aruncat pe 1. prin geu- 
darmi la stradă. In 2 August, la provocarea mi
tropolitului Şuluţiu, I. merge la Cluj împreună 
cu 50 călăreţi, spre întimpinarea împăratului, 
întreg neamul românesc s’a presentat la au
dienţă, prin fruntaşii săi, afară de I. Din acest
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moment I. a fost pururea suspiţionat şi denunţat, 
că dînsul ar vrea ca prin o revoluţie să stoarcă 
împlinirea promisiunilor făcute poporului român. 
Astfel, in Sept. 1852 sub pretext fals fu înşelat 
să meargă la Alba-Iulia, unde imediat a fost 
arestat şi internat în casa lui Kendoff, în timp 
ce miliţia trimisă anume, puse mâna pe alţi 
frunta.şi din Câmpeni. Aceştia însă, neputen- 
du-se descoperi nimic compromiţetor, au fost 
eliberaţi. In timpul cât I. a fost arestat în Alba- 
Iulia, funcţionarul Hohn, care avu suprave- 
ghiarea asupra lui, l-a tractat brutal, l-a pălmuit. 
Temendu-se guvernul că »Moţii« îl vor scoate 
cu puterea din arest, l-a excortat cu gend9,rmi 
la Sibiiu şi l-a dat în cuartir la lUe Măcelar. 
S’a încercat guvernul să-l câştige pe I. prin pro
misiuni de bani (pensie), ş. a. dar înzadar, el a 
refusat totul. In acest timp s’au arătat ântâiaş- 
dată semne de melancolie şi de tulburarea minţii, 
întors acasă, în sinul familiei, în aerul de munte, 
s’a restaurat, dar n’a ţinut mult, durerea lui su
fletească, ve4endu-şi «speranţele sale şi jertfa 
adusă prefăcută în nimica«, a apăsat tot mai 
mult asupra dînsului, până ce în urmă a su
combat. In această stare sufletească a trăit mulţi 
ani, rătăcind prin munţi şi cântând din istoricul 
fluer doine de jale. Acest fluer făcut cu măiestrie 
de I., dintr’un paltin tiner, se păstrează de »Aso- 
ciaţiune*. Fruntaşii români din munţi adese îl 
îmbrăcau cu vestminte bune, el însă cât se de
părta, aiTinca vestmintele »domnesci« şi se îm
brăca ţerănesce în »opinci«. In timpul din urmă 
I. petrecea mai bucuros în Baia de Criş; noaptea 
se adăpostea totdeuna la covrigarul loan Stupină, 
supranumit Liber. Aici se culca pe o targă, (prici) 
apoi cânta, cu o rară măiestrie, din fluer doine 
de jale. Mulţime de oameni se adunau în toate 
serile, ca să-l asculte. In dimineaţa (jil0! din 
10 Sept. 1872 l-a găsit stăpânul casei loan Stu
pina, pe tai’gă mort, cu fluerul lângă el. Văr
sare de sânge, causată prin ruperea unei arterie 
a fost causa morţii. (Cf. «Transilvania* nr. VI, 
1809.) înmormântarea s’a făcut în 13 Sept. asi
stând popor imens din cele mai îndepărtate un
ghiuri, cel puţin 10,000 oameni. Mormântul se 
află în cimitirul din Cebea lângă goronul lui 
floria. Epitafiul: Avram lancu, advocat. Prefect 
Leg. Gem. Rom. 1848/9. f 1872. (In «Biografia 
lui Avram Iancu«, din a cărei preţ «Asociaţiunea® 
va pune basa unei fundaţiuni, care are să poarte 
numele «Avram lancu®, sunt înşirate toate scrie
rile, cari se ocupă cu lancu. Sunt 27 la numer.)

[losif Sterca Şuluţu.]
lancu, Sasul, Domnul Moldovei, v. loan II.
langcekiang, (Yangcekiang = fiul prov. Yang), 

numit şi «Rîul albastru®, cel mai mare fluviu al 
Chinei, isvoresce la partea sudică a munţilor 
Kuenliin, trece printre Alpii chinezi formând un 
arc spre sud. traversează apoi şesul Chinei în 
direcţie estică şi se varsă în Marea Galbină 
printr’o deltă, care e legată cu Hoangho prin 
Canalul imperial. Lungimea rîului e de 5300 km., 
din cari pe 2875 km. e navigabil; basinul lui cu
prinde un teritoriu de 1.872,000 kma.

laniceri, (turc.) v. Ieniceri.
lanina sau loanina, capitala unui vilaiet, care 

cuprinde Epirul şi o parte a Albaniei cu 500,000 loc. 
şi 18,200 km2. Oraşul I. are cam 26,000 loc., 
adecă 15,000 Greci, 8500 Albanezi moh. şi Turci,

2500 Jidani spanioli; Arămânii sunt foarte puţini, 
abia 50 fam., dar între ei sunt cei mai bogaţi 
cetăţeni: Pareschi şi Mechio. Afară de Jidani 
vorbesc toţi grecesce acasă, chiar şi Turcii. Pa
latul lui Aii Paşa şi vechiul castru sunt dărîmate, 
casarme noue sunt mai multe. Gimnasiul grecesc 
e renumit, are 500 elevi, între cari 50 Arămâni 
din Zagori şi din Pind; progimnasiul românesc 
are cam 30 elevi săraci din Pind. Comerciul şi 
industria, mai cu samă cu stofe brodate de mătasă 
şi marochin, e considerabil. I. are 7 biserici, 
18 geamii, 2 sinagoge. Situaţia pe lângă balta 
de I. (39 km2.), care abundă de crap, e foarte 
frumoasă, clima e sănătoasă. Apa cea mai bună 
se aduce în oraş de dincolo de baltă din locul 
aşa numit «Drabadova®, adecă «dobra vodă® = 
apă bună, o amintire a Slavilor, cari mai de 
multe ori au întrat în Epir. In istorie I. apare 
mai ântâiu în seci. IX^, apoi în vremea Nor- 
manilor, din seci. XIII—XV era capitala des- 
potatului Epir, în 1430 e cucerit de cătră Turci, 
1788—1822 e reşedinţa lui Aii Paşa (v. ac.). 
Astăcji e reşedinţa unui vali şi a mai multor 
consuli (grecesc, rusesc, austriac, italiau, francez).

[G. W.]
lankovich, Antoniu, conte, n. 1728 în Cinci- 

biserici, 1754 fiscal al cott. Virovitica, 1756 notar 
al cott. Poăega, 1758 vicecomite, 1767 jude de 
tablă şi consilier la locotenenţa Croaţiei, 1775 
comite supr. al cott. Poăega, 1777, 1781 şi 1783 
comisar reg. la sinoadele bis. gr.-or., 1784 con
silier intim de stat şi comisar în Bănat, în care 
calitate i-s’a încredinţat pacificarea stărilor tur
burate prin revoluţia lui Horia (v. ac.), 1785 
comite suprem al cott. Sirmiu, 1787 tavernic. 
t 1787 în Buda.

lannescu, George, colonel de geniu, n. 8 Martie 
1856 în districtul Mehedinţi. După absolvarea 
cursurilor liceale, a întrat în şcoala militară din 
Bucuresci în 1877. Sublocotenent in 1879, a 
luat parte la lucrările geodesice pentru ridicarea 
chartei Dobrogei. Trimis în Francia pentru com
pletarea studiilor, a urmat cu un deosebit succes 
cursurile şcoalei politechnice din Paris şi apoi 
al şcoalei de aplicaţie de artilerie şi geniu din 
Fontainebleau. întors in ţeară cu gradul de că
pitan, a fost numit profesor la şcoala de aplicaţie, 
unde a creat cursul de geografie militară; după 
înfiinţarea şcoalei superioare de resboiu, i-s’a 
încredinţat şi aici cursul de geografie militară, 
care îl predă şi astăzi cu multă distincţiune, ur
mând sistemul raţional, care basează stadiul geo
grafiei pe formaţiunile geologice. Ca maior a fost 
director de studii la şcoala de aplicaţie, apoi după 
un stagiu la regimentul 1 de geniu a trecut după 
înaintare ca subdirectorul institutului geografic 
al armatei, unde la 10 Maiu 1899 a fost înaintat 
la gradul de colonel. Aici, graţie studiilor sale spe
ciale şi unei activităţi rodnice, a contribuit mult la 
aducerea lucrărilor institutului pe o cale de pro
gres, care aproape nu lasă nimic de dorit. Aşa s’au 
hotărît într’un mod definitiv semnele conven
ţionale pentru diferitele scări întrebuinţate, s’a 
perfecţionat procedeul reproducerii chartelor, 
iar ridicările chartei României s’au sprijinit pe 
o basă geodesică şi pe determinări astronomice de 
înaltă precisiune, s’a înfiinţat la institut o şcoală 
de desemnatori şi gravori cu elevi români, s’a 
făcut planul oraşului Bucuresci, etc. Colonelul
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I. G. este un scriitor distins şi considerat ca 
vocea cea mai autorisată în ceea ce privesce 
studiul geografiei. Ca opere principale a produs: 
Geografia militară a Eomâniei 1889, Dacia trans
carpatină 1892, Studiul asupra şcoalelor militare 
din România şi cele mai principale state 1893, 
precum şi o serie importantă de articole în re
vistele noastre militare. Pe lângă alte decoraţii, 
ca Steaua României (cavaler). Coroana României 
(oficier), Franz Josef (comandor), are şi medalia 
Bene merenti clasa I pentru merite şi scrieri 
sciinţifice.

lanoşda, numirea veche lanusd, luanusi, 
louanosd, corn. mare în Ung., cott. Bihor. In 
analele publice apare ca comună poteonică deja 
înaintea venirii Tătarilor; după aceea ca corn. 
simplă. Are 268 case, cu 1516 loc. Români gr.-or. 
Teritoriul e 5815 jug. cat. păment arător foarte 
fructifer, produce tot felul de cereale; se cultivă 
industria de casă, se prăsesc vite frumoase, mai 
ales porci.

lanov, loan, publicist român, n. 1834 în Iaşi; 
după terminarea studiilor juridice la Viena şi 
Paris se stabilesce ca advocat în oraşul seu natal; 
de mai multe ori deputat şi senator. A publicat 
în primii ani ai Convorbirilor Literare mai multe 
«cântecele comice», monoloage în prosă şi versuri 
în felul celor ale lui Alexandri, s. e. Rugină 
Şmicbirescu, Ecbsiai’chul Colivărescu, Stosacbi; 
mai mare efect aavut»VonKalikenberg«în contra 
lui Strassberg, concesionarul căilor ferate din 
România, 1871.

lanova, magb. Margitfalva, corn. rur. în Ung., 
cott. Timiş, cu 1914 loc. Români (1247), Nemţi 
şi Maghiari.

lanoviciu, Vasile, profesor şi scriitor, (din fa
milie originară din Macedonia sub prima numire 
de Arnăutul), n. 31 Dec. 1806 în Cernăuţ, a 
studiat aici şcoala primară, gimnasiul şi liceul; 
se înscrise la facultatea juridică din Leina (Lem- 
berg), dar îmbolnăvindu-se o părăsi, îmbrăţişa 
studiile teologice, pe cari le absolvă în Cernăuţ 
în 1834, unde în urma unui examen de concui’S 
fu numit profesor pentru studiul biblic şi exegesa 
Testamentului Nou la institutul de studii teo
logice la 1836, când se căsători şi se preoţi. In 
această calitate a remas până la moartea sa, în
tâmplată în 14/26 Sept. 1866. La acest institut 
a mai împărtăşit şi înveţămentul pedagogic din 
1857 înainte. Scrieri: 1) «Istoria literară, tâlcuire 
a cărţilor Noului Testament» în cinci tomuri, 
tipărite în Cernăuţ din 1856—62; 2) «Erine- 
neutica biblică». Viena, 1868; 3) «Critica verbală 
a textului cărţilor Testamentului Nou». Cernăuţ, 
1878, ambele opuiî din urmă tipărite după 
moaiiea autorului lor prin îngrijirea profesorului 
Isidor cav. de Onciul. Netipărită a remas 4) 
«Ci’estomatia limbii grecesci a sfinţilor părinţi 
şi a altor scriitori bisericesci». I. a fost şi pro
fesor la preparandia gr.-or. din Cernăuţ dela 
1848—59, publicând pentru şcoalele poporale: 
5) «Gramatica limbii românesci» pentru clasele 
I—IV. Viena, 1851—63; 6) «Grammatik der ro- 
măniscben Spracbe fiir Deutsche». Viena? 1855 şi 
7) «Gramatica practică a limbii germane» pentru 
clasele III şi IV. Şi translator de limba româ
nească a fost la guvernul Bucovinei dela 1852—60, 
precum şi deputat în camera legislativă a ţerii 
dela 1862—66, unde a apărat cu multă energie

drepturile alegătorilor săi. A fost distins cu crucea 
de aur cu coroană şi cu titlul de membru con
sistorial onorar, iar de cătră Societatea pentru 
cult. şi lit. rom. în Buc. cu titlul de membru 
onorar. (Isidor Onciul, V. I. în opul: Erme- 
neuticabiblică; Dr. I. G. Sbiera, Mişcări literaro 
la Românii din Buc. Cernăuţ, 1890, pag. 14; 
Const. Morariu, Păliţi din istoria Bucovinei. 
Cernăuţ, 1893, pag. 61.) fDr. 1. G. Sbiera.]

lantra, afiuent pe dreapta al Dunării, în Bul
garia; 150 km. lung.

Ianuarie, (pop. Ghenarie şi Cărindar), prima 
lună a anului; are 31 cjile. (v. art. An şi Ca
lendar.)

lanuarius, la Romani o lună din an, numită 
după numele (jeului lanus. Mai ântâiu a fost 
anul de 10 luni şi Numa Pompilius a pus luna I. 
în fruntea celor (Jece luni- A(ji la Români so 
chiamă Ianuarie (v. ac.).

lanuarius, sfânt, episcopul Beneventului, pa
tronul oraşului Neapoi; decapitat sub împ. Diocle- 
ţian pe la începutul seci. IV. Trupul lui a fost 
dus la Neapoi 1497 şi aşezat într’o capelă sub
terană a catedralei de acolo. In două mici sticle 
se conservă sânge închiegat de al lui, care de 
trei ori pe an, dar mai ales în (jiua morţii lui, 
19 Sept., se expune cu mare solemnitate vederii 
popomlui şi devine fluid, ceea ce se considei'ă 
ea o minune, care dacă nu se întâmplă se con
sideră ca un presemn al unor mari calamităţi 
pentru oraş. Regele Neapolului Carol III a în
temeiat în 1738 un ord cavaleresc, numit Sf. 
lanuarius, care însă a fost suprimat după uni
ficarea Italiei.

lanuenzul Cataneu, preot catolic în Moldova 
pe la 1476. Ştefan cel Mare, având nevoie în 
luptele sale cu Turcii, de bani, încerca de a-i 
obţine dela papa Sixt IV, şi de aceea inimi mai 
ântâiu membri ai divanului ţerii pe I. şi un alt 
preot, anume Petru, apoi îi trimise ca soli la 
Roma, cerând în acelaşi timp să se numească 
cel din urmă episcop catolic al Moldovii la scaunul 
vacant. Demersurile acestor soli au remas sterile, 
căci papa trimisese deja banii disponibili lui Mateiu 
Corvin, regele Ungariei, pe care îl mai consi
dera ca pe suzeranul lui Ştefan, luând în sei'ios 
închinarea prefăcută a acestuia. Plecării deci 
dela Roma cu simple făgăduieli pe anii viitori, 
şi de acolo ducându-se la Veneţia, nu obţinură 
nici acolo un resultat mai palpabil. (Xen. 11, 
337—40.)_

lanus, în mitol. romană o (jeitate, căi'ci ase
menea nu se află în alte mitologii. Cultul lui 
I. s’a introdus prin regele Numa Pompilius şi 
de atunci I. s’a numerat între (jeii cei mai înalţi 
şi sfinţi, şi pentru aceasta în regia (curtea re
gească) regele, iar după ce a căfiut regatul, rex 
sacrorum i-a adus sacrificiu. I. a fost vencţrat 
ca (jeul începutului tuturor lucrurilor şi în ru
găciune s’a amintit şi înainte de luiiiter, iar 
in cântecele sălilor se numesce divum doum 
((Jeul (Jeilor) şi Pater I. Numele I. se dedmai din 
Dianus; formafemeninăse reaflăîn numele Diana, 
care asemenea s’a chiemat şi lana. I. are în
ţeles de cer luminos, şi astfel 1. a fost (jeu al 
luminei, al soarelui; el a fost purtătoriul ce
rului, care dimineaţa deschide, iar seara încliido 
porţile cerului şi. de aci I. s’a numit şi descln- 
(jător (Patulcius) şi închicjător (Clusius) şi s'a
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pus şi de aperătorul iişei (ianua) casei, ca loc 
de trecere. Din aceste a urmat, că I. se în
chipuia cu douo capete (I. Geminus şi Bifrons), 
mai ales la începutul anului, când cu o fată 
betrână caută spre trecut, iar cu una tineră, spre 
viitor. [Atm.]

Iapa, femeiuşa armăsarului, (v. Cal.)
Iapa măiastră, în pov. române: O babă are 

o I. măiestră. Io viţa fet-frumos servesce trei 
(Jile şi trei nopţi la baba, ca în loc de simbrie 
.să capete un mânz dela I., sau dacă I. piere, el 
să-şi piardă capul. loviţa duce I. la păşune şi 
până ce loviţa doarme, I. în prima noapte se 
preface într’o pasere, în a doua într’un iepure, 
iar în a treia în stojar; dar fiind-că loviţă în 
drumul seu cruţase o pasere, aceasta îi des
copere taina. In acest mod o I. măiestră este 
aceea, care ia mai multe forme. [Atm.] 

lapan, lapanez, v. Japonia, Japonez, 
lapetos, în mitol. grec. fiul lui Uranos (cenil) 

cu Gaia (pămentul), un titan; s’a însurat cu 
Klyinene, fata lui Oceanos (marea). I. înseamnă 
omul apei şi ca titan e representantul puterii 
neptunice. [Atm.]

lapura, rîu. v. Yapure. 
lapypia, în antichitate litoralul din sud-estul 

Italiei intre Bariurn şi rîul Bradanus. La Romani 
se numia Apulia, ca şi în present.

lara de jos, (magh. Also-Jăra), corn. mică în 
Ti'S., cott. Turda-Arieş, situată lângă rîul J., 
afluent pe stânga al Arieşului; comuna I. are 
liiîb loc. (1891) Români (701) şi Maghiari; oficiu 
pretorial, judecătorie cercuală, postă şi tele
graf. Loc. în cea mai maro parte se ocupă cu 
olăritul.

Iarba, în general formaţiuni de plante erbacee 
şi în special plantele din fam. Gramineelor (v. ac.).

larha ciumei, numele popular al plantei Ga- 
lega officinalis L. (v. ac.). larha codrului, Atropa 
Belladonna L. (v. ac.). larha Christoforului, 
(I. tălhaiTilui, I. de orbanţ), Actaea spicata L. 
(v. ac.). Iarbă de friguri, Capsella Bursa pa- 
storis Moench. (v. ac.). Iarbă de lingoare, Ly- 
simachia vulgaris L. (v. ac.). Iarbă de perină, 
Anthemis tinctoria L. Iarbă de sgaibă, Lapsana 
communis L. Iarbă de soldină, Sedum acre L. 
Iarbă de toate boalele, Alliaria officinalis Andrz. 
Iarba degetelor, Potentilla reptans L. Iarbă 
dulce, Glycyrrhiza echinata L. şi Glycyrrhiza 
glabra L. Iarbă dulce de munte, Polypodium 
vulgare L. Iarba feciorilor, Herniaria glabra L. 
Iarba fiarelor, Vincetoxicum officinale Moench. 
Iarbă grasă, Portulaca oleracea L. şi Sedum 
maximum Suter. Iarba lui Tatin, Symphytum 
officinale L. Iarbă mare, Inula Helenium L. 
Iarbă neagră, Calluna vulgaris Salisb. şi Scro- 
phularia nodosa L. Iarba porcului, Salicornia 
herbacea L. Iarba raiului, Tanacetum vulgare L. 
Iarbă roşie, Polygonum Persicaria L. şi Poly- 
gonum Hydropiper L. Iarba stupului, Melissa 
officinalis L. Iarba surdilor, Saxifraga Aizoon 
Jacq. Iarba surpăturei, Herniaria glabra L. Iarba 
tăieturei, Betonica officinalis L. Iarba untului, 
Orobanche Galii Duby.

J. de puşcă, V. praf de puşcă, 
larca 1) /. Aristide, colonel rom., n. 1838 

în Bucuresci; la 1863 face parte din expediţia 
Mexicului cu gradul de căpitan, se distinge pe 
câmpul de luptă şi i-se dă decoraţia legiunii de

onoare, e înaintat maior, iar la 1869 colonel, 
f 1873 în Bucuresci.

2) I. Leonida, general rom., n. 25 Apr. 1845, 
elev al şcoalei militare la 1860; 1871 ajunge 
maior; ia parte la resboiul româno-ruso-turc 
(1877—78) cu regimentul 5 la Griviţa; 1883 
colonel, 10 Maiu 1893 general de brigadă; e 
comandantul corpului 4 de armată.

3) I. Zamfir, locotenent, n. 10 Aug. 1849, elev 
al şcoalei militare 1867, ajunge sublocotenent 
la 1869; ca locotenent în regim. 10 de dorobanţi 
ia parte în resboiul independenţei şi moare la 
asaltul Griviţei 30 Aug. 1877.

larcu, Dimitrie, profesor, n. 1817 în Slatina, 
j* 1879 în Bucuresci. 1843 numit profesor la 
şcoala primară dela Colţea, 1848 închis; după 
punerea sa în libertate dă lecţii de matematică, 
1860—63 inspector general al şcoalelor, 1867—74 
casier-contabil al Societăţii Academice. Scrieri 
princip.: învăţături trase din Sf. Scriptură, 1838; 
Dopia Scriptură, 1844—45; Dialogul italiano- 
român, 1846; Principesa dePontieu, 1851; Prie
tena copiilor, 1853—54; Morarul cel bun, 1856; 
Măsuri şi greutăţi, 1857; Românul glumeţ, 1857; 
Enciclopedia poporană, 18.58; Abecedaru, 1860; 
Istoria naturală, elemente, 1860; Comptabilitatea 
comercială, elem., 1860; Noţiuni istorice, 1863; 
Comptabilitatea domestică, 1863; Despre ade
văratul calendar, 1864; Bibliografia cronologică 
română, 1865 şi 1873; Istoria sacră, 1866; Mi
tologia, 1867; Aritmetica practică, 1869; Compta- 
bilitetea agricolă, 1870.

larkand, fTarlcandJ, oraş chinezesc in Tuj- 
kestanul resăritean, lângă rîul I. şi în drumul 
de caravane ce duce din India la Kaşgar. I. e 
situat la 1175 m. preste nivelul mării şi are 
vr’o 75,000 loc.; comerciu în.semnat.

Iarmaroc, (dingei-m. Jahrmarkt), tîrg; v. Bâlciu.
larnik, loan Urban, filoromân ceh, n. 25 Maiu 

1848 în Potătyn (Pottenstein în Boemia). S’a ocupat 
cu filologia în Viena, mai târziu în Paris. După 
ce se habilitase (1878) pentru limbile romanice 
la univers, din Viena, a ajuns în 1882 profesor 
de aceeaşi specialitate la univ. cehică din Fraga. 
Academia Română l-a ales membru corespondent 
1879, iar Asociaţiunea transilv. şi România Jună 
din Viena membru onorar. A publicat între altele 
Sprachliches auş rumân. Volksmărchen, 1877 
Index zuDiez’ etymolog. 'Worterbuch(2ed. 1889) 
1878; Zur albanischen Sprachenkunde, 1881 
Contribuiri la cunoscinţa dialectelor albaneze 
(cehesce), 1883; Doine şi strigături din Ardeal 
(împreună cu A. Bârsean, 2 ed. 1895) cu un 
glosar român o-francez, 1885; odiţ. unei legende 
despre Sf. Ecatarina din Alexandria în vechia 
franţuz, (cehesce), 1894; din limba cehică a 
tradus poveştile Bunica deBozenaNămcovâ (Bibi. 
Tribunei, 1885) şi Pavel Cătanâ de J. Pravda 
(Convorb. Ut., 1881; Bibi. Gaz. Transilv,, 1891). 
In vremea de faţă face parte din coraisiunea 
Dicţionarului Academiei Române. (Cf. »Familia« 
din 1898.)

laroslav, flaroslau), oraş în partea vestică 
a Galiţiei, lângă rîul San, 18,065 loc. (1890).

lasacciu, v. Cavas.
Iasca, productul vegetal preparat din Fomes 

igniarius Fr. şi mai cu samă din Fomes fomen- 
tarius Fr., ambele ciuperci din familia Polypo- 
reelor (v. ac.). Ciuperca brută, cunoscută de po-
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porul nostru sub mimirile de B ab i ţă (Muntenia), 
Băcălie (Moldova) sau Copi tă (Transilvania), 
are sub stratul cortical o regiune moale medu
lară, care se separă, se bate bine şi apoi se 
fierbe cu cenuşe, se usucă şi sub această formă 
se întrebuinţează la aprins. Cea mai bună iască 
se prepară din Fomes fomentarius Fr., care 
cresce pe fag şi pe mesteacăn. In alte părţi în 
loc de a se fierbe cu cenuşe, precum face Ro
mânul nostim, se impregnează cu azotat de po- 
tasă (salitră), ceea ce este tot acelaşi lucru, 
deoarece cenuşa conţine această substanţă. Iasca 
se întrebuinţează în industrie şi în medicina 
chirurgicală, mai ales spre a opri hemoragiile 
uşoare. [Z. C. P.]

Iaşi, corn, urb., fosta capitală a principatului 
Moldovei, situată pe capotul de nord al dealu
rilor Copou şi Şorogari, pe valea Calcaina, pe 
şesul Bahluiului şi pe podişul sudic al comunei 
Galata. Posiţiune frumoasă; de jur împrejur 
dealuri acoperite cu vii şi grădini; aer să
nătos, climă temperată. Situaţiunea geografică: 
25° 15' 30" longit. est. şi 47° 10' lat. boreală; 
30 m. altitudine (şesul Bahluiului). Suprafaţa: 
1625 ha. Părţile oraşului: Tătăraşii pe dealul 
Şorogari; Copou, Ţicău şi Păcurarii pe dealul 
Copou; Podul-Lung, Frumoasa şi Broscăria pe 
şesul Bahluiului; Nicolina pe podişul Galatei. 
Oraşul e iluminat cu electricitate. Intrarea şi 
eşirea din oraş se face prin următoarele barieri; 
Copou, Sărăria, Hotinul, Moara de vent, Sahanâ, 
Ţuţora, Socola, Nicolina, Trei-Calici şi Păcurari.

Popul AŢroNEA.
Oraşul I. numeră 76,277 suflete (1899), din 

cari 26,747 Români, 48,530 Israeliţi, 1533 Ger
mani, 728 Ruşi, 188 Poloni, 111 Greci, iar 
restul Magh., Francezi, etc.; după confesiune: 
24,087 ort., 1709 cat., 350 protest., 33,141 rao- 
saici, ş. a.; după sex: 26,698 bărbaţi şi 32,729 
femei; cu sciinţă de carte: 16,276, analfa
beţi 43,160. Născuţi in anul 1898 au fost în 
total: 2741, între cari 1393 băeţi şi 1348 fete, 
între aceştia nelegitimi 200 băeţi şi 194 fete; 
după confesiune: 1041 ort., 57 cat., 1623 mos. 
şi restul de alto confes. Căsătorii în 1898 s’au 
contractat 501, mai puţine cu 41 decât în anul 
precedent; 556 persoane s’au căsătorit după legea 
creştină; iar 446 după legea mosaică. Caşuri de 
moarte în total au fost în acelaşi an 2376, 
plus 158 născuţi morţi; din cei 2376 morţi au 
fost 1297 ort., 42 cat., 1009 mos., iar restul 

’de alte confesiuni.
OcUPAŢIUNEA LOCUITORILOR.

A patra parte din locuitorii oraşului se ocupă 
cu agricultura, iar 3/4 tiuut comercianţi .şi in
dustriaşi, între cari întră şi funcţionarii publici. 
Comerciul se face cu producte, vite, mărfuri şi 
e înlesnit prin 12 iarmaroce anuale; siint trei 
pieţe, de unde îşi pot acoperi locuitorii trebuin
ţele (jilnice in ceea ce privesce alimentele: una 
numită medeanul Sf. Spiridon în paitea de sus 
a oraşului, alta la centru, avend 0 hală mare 
foarte frumoasă, şi a treia la Nicolina; tîrg 
septemânal se face în fiecare Joi la locul numit: 
Movila lui Cuza, în partea oraşului cu numele 
Tătăraşi; ca industrie mică se practică: croitoria, 
cismăria, zidăria, lemnăria şi fierăria. Industria

mare numeră: o fabrică de umbrele, una de 
cartona], una de scaune, una de bere, mai multe 
fabrici de luminări şi săpun, doue mori mari cu 
aburi pentru făină, ş. a. Institute financiare: 
Pentru transacţiuni financiare se află în I. câte 
o sucursală a Băncii Naţionale şi a Creditului 
agricol, ca instituţiuni publice. Creditul fonc. 
urban (v. Credit, II, p. 39, b) şi mai multe case 
de economii private. Comunicaţiunea în inte
riorul oraşului e înlesnită prin tramvaiu elec
tric; linii ferate se concentrează în I. din trei 
direcţiuni, cari îl pun în legătură cu alte părţi 
ale ţerii şi cu străinătatea.

Administraţia.
Administraţia comunală şi personalul funcţio

narilor superiori se compune din: 1 primar, 1 prim- 
ajutor de primar, 1 ajutor de primar, 1 oficier 
al stărei civile, 15 consilieri comunali şi 1 se
cretar, apoi din funcţionarii pentru diferitele 
serviciuri comunale. Oraşul este divisat în 5 des
părţiri; pentru paza şi menţinerea ordinei publice 
se află: un prefect de poliţie cu 6 comisari, mai 
mulţi subcomisari, epistaţi, etc. [—]

Serviciul sanitar e compus din un medic-şef, 
cinci medici comunali (pentru fiecare despărţire 
câte unul), 2 veterinari, 1 chimist, 1 chimist- 
farmacist, cinci moaşe, cinci agenţi sanitari şi 
2 vaccinatori. Primăria şi serviciul sanitar au 
un laboratoriu de chimie propriu, în care se 
analisează beuturile şi alimentele trimise de ser
viciul sanitar, precum şi alte obiecte (petroleu, 
bumbac, esenţe, etc.) trimise de comună. Pentru 
desinfectarea obiectelor dela bolnavii de maladii 
contagioase şi hainele vechi există doue etuve, 
una fixă şi alta mobilă, precum şi mai multe 
pulverisătoare mari. Doue lucrări de edilitate 
mare, cari au de scop asanarea oraşului, sunt 
acum în construcţie; aceste lucrări sunt: ame
najarea rîpei galbine (o rîpă situată în mijlocul 
oraşului, în care se aruncă gunoaie) şi canali- 
sarea părăului Calcaina (prin un canal mare, 
închis cu bulevarde deasupra). Apa, cu care se 
alimentează oraşul, este adusă prin captaţiuni de 
pe platourile din împrejurimi (Aroneanu, Şepte 
oameni). Apa însă nu e suficientă, căci capta- 
ţiunile actuale dau un maximum de 600 metri 
cubici pe 4ii Şi din această causă de o sumă de 
ani se fac tot proiecte pentru alimentarea oraşului 
cu apă, din care ultimul proiect al hidrologului 
german Bindley, de a aduce 20—30,000 metri 
cubici dela Todireni, are mult soi’ţ de a fi adus 
la îndeplinire. Canalisarea oraşului este foarte 
incompletă şi întinderea reţelei canalurilor e în 
strînsă legătură cu aducerea apei.

Spitale. Epitropia spitalelor Sf. Spi
ridon întreţine cele mai multe spitale din laşi. 
Ace.ste spitale sunt: 1) Spitalul central cu doue 
servicii de medicină internă, doue servicii de 
chirurgie, unul de oculistică .şi unul de dermato- 
sitiiipatie, cu un total de 250 bolnavi. 2) Spi
talul Cantacuzino-Pascanu din Tătăraşi, cu o 
secţie mixtă de 50 paturi şi o secţie mică de 
maladii contagioase. 3) Maternitatea cu 25 pa
turi şi Orfanotrofia (copiii se dau la crescetoare 
la ţeară). 4) Ospiciul de alienaţi Golia cu 80 ))a- 
turi (numai pentru femei). 5) Ospiciul de infirmi 
Galata cu 40 paturi. 6) Ospiciul de infirmi 
•Logofeteasa Balş« cu 15 paturi.
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Spitalul de copii * Caritatea*, fundat de Dr, Rus 
şi principesa Moruzi, e o instituţiune privată. Spi
talul are 35 paturi pentru maladii interne şi 
chirurgicale şi doue pavilioane pentru maladii con
tagioase, de curând construite după ultimele pre
scripţii ale cerinţelor igienei; de asemenea şi un 
dispensariu pentru consultaţii gratuite. Spitalul 
comunităţii israelite cu un serviciu de chirurgie 
şi medicină internă, cu aproximativ 120 paturi. 
Ospiciul de infirme al damelor cu 25 paturi. 
Ospiciul de infirmi al comunei cu 20 paturi. 
Ospiciul de infirmi al meseriaşilor Ovrei cu 
15 paturi.

Abator. In un abator mai^e şi de curând con
struit, după cerinţele igienei moderne, se face 
tăierea camei pentru oraş, precum şi a celei 
destinate exportului pentru Berlin, dacă trata
tivele de exportare vor reuşi. Abatorul dispune 
şi de o cameră refrigerentă, destinată conser
vării camei, precum şi preparaţiunii do ghiaţă 
artificială.

In cursul anului 1898 s’au tăiat în abator 
46,628 animale de măcelărie, şi anume: 208 tauri, 
9140 boi, 4896 vaci, 89 gonitori, 90 gonitoare, 
31 mânzaţi, 15 mânzate, 852 viţei, 34 bivoli, 
53 bivoliţe, 2 malaci, 1659 oi, 54 berbeci, 2 capre, 
2 iecji şi 29,499 miei.

Cantitatea de carne în kgr. ieşită din abator 
în cursul anului 1898 a fost, după specii, ur
mătoarea:
Carne dela vite cornute mari kgr. 2.924,053‘200
Carne de miel...................„ 158,919
Carne de oi, capre, berbeci 

^i iedi............................ „ 31,691
Totalul cantităţii de carne scoasă

din abator....................... kgr. 3.114,663,200
[V. I.J

Finanţe.
Recapitulaţiunea generală a veniturilor şi chel- 

tuelilor budgetului comunei I. pe exerciţiul 1899 
până 1900 presintă următoarele cifre:

3o Venituri
E valu a ţ i u n i Diferenţe

*5- 1899-900 1898-99 Plus Minus
o Lei B. Lei B. Lei B. Lei B.

I. Venituri ordinare.
1 Venituri directe..................... 69,000 — 72,000 — 3,000 _
2 „ indirecte .... 1.214,940 — 1.162,640 — 52,300 —
3 „ din bunuri comunale 218,500 — 259,500 — i 41,000
4 „ din serv. comunale 49,400 — 54,800 — 11 5,400 —
5 Contribuţiuni pentm dmmuri 872,000 — 906,000 — 34,000 —

. 6 Subvenţiuni.......................... 108,191 30 108,191 30

II. Venituri extraordinare.
7 Venituri cu destinaţie specială 56,899 20 61,271 20 4,372 —
8 Diferite venituri..................... 176,517 89 114,776 54 61,741 35

Total general . 2.765,448 39 2.739,179 04 114,041 35 87,772 ■

9
O C h e 11 u e 1 i

C r e 1 i t e D i e r e n ţ e

’S. 1899-900 1898-99 Plus Minus
o Lei B. Lei B. Lei B. Lei B.

1 Datoria publică..................... 610,838 40 576,558 40 34,280
2 Retribuţiunea primarului şi 

ajutorilor........................... 34,800 _ 34,800
3 Retribuţiunea personalului ad

ministraţiei centrale . . 412,292 70 403,307 70 8,985
1

4 Retribuţiunea serv. externe 538,018 — 563,142 — 25,124 —
5 ,, „ sanitar. 118,272 95 102,434 41 15,838 541
6 Instrucţia publică şi cultul. 199,245 20 216,667 20 ! 17,422 —
7 Serviciul lucrărilor publice . 750,984 — 764,617 40 13,633 40
8 Deschidere de credite . . . 100,997 14 107,565 59 1 6,568 45

Total general . 2.765,448 39 2.769,092 70 59,103 54 62,747 85
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ÂTTTOMTAŢI PUBLICE.
Oraşul I. e reşedinţa: mitropolitului Moldovei 

şi Sucevei, a cănii eparchie se întinde preste 
j.-le; 1., Botoşani, Dorohoiu, Suceava şi Neamţu 
(V. Moldova); a unui episcop cat.; a prefecturei 
j.-lui Iaşi şi a altor autorităţi judeţene; a unei cui-ţi 
de apel cu doue secţiuni, avend sub jurisdicţiunea 
sa tribunalele din j.-le: Dorohoiu, Botoşani, Su
ceava, Neamţu, Roman, Bacău, Vasluiu şi Fălciu; 
parchetul curţii este compus din procurorul ge
neral şi 2 procurori de secţii; a unui tribunal 
divisat în patru secţiuni; a trei judecătorii de 
ocol; a corpului IV de armată; a brigadei de 
călăraşi şi a brigadei de dorobanţi, ş. a.

Grădini, monumente şi zidiri publice.
Grădini publice sunt: Copou şi Ghica-Vodă; 

monumente mai însemnate: statua lui Ştefan 
cel Mare, situată in faţa palatului administrativ, 
a lui Miron Costin (v. ilustr. pag. 772) şi George 
Asachi; zidiri monumentale: palatul administrativ, 
(v. ilustr. pag. 768) o vastă clădire, în cari sunt 
instalate cea mai mare parte din autorităţile j.-lui; 
palatul Universităţii (v. ilustr. pag. 770); Teatrul 
naţional; Catedrala mitropoliei, biserica Trei-Ie- 
rarchi şi Sf. Spiridon cu măreaţa zidire a spita
lului ; palatul Şcoalei militare, al Liceului internat, 
al Liceului naţional (v. ilustr. pag. 771), al Băncii 
naţionale şi al Primăriei; Gara (v. ilustr. pag. 769), 
Casarmelede pe Copou pentru infanterie, călăraşi, 
artilerie, tren, jandarmi, serviciu sanitar. [—]

Cultul,
Printre cele preste 40 de biserici şi mănăstiri 

din Iaşi, cele mai principale sunt:
Mitropolia (v. ilustr. pag. 766), cea mai vastă 

şi mai grandioasă, începută la 1834 de oătră mi
tropolitul Veniamin, pe locul vechei biserici a 
Şireteniei, terminată şi inaugurată abia în 1887, 
cu hramul Sf, George. Serviciile religioase se fac 
cu mare pompă, adese presidate de însuşi mitro
politul încungiurat de un numeros cler şi de 
corul vocal sub direcţiunea lui G. Muzicescu.

Bis. Trisfetitele sau Trei-ErarcM (v. ilustr. 
pag. 767) cu hramul la 30 Ian., situată în strada 
Ştefan cel Mare, un adevărat juvaer, capodoperă 
de architectură şi de sculptură, demnă păreche 
a mănăstire! dela Curtea de Argeş, pe dinafară 
toată ornată în desemn uri săpate în piatră şi 
aurite. E zidită de Vasile Lupu, la 1639, şi ra
dical restaurată in anii din urmă. Vasile Lupu 
zidise în acelaşi timp şi turnul cu ceasornicul şi 
clopotniţa, reînoite pe la 1804 şi astă(}i cu totul 
dărîmate. In această biserică au fost depuse 
moaştele Sf. Paraschiva, aduse de Vasile Lupu 
dela Constantinopole la 1641. Lângă mănăstire 
a fost celebrul Colegiu Vasilian, şi tot aici s’a 
înfiinţat cea dintâiu tipografie din Moldova.

Imediat după acest splendid monument al ar- 
chitecturei veacurilor trecute, trebue a da locul 
hisericei Sf. Spiridon, preferata elitei societăţii 
ieşene, şi patronul aşezămintelor filantropice cu 
acest nume, de care depind spitalele şi ospiciile 
din toată Moldova. Această biserică a fost de 
mai multe ori reparată şi refăcută, aşa că nu pre- 
sintă un mare interes ca monument istoric. E 
situată în curtea edificiilor ce cuprind spitalul 
central şi eforia aşezămintelor, şi serviciile re
ligioase simt adese celebrate cu mare pompă de

un egumen încungiurat de mai mulţi preoţi şi 
diaconi şi secundat de un numeros cor sub di
recţiunea lui Titus Cerne.

Sf. Neculai pronumit Domnesc, spre deose
bire de Sf. Neculai cel Sărac, mai mic şi mai 
puţin important; biserica situată între str. Panu 
şi palatul administrativ. A fost zidită la 1491 de 
Ştefan cel Mare; în 1676 a fost reparată adău- 
gendu-i-se doue altare, prin Ant. Ruset Vodă. 
In anii din urmă însă a fost restaurată în starea 
primitivă şi este a4i unul din monumentele cele 
mai frumoase şi mai interesante ale laşilor.

Golia, zidită în prima jumătate a seci. XVI 
de logofătul loan Golia şi rezidită de Vasile Lupu. 
Distrusă prin cutremurul dela 1739, a fost ree- 
dificată în forma ei actuală de Gr. Ghica. In 
timpurile din urmă s’a înfiinţat în încăperile 
acestei mănăstiri un ospiciu de alienaţi, de unde 
expr. întrebuinţată în toată Moldova: la Golia, 
când vrei a spune cuiva că a înebunit. Ospiciul 
se strămuta la altă mănăstire, Socola, lângă Iaşi, 
şi la Golia s’a clădit un frumos local pentru Ex
ternatul secundar de fete. O altă însemnătate 
a luat Golia, prin casa apelor, stabilită acolo 
(1803) de unde se distribue în tot oraşul, şi unde 
se serbează cu mare pompă hramul bisericei: 
Isvorul Maicei Domnului.

Bărboi, cu hramul Petru şi Pavel, zidită pe 
la începutul seci. XVII de vornicul Bărboi, şi 
reedificată în starea actuală pe la 1837 de egu
menul grec ajutat de familia Sturdza. E un 
frumos specimen al stilului bizantin; înlăuntru 
sunt mai multe mari şi frumoase coloane de 
marmoră şi mormintele familiei Sturdza.

Barnovski, cu hramul Sf. Maria, zidită la 1630 
de Miron Barnovski (v. ac.) şi situată în Beilic.

Sf. loan gură de aur, din Beilic, zidită de 
Duca Vodă în 1683, numai în 30 de (ţii0-

Sf. Sava, zidită cătră 1625, într’un stil oriental, 
diferind în totul de vechile biserici domnesc! 
din secolii trecuţi.

Dancu, una din cele mai vechi bis. din Iaşi, zi
dită de Iurie Dancul, pe la 1541 pe timpul lui Petru 
Rareş. E regretabil că amenajarea împrejuri
milor noului teatru ar implica dărâmarea acestei 
biserici, suprimarea acestui monument istoric.

Aproape cuprinse în raza oraşului Iaşi sunt 
âncă mănăstirile:

Galata, la sud, zidită de Petru Vodă, la 1578, 
mai ântâiu în vale şi apoi dărîmată şi rezidită 
pe deal în 1584. E unul din cele mai frumoase 
monumente ale veacului 16. Reparaţiunile insă 
au nimicit inscripţiunile vechi, serviciu divin nu 
se mai face decât intr’un paraclis, şi mănăstirea 
e transformată în arest militar.

Cetăţuia, cu hramul Petru şi Pavel, zidită la 
1672 de Duca Vodă, în imitaţiunea Galatei, cu 
o posiţiune admirabilă, pe un deal înalt predo
minând oraşul întins la poalele lui. Cetăţuia, 
destinată a servi şi ca loc de întărire a oraşului, 
e încungiurată de un înalt zid proveijut cu me
tereze, dar dărîmat într’o parte printr’o ripă 
ce se formează la poalele lui.

Socola, la sud-est, leagănul seminarului Ve
niamin, astăzi adăpostul măreţului edificiu pentru 
ospiciul de alienaţi.

Aron-Vodă, la nord-vest.
Pe lângă bisericile ortodoxe mai există in 

Iaşi câte una âncă pentru diferitele rituri ale
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bisericei creştine: catolică, protestantă, armeană, 
lipovenească (v. ilustr. pag. 767) ş. a.

Cimitere sunt; Eternitatea în partea de est a 
oraşului, altul afară de raza oraşului în corn. 
Galata şi al treilea pentru militari pe platoul 
Copoului. [—]

Instrucţia şi instituţiuni culturale.
Inv^ţămentul superior. Universitatea din L, 

înfiinţată la 1860, are 4 facultăţi: facultatea de 
drept, fac. de litere, la care e anexat un se
minar pedagogic, fac. de sciinţe, cu 8 labora- 
torii,^şi fac. de medicină cu 7 laboratorii, 3 cli-

4 ateliere, o pinacotecă şi un museu de sculp
tură; şcoala comercială de gradul II, înfiinţată 
la 1894 cu 10 prof. şi 110 elevi; şcoala comer
cială de gradul I, înfiinţată la 1880, cu 8 prof. 
şi 114 elevi; şcoala fiilor de militari cu 17 prof. 
şi ajutori şi 208 elevi; şcoala de arte şi meserii, 
transformată la 1894 din şcoala technicâ, în
fiinţată la 1844, cu 8 profesori, 20 măestri şi 
ajutori şi 150 elevi; şcoala profesională de fete 
cu 14 profesori, profesoare şi măestre şi 225 eleve.

Şcoalele secundare publice sunt în numer de 
cinci: liceul naţional (v. ilustr. pag. 771) (mai îna
inte academia Mihaileană, (v. ac.) cu 31 prof. şi

Iv'
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Biserica Mih'opolioi din Iaşi.

nici şi un institut de anatomie. Ea numără 
55 profesori şi 402 ascultători, din cari 88 femei. 
Dela 1897 facultăţile de drept, sciinţe şi litere, 
precum şi rectoratul se află instalate în noul 
palat al universităţii, o clădire imposantă în stil 
Renascere (planul de inginerul Blanc), avend 
217 săli, amfiteatre şi camere, din cari sala biblio- 
tecei (60x10 metri) şi aula sunt executate cu un lux 
şi cu o măreţie neobicinuită, (v. ilustr. pag. 770.)

Şcoale speciale sunt: Seminariul Veniamin, 
înfiinţat la 1803 în mănăstirea Socola şi mutat 
la 1893 în propriul seu palat din oraş, cu 18 pro
fesori şi 200 elevi; şcoala normală de învăţă
tori Vasile Lupu, înfiinţat la 1855, cu 15 prof. 
şi 213 elevi; şcoala normală de institutoare, cu 
15 prof. şi 141 eleve; conservatorul de musică 
şi declamaţiune, înfiinţat la 1860 cu 14 prof., 
78 elevi şi 56 eleve; şcoala de Artele frumoase, 
înfiinţată la 1860, cu 6 prof., 20 elevi şi 24 eleve, 
instalată dela 1895 într’o clădire specială cu

706 elevi; liceul internat Const. Negriizzi, în
fiinţat la 1895, cu 23prof. şi 192 elevi; giiiinasiul 
Alexandru-cel-Bun, înfiinţat la 1865, cu 14 prof. 
şi 299 elevi; gimnasiul Stefan-cel-Mare, înfiinţat 
la 1867. cu 12 prof. ,şi 223 elevi; externatul se
cundar de fote, cu 24 prof. şi 435 eleve.

Inveţămentulprimar. In I. sunt 24 şcoale pri
mare publice, cu 82 institutori şi 3347 şcolaii (1880 
băieţi, 1467 fete). liOcalurile, din cari 19 con
struite în ultimii ani, sunt proprietatea comunei.

Dintre numeroasele institute private do în- 
văţăment secundar, primar şi special, cele mai 
remarcabile sunt: Institutele Unite, înfiinţate la 
1866, cu 18 prof. şi 80 elevi; institutul liceal 
de domnişoare Humpel, înfiinţat la 1872, cu 
47 prof. şi profesoare şi 179 eleve; instiintul 
Varlam, înfiinţat la 1885, cu 37 prof. şi profe
soare şi 156 eleve; şcoala profesională do fete 
a Reuniune! femeilor române din I., înfiinţata 
la 1870, cu 7 prof., 6 măiestre şi 84 eleve (40 in-
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terne şi 44 semi-interne). — Şcoale confesionale 
sunt: seminarul catolic, înfiinţat Ia 1894, cu 
9 prof. şi 39 elevi; institutul Notre Dame de 
Sion (catolic), înfiinţat la 1866, cu 41 prof. şi 
530 eleve, din cari 145 interne (15 orfane ne
plătitoare) şi 385 externe (250 neplătitoare); 
institutul Cipariu (catolic) cu 64 elevi; şcoala 
primară a comunităţii evangelice, înfiinţată la 
1839, cu 3 institutori şi 36 elevi; şcoalele so
cietăţii Cultura (ovr.), înfiinţate Ia 1894, cu 18 in
stitutori şi 556 elevi; şcoala de fete a Reuniune! 
femeilor israelite, înfiinţată Ia 1872, cu 13 in- 
stitutoare şi 380 eleve, etc.

Biblioteci fi alte instituţiuni: biblioteca cen
trală, cu 64,129 voi. şi 145 manuscripte, aşezată 
în localul universităţii noue; cabinetul de istorie 
naturală, cu bogate colecţiuni; pinacoteca, o 
mică colecţiune de tablouri vechi şi moderne.

al mitropolitului Veniamin Costache, organiză 
câteva mici representaţiuni teatrale în Umba 
română, jucate de tineri studenţi din societatea 
ieşană şi în nisce case particulare. Aceste re
presentaţiuni urmară însă într’un mod foarte 
neregulat până în 1832, când atunci se zidi un 
local de teatru special pe piaţa primăriei, şi se 
organiză o trupă stabilă compusă de actori străini, 
apoi începend dela 1836 şi de actori români, 
cari neîntrerupt au jucat regulat în fiecare an. 
La 1846 s’a constmit un alt local de teatru, 
mult mai spaţios, pe strada Copou, în care au 
jucat atât trupele locale cât şi străine, până la 
17 Febr. 1888, când acel local a ars. In 1894 
până 1896 s’a zidit din temelie un prea frumos 
şi impunător Teatru naţional, după planurile 
renumiţilor architecţi Felliier şi Helmer, co
stând pe comună, clădirea cu zestrea necesară

'J^7 ‘ .

Biserica Troi-Eiarclii din Iaşi.

Societăţi culturale.
Societăţi cari urmăresc scopuri culturale sunt: 

Societatea de medici şi naturalişti, publică un 
buletin mensual; Societatea sciinţifică şi lite
rară, cu organul »Archiva«; Societatea univer
sitară; Societatea pentru învăţătura poporului 
român, secţiunea Iaşi; Reuniunea femeilor ro
mâne; Liga română în contra alcoolismului; 
Societăţile studenţesc!: Solidaritatea, Carmen 
Sylva şi societatea mediciniştilor; Societatea ge
nerală a artiştilor (din toate ramurile), înfiinţată 
în 1897, cu scopul de a lucra pentru propa
garea artelor în general şi pentru desvoltarea 
gustului artistic, etc. [Ti.]

Teatrul.
In Iaşi până la 1816 n’au fost decât represen- 

taţii isolate, date de felurite trupe străine, parte 
alcătuite şi din saltimbanci. La aceea dată, George 
Asachi, cu sprijinul mai multor boieri tine'ri, şi

Biserica Lipovoneascd din Iaşi.

la 2.000,000 lei. E cel mai frumos şi mai luxos 
teatru din România întreagă.

Pe teatrul ieşan au debutat cei mai mari ar
tişti ai României: Matei Millo, Teodorini, Lu- 
chian, Bălănescu, Galino, etc. Aici s’a repre- 
sentat pentru prima dată opereta Baba-Hîrca, 
care este cea dintâi lucrare de felul acesta, în 
Hmba ţerii. Mai toate piesele originale ale lui 
Alexandri, MiUo, etc. au fost jucate pe scena 
teatralul din Iaşi. Astăiji actorii sunt constituiţi 
într’o Societate dramatică, organisată prin o 
lege a statului, după cum e şi societatea dra
matică din Bucuresci. [T. T. Burada.]

Istoria Iaşilor.
Iaşii (în cronicari^ scris Eşii — la plural) sau 

laşul nu-şi trage, cum se susţinuse mai înainte, 
obîrşia de pe timpul Romanilor. Inscripţia care 
pomenia: municipium Dacoram lassiorum, vor- 
besce numai de: O. Glod. VI praef. M. Dacorum
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lassioiTim, care se poate ceti mai cu cuvent: 
Caius Clodius sextum praefectum miiiturn Da- 
corum lassiorum. Existenţa unui municipiu dac 
afară din hotarul Daciei romane (Transilvania, 
Bănat şi Oltenia) este absolut peste putinţă.

Numele laşilor este pomenit pentru ăntâia oară 
într’o geografie ruseascădepe la mijlocul seci. XIV 
.sub numele de Aslcii Torg (askii = Iaşi, precum 
musca = muşiţa, plosca = ploşniţa), şi apoi e 
pomenit cu siguranţă chiar din cele mai vechi 
documeute moldovenesci, şi anume nu ca sat, 
ci ca oraş. Aşa în regularea vămilor de pe timpul 
lui Alexandru cel Bun 1407. Ştefan cel Mare

poporului român. Aceeaşi pleiadă de oameni 
făcuse să se aleagă şi Alexandru loan I, omul 
ideilor noue, ca domnitor al Moldovei în 1859, 
care fiind ales şi în Muntenia, realiză unirea 
ţerilor surori. Cu o mare abnegaţiune luptă 1. 
pentru unire, cu toate că scia ca va pierde 
rangul de capitală.

După strămutarea capitalei la Bucuresci, I. 
deşi pierd supremaţia politică, nu părăsesc ân- 
tâietatea intelectuală. In ei se alcătuesce socie
tatea * Junimea* (1884) cu organul »Convorbiri 
literare* (1888), care regenerează literatura ro
mână, aducendu-o pe căile sănătoase estetice, in
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zide.soe în el biserica Sf. Nicolae Domnesc şi 
curtea (astăzi palatul administrativ), din care se 
vede, că uneori eroul Moldovei reşedea aici. 
I. devine capitala Moldovei dela Alexandru Lă- 
puşneanu adoua domnie, 1565, când Turcii ceiură 
domnului lor să apropie capitala ţerii de hotarele 
turcesc! şi să o îndepărteze de acele polone. 
De atunci înainte I. devin centrul vieţii mol
dovene până la 1882, când Alexadru loan I, 
Domnul comun al principatelor unite, sti’ămută 
capitala la Bucuresci, şi I. remân iarăşi oraş de 
provincie, cum fusese înainte de Lăpuşneanu.

1. joacă un rol însemnat în desvoltarea po
litică şi culturală a poporului român, care rol 
se accentuiază mai ales dela ivirea ideii unirii 
în sinul acestui popor. In el se alcătuise centrul 
acel puternic intelectual şi patriotic, care isbuti 
să înfrângă uneltirile răuvoitoare ale Austriei şi 
Turciei, alegendu-se un divan ad hoc, care putu 
rosti în faţa Europei dorinţele mântuitoare ale

locul bolnăviciosului şovinism patriotic, caro um
plea producţiile ei. Tot în I. se înfiinţoaziî i)ar- 
tidul liberal moderat, al cărui repi'osentaiit d(! 
căpetenie, V. Conta, isbutî în 1878 a făcu; să 
se i'espingă propunerea de împămentoniro îii 
massa a Ovreilor, cerută de tratatul de Berlin, 
şi să se admită numai putinţa unor îinpamen- 
Wiri individuale. Tot în I. luă avent liga anti- 
alcoolică după iniţiativa lui A. C. Cuza, nei)otul 
domnitorului Alex. loan I, ligă ce a jiuh în 
mişcare însemnata chestiune a înfrânării alcoo
lismului şi în România. Din I. în sfîişit pleacă 
acum o nouă viaţă în universitate, destinaţia ei 
fiind să facă a pătrunde luminile acestui mare 
centru de cultură în sinul poporului. [A. D. X.)

laşi, judeţ in Rom., numit astfel dela capi
tala sa, avend o întindere de 3120,80 kiii*. şi 
171,731 loc. (1894), între cari preste 40 mii Ovrei; 
marca j.-lui e un cal. J. I. e situat ])o văih şi 
podişele dintre rîurile: Prut şi Jîjiea, Jîjiea şi
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Bahluiu, pe valea acestui din urmă rîu şi pe 
şirul de dealuri, ce se prelungesc deadreapta 
Balilului, mărginindu-se la nord cu j. Botoşani, 
spre sud cu j. Vasluiu şi Fălciu, spre est cu 
Basarabia, de. care îl desparte Prutul, şi spre 
vest cu j. Suceava şi Roman. Cea mai mare 
parte din întinderea j.-iui este deluroasă, teri- 
tonil lui face parte din sistemul dealurilor cu
prinse intre Şiret şi Prut, formând doue regiuni: 
una se întinde deadreapta Bahluiului cu dea
luri mari acoperite cu păduri, vii şi live4i, iar 
alta dea.stânga Bahluiului, formată din* dealuri 
mai mici, podişe şi şesuri, acoperite cu fenaţe.

ocol. In privinţa eclesiastică j. face parte din 
eparchia sf. Mitropolii a Moldovei şi Sucevei; 
locuitorii j.-lui în cea mai mare parte sunt de 
religiunea ort.; biserici ort. se află 188; mă
năstirile din judeţ, afară de oraşul Iaşi, sunt: 
Galata, Hlincea, Cetăţuia, Socola, Bârnova şi 
Aroneanu; afară de acestea mai sunt 4 biserici 
cat., i luterană, 1 armeană, 2 lipovene; Ovreii, 
dintre străini cei mai numeroşi in judeţ, au 
mai multe sinagoge. Instnicţia primară numără 
124 şcoale publice şi 20 private; dintre şcoalele 
publice primare, 87 sunt rurale. (Şcoalele urb. 
a se vede la oraşul Iaşi şi Tîrgu-Pruraos.) Sub

li
r.

G.ira din Inşi.

imaşe şi semănături. Şesurile principale sunt: 
şesul Bahluiului şi şesul Prutului şi al Jîjiei. 
Calitatea solului in genere e bună şi productivă. 
J. I. se ţine do basinul Prutului, care îl udă 
în toată partea de est, pe lângă acesta mai udă 
j. rîurile Bahluiu şi Jîjiea şi un mare număr 
de rîuleţe şi părae. Clima e sănătoasă şi dulce. 
In privinţa administrativă j. este împărţit în 
7 plăşi: Bahluiu, Braniştea, Cârligătura^ (jodru, 
Copou, Stavnic şi Turia, cuprin^end in total 
44 comune, 10 tîrguşoare, 2 oraşe şi 261 sate. 
Afară de capitala j.-lui, localităţi mai însemnate 
sunt: corn. urb. Tîrgu-Frumos, tîrgurile: Podul- 
Iloaei, Bivolari, Sculeni, Socola, Galata, Poeni, 
Ţibana, Ţigănaşi şi Damachi. In privinţa politică 
j. I. dă 5 senatori şi 11 deputaţi; în ordinea 
judiciară se află în acest judeţ : 1 curte de apel, 
de care depind tribunalele din j.-le: Dorohoiu, 
Botoşani, Suceava, Neamţu, Roman, Bacău, Vas
luiu şi Fălciu; 1 tribunal şi 6 judecătorii de

Enciclopedia română. Voi. II.

raportul militar j. I. (împreună cu alte 7 judeţi 
limitrofe) face parte din al IV corp de armată 
cu reşedinţa în oraşul Iaşi; armata teritoriali 
a j.-lui este al 13 reg. de Dorobanţi. Serviciu 
sanitar în judeţ se face de 1 medic primar 
ajutat de 5 medici de plăşi şi 1 de oraş îi 
Tîrgu-Frumos, avend sub îngrijirea lor 4 spitale îi 
Tîrgu-Fnimos, Podul-Iloaei, Bivolari şi Voinesci 
pentru căutarea vitelor sunt 2 veterinari (a s( 
vede şi la oraşul Iaşi). Pămentul j.-lui I. pro 
duce tot soiul de cereale, cu deosebire mul 
păpuşoiu, apoi grâu, orz, ovăs, secară; diferiţi 
plante industriale şi alimentare; dealurile sali 
afară de păduri şi grădini cu arbori fructiferi 
au şi câteva vii; dintre acestea dealul Cotnar 
se deosebesce prin producţiunea vinurilor di 
cea mai bună calitate în România; prăsirea vi 
telor formează un isvor însemnat de bogăţie 
Industria j.-lui, abstragend dela capitala aceluia 
e mai mult domestică. Comerciu se face cu ce
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reale şi vite, materii primej lemnării, vinuri, etc, 
şi e concentrat mai alen in capitala j.-lui. Cel 
mai întins comerciu îl fac străinii vieţuitori în 
ţeară. Romanii se îndeletnicesc mai mult cu 
producţiunea. Centrul căilor de comunicaţiune 
este oapitala j.-lui; de aici pleacă o linie ferată 
spre vest, trecend prin Podul-Iloaei şi Tîrgu- 
Frumos şi punend j. în legătură cu toate oraşele 
şi localităţile străbătute de linii ferate; altă linie 
duce prin Ungheni în Rusia, o a treia duce spre 
sud, mai aproape la Yasluiu. Calea naţională, 
ce se prelungesce dealungul ţerei dela sud la 
nord, trece prin j. Roman în j. I, pe la Tîrgu-

rească în câp. Gura-Homorului, j. Solcii în Buco
vina, are 1751 loc. (1675 ort.-or., 8r.-cat., 20prot., 
48 mos.), şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.] 

laşmac, velul femeilor în Orient, 
iasminum L., (botan.) gen din familia Olea- 

ceelor, tribul lasmineae cuprinde arbuşti ramifi
caţi, erecţi sau scandenţi (acăţători). Acest gen 
are vr’o 120 de specii, respândite prin Asia, 
Africa şi Australia, una este chiar şi în Europa 
australă. In părţile noastre cresce în Dobrogea 
I. fruticans L., numit de popor Iasomie. Se 
cultivă însă foarte mult prin* grădini lasm. offi- 
cinale L., vulgar Iasomie; florile sale albe

-U / Jf'"r I ‘ '

'v

Universitatea din Iaşi.

Frumos, vine spre est paralel cu linia ferată 
prin Podul-Iloaei până în oraşul L, de unde se 
ramifică, o parte spre Vasluiu, iar alta duce 
pană în marginea Prutului, la satul Ţuţora; în 
sfîrşit j. e străbătut de o cale mixtă (T.-Frumos 
—Hârlău), mai multe căi judeţene, vicinale şi co
munale. Cf. C. Chiriţa, Dicţ. georgr. al j.-lui I. 
Bucuresci, 1888. [nt.]

lasion, (şi lasios), în mitol. grec. a zemislit 
în Creta cu Demeter pe Plutos, pentru ce Zeus 
cu fulgerul l-a omorît.

lasione L., (botan.) gen de plante biene sau 
perene din fam. Campanulaceae, trib. Campa- 
nuleae, cu flori capitate, corola ângust 5 partită 
şi capsula loculiddehiscentă (cu câte 2 valve între 
lobii caliciului). Cuprinde vr’o 20 specii medite- 
rane şi din Europa centrală, dinti'e cari I.perennis 
Lam., o specie centraleuropeană se cultivă uneori 
ca plantă decorativă rustică. [A. Pr.]

laslovâţ, corn. rur., parochie şi moşie mănăsti-

sunt foarte odorante, din care causă se între
buinţează în parfumerie. Multe specii de las- 
minum L., se cultivă ca plante ornamentale aşa 
sunt: J. pubescens "Willd., I. grandiflorum L., I. 
augustifolium WiUd., I. floribundum R. Br., etc.

[Z. C. P.J
Iasomie, numele popular al plantelor: las- 

minum officinale L. şi Iasminum fruticans L., 
(v. ac.).

lason, în mitol. greacă a fost fiul lui Aeson, 
regele din lolchos in Thesalia, şi a dat ansă la 
călătoria Argonauţilor. Peleas a răpit domnia dela 
Aeson şi când I. a devenit june, şi Pelias s’a 
temut că-i va lua domnia, îndemnat de oracul, 
a făcut pe I. ca să pornească după lâna de aur, 
cu cugetul, ca I. să se prăpădească. [Atm.] 

lasp, flaapisj, mineral, varietate feruginoasă 
de silex (hornstein, la aut. germani); coloarea 
diferit roşie. In România aproape de trecerea 
Strunga în Munţii Bucegi.
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Iatac, alcov (v, ac.)-
Iatagan, sabie întrebuinţată de Turci, este o 

armă de împuns şi de tăiat, tăişul are o formă 
concavă, astfel că pentru a tăia trebuie a trage 
dinspre muner spre vîrf.

laţcu, locuitor rutean originar din Sneatin, 
primul om întâlnit în hotarele Moldovei de 
Dragoş-Vodă, când rătăcise la venatul bourului 
(sfîi'şitul seci. XIII), după cura spune Miron 
Costin în a sa poemă polonă, ceea ce constitue 
o nouă probă, pe lângă cele deduse din topo
grafia ţerei, de existenţa Slavilor în câmpiile 
ţerilor române, înainte de descălecare.

apoi groaznice măceluri pe la boierii refugiaţi, 
presupuşi instigatori, ucigend pe toţi şi pe Danciu.

[Aguletti.J
layet, (let), lignit bituminos foarte dens. Se 

întrebuinţează pentru bijuterie de doliu. Ex- 
ploataţiunile cele mai mari sunt la Whitby 
(Torkshire) în Anglia.

laz, canalul derivat din un curs de apă pentru 
a-1 conduce la o moară ori fabrică. I. şi iezătură 
se nuraesce însă în Moldova şi un curs de apă 
oprit din matca lui, pentru a servi ca putere 
motrice la moară, ferăstreu, etc., ori şi numai 
pentru a ave apă pentru adăpatul vitelor.

- -

... -I-’.-s

jjsicji!!

Licoul naţional din Iaşi.

latrochimia, (grec.) metod al medicinei, care 
consideră procesele vitale ale organismului ani
malic de procese chimice şi cearcă a le trata în 
conformitate.

latromathematica, (grec.) metod al medicinei, 
care consideră de basă a medicinei influenţa le
gilor fisicale exacte asupra organismului.

lava, V. Java.
laxartes, numele antic al rîului Sir Darja în 

Turkestan.
laxyh, Demeter, de origină Şerb, nepotul mi

tropolitului Maxim, ucide în Sibiiu, dinaintea 
bisericii catolice, după uneltirile lui Danciu Ţe- 
peluş, fratele lui Neagoe Basarab şi fiul lui Laiot 
Basarab, pe Mihnea-Vodâ cel ren (12 Martie 
1510). După omor se urcase în clopotniţa bi
sericii, vestind isprava sa tuturor. Populaţiunea 
Sibiiului, îngrozită de acestea şi aţiţată de oamenii 
lui Mihnea, se adună înarmată în piaţă (unul 
împuşcă pe I. [lacşăg] chiar în turlă), comiţend

lazu, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, cu 1046 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura; 
corn. are 1 biserică şi câte 1 şcoală de băieţi 
şi de fete.

lazygi, popor nomad din neamul Sarmaţilor, 
care în ultimele secole a. Chr. locuia în stepele 
din nordul Mării Negre. In seci. I d. Chr. o 
parte din ei se aşeză între Tisa şi Dunăre (la- 
zyges Metanastae = I. pribegi), unde, după cu
cerirea Daciei de Traian, ei recunosc supre
maţia imperiului roman şi au în urmă dese 
ciocniri cu Romanii, până ce dispar în timpul 
năvălirilor. [D. On.J

lazygia, district în comitatul ung. lazygia- 
Cumania-Szolnok, numit astfel după I<^i Cu
mani (jaasi = arcaş), aşezaţi în seci. XIII în 
câmpia Tisei. fD. On.]

lazygia- Gumania-Szolnok, (magh.Iâsz-Nagy- 
kun-SzolnoJcJ, comitat în Ung., de ambele părţi 
ale Tisei; cu un teritor de OSTS'Sl km2., aproape
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772 Ibanez — Ibn Chaldun.

tot şes. Cele mai însemnate rîuri în cott. I. 
sânt: Tisa, Crişul şi Bereteul, în acest din urma 
se varsă apa din canalul de pe Hortobâgy. Ici- 
colea se mai găsesc mici bălţi şi mlăştine. Clima: 
călduri mari vara, frig mare iarna. Producte: 
grâu, secară, orz, porumb, cartofi, napi; însem
nată e producţiunea de tabac, pepeni, struguri. 
Păduri sunt foarte puţine. Economia de vite e 
considerabilă; astfel la 1884 s’au găsit în cott. 1. 
89,354 vite cornute, 49,612 cai, 138,019 porci, 
309,237 oi. Locuitori în 1891 au fost 318,475; 
I. este cott. cel mai maghiar. Instrucţia: Pe 
teritorul cott. I. se găsesc 220 şcoale poporale, 
12 şcoale de specialitate, 5 şcoale medii; anal
fabeţi sunt 36'30/o- Din punct de vedere admi
nistrativ se împarte în 5 cercuri şi 7 oraşe cu 
magistrat. Capitala e oraşul Solnoc.

Ibanez, Carlos, Marquis de Mulhacen, savant

28 specii pe la noi nu ocură decât: Ibis fal- 
cinellus, preste tot castaniu sau brun-roşietic; 
penele negrii de pe spate, din aripi şi coadă au 
un lustru vercjiu; ciocul e verde-negriu, iar pi
cioarele verde-surii; ghiara degetului de mijloc 
cu o dungă crestată. Lung. totală: 60 cm.; lung. 
aripilor 35 cm.; lung. codii 9 cm. Petrece prin 
părţile ardelene, unde şi cuibăresce, de cu toamnă 
emigrează. Ibis rubra Yiell, carmin-roşietică, 
petrece prin America de mijloc şi de mează-(ji. 
Ibis religiosa, preste tot albă, însă plutitoarele 
din aripi, tarsul, picioarele - şi vîrful ciocului 
sunt negre; penele acoperitoare din aripi şi 
coadă sunt albaştrii. Lung. totală: 75 cm.; lung. 
aripilor 35 cm.; lung. codii 16 cm.; petrece pi in 
regiunile băltoase ale Egiptului; in vechime so 
ţinea de pasere sfântă. [V. B.]

Ibis, pasere, v. Ibididae.

statua lui Ştefan cel Mare în Iaşi.

spaniol, n. 1825 în Barcelona; organisatorul in
stitutului geodesic şi statistic în Spania. A con
lucrat cu Perrier la determinarea meridianului. 
Fu ales president al comitetului permanent al 
comisiunii internaţionale pentru mesuri. f 1891. 
A scris: Tableau geographique et statistique de 
l’Espagne, 1888.

Ibaşfalău, v. Elisabetopole.
Iberla, 1) în antichitate un ţinut în Caucasia, 

lângă rîul Kyros; adi Georgia. 2) L sau pen
insula iberică, ţeara Iberilor, traversată de rîul 
Iber (Ebro); adi Spania. 3) Munţii Iberici, sistem 
de munţi în Spania, formând cumpăna apelor 
între Atlantic şi Mediterana; se divide în munţii 
Castiliei vechi (Pico de Urbion 2252 m.), munţii 
Aragoniei de sud (Sierra de Albarracin) şi munţii 
Valenciei de sud.

Iberus, rîu, v. Ebro.
Ibididae, o familie de paseri băltăreţe cu cioo 

ungust şi curbat în întreaga lui lungime; dintre

statua lui Miron Costin îii Iaşi.

Ibişdorf, germ. Săchsisch-Eibesdorf, magh. 
Szâsz-Ivânfalva, comună rurală în Transil
vania, cott. Ternava mare, cu 1154 loc. Saşi şi 
Români (505).

Ibiza, una din insulele Pityuze în Marea Me- 
diterană, aparţinând prov. spân. a Balearelor; 
597 kma.; oroful I. ai-e 7423 loc. şi port bun, 
de unde se exportează sare (80,000 tone pe an).

Ibn, atâta cât Ben (v. ac.).
Ibn Bătută, călător arab., n. 1302 în Tangcr, 

Marocco; a călătorit în Egipt, Syria, Peisia, 
Arabia, Rusia, China, Africa centrală, etc. t • 377 
în Fes. Scrierea sa de călătorie a fost editată 
de Defremery şi Sanguinetti, 4 voi.. Paris 1853 
până 1858.

Ibn Chaldun, cel mai însemnat istoriograf arab, 
n. 1332 în Tunis şi f 1406 în Cairo. A seris: 
Istoria începutului naţiunilor. Arabilor şi Ber
berilor, 7 voi., cu deosebire interesantă e ui- 
troducerea acestei scrieri.
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Ibn Esra, savant ovreu, n. cătră 1093 în Spania 

şi f 1168 în Roma. A scris mai multe cărţi 
de cuprins teologic, astronomic şi astrologie.

Ibrahim-Paşa, fiul adoptiv al lui Meliemed Aii, 
n. 1789 în Cavalla în Rumelia. Ca renumit ge
neral în 1824 în fruntea armatei egiptene în
vinge pe Greci la Morea, ia Candia, şi sare în 
ajutorul lui Reşid-Paşa la asediarea dela Misso- 
lungi, după nimicirea flotei turcesci în portul 
dela Navarino, în sensul contractului încheiat 
la 16 Sept. 1828 îşi retrage armata în Egipt. 
Reîntors în Egipt organisează armata după model 
francez, la 1831 întră în Siria, ocupă Palestina 
şi bate pe Turci în mai multe bătăi. In 1833 
Turcii încheie pace, cedează Siria lui Mehemed 
Aii. In 1839 se începe de nou bătaia cu Turcii, 
aceştia sunt învinşi, întrevine însă flota en- 
gleză-austriacă-turcească şi Ibrahim este bătut, 
f 9 Nov. 1848 în Cairo.

Ibric, cană sau vas liturgic pentru conservarea 
apei la spălarea mânilor archiereului, când acesta 
celebrează liturgia. I. este totodată însemnul 
distinetiv al ordului ierarchic subdiaconal, întru 
cât adecă după chirotonie se dă subdiaconului 
L, din care turnând apă pe mânile aj'chiereului 
fjice: »Căţi sunteţi credincioşi®. Apoi sub de
cursul liturgiei, când subdiaconul se chirotonesce 
diacon, ţine în mână I. şi ştergarul.

Ibrişin, fir de mătasă, colorat şi resucit, în
trebuinţat pentru cusătură şi broderii. (Eig: »a 
trage un I. pe la nas®, însemnează a da să în
ţeleagă cuiva un lucm pe departe.)

Ibsen, Henric, dramaturg norv., întemeietorul 
unei noue direcţiuni in poesia dramatică, n. 1828 
la Skien, în sudul Norvegiei. După absolvirea 
şcoalei latine din orăşelul natal, întră ca ucenic 
într’o farmacie în Greinstad, unde remase 5 ani, 
ocupându-se mereu şi cu studiul. Atunci a scris 
prima sa dramă »Catilina«. In 1850 s’a înscris 
ia universitatea din Christiania pentru medicină. 
Făcendu-se cunoscut prin poesiile sale, fu an
gajat ca dramaturg la teatrul din Bergen. In 
1857 trecu ca director artistic la teatrul din 
Christiania, unde se căsători şi scrise prima sa 
dramă epocală «Comedia iubirei®, în care bi- 
ciuiesce moravurile căsătoriei şi care a aţiţat 
un vifor în contră-i, mai ales din partea cle
rului. In 1864, dându-i statul un stipendiu de 
călătorie, plecă la Roma, unde a scris mai multe 
piese cu subiecte vechi, între cari «Imperat şi 
Galilean®, în al cărei erou. Iulian Apostatul, arată 
lupta între creştinism şi politeismul alexandrin. 
Schimbându-i-se stipendiul într’un salar perpetuu 
de poet, trecu mai târ4iu la Dresda, apoi la 
Miinchen, unde locui până la reîntoarcerea în 
patrie. Afară de un volum de poesii lirice, a 
scris numai drame, între cari amintim: «Stâlpii 
societăţii®, «Eyolf®, tradus de Maiorescu, «Ini
micul po])orului«, scrisă pro domo sua, »Nora«, 
«Nălucile®, «Femeia dela mare®, în care arată 
cum ar pute fi familia. In toate dramele sale 
cu subiecte luate din societatea contimporană, 
1. luptă in contra prejudiciilor de tot felul, în 
contra «marei minciuni® a convenţiimilor nena
turale. Idealul e iubirea de adever, care pretu
tindeni, unde se representă dramele sale, i-a 
câştigat inimici înverşunaţi şi admiratori fanatici.

Ibykos, poet liric grec, originar din Rhegium 
în Italia, în floare pe la 530 a. Chr., a trăit

multă vreme în Samos la curtea tiranului Poly- 
krates. Este destul de bine cunoscută tradiţia 
că I., pe când se ducea la jocurile istmice, a 
fost ucis în drum de hoţi şi că moartea lui a 
fost scoasă la lumină de nisce cocori. I. a scris 
7 cărţi de poesii, dintre cari unele erau lirice 
cu subiect mitic, imitate mai mult sau mai puţin 
după Stesichoros, iar altele erotice, ajunse ce
lebre prin pasiunea aprinsă ce respira din ele. 
Fragmentele lui I. se găsesc adunate în Poetae 
lyrici Graeci ai lui Bergk.

Icarişti, aderenţii comunistului franc. Cabet 
(v. ac.).

Icaros, în mitol. grec. fiul lui Daedalos (v. ac.). 
Tatăl seu i-a făcut aripi şi i-le-a lipit cu ceară, ca 
să sboare, dar i-a spus să nu sboare prea aproape 
de soare. I. când în fuga dela Creta a însoţit 
pe tatăl seu, a sburat atât de sus, încât soarele 
i-a topit aripile şi el a că(jut în mare, care de 
atunci se chiamă Marea Icarică. La Slavii din 
Balcan este un mit despre împăratul Traian, 
care a întârziat prea mult la amoresa sa, şi 
când a sburat pe la ameaeji, soarele i-a topit 
aripile. [Atm.]

Ichneumon, (Herpestes ichneumonj, mamifer 
din ord. Camivoarelor, fam. Veveridelor. Co
loarea perului sură-ver^ie, pe cap şi spate mai 
întunecat. Ghiarele neretractile, tocite. Tălpile 
goale. Lung. corpului 65 cm., a co(Jii 45 cm. 
Trăiesce în Africa nord., estică şi sudică. Umblă 
(Jiua după prada sa, ce constă mai ales în paseri, 
şoareci şi insecte. Egiptenii vechi îl considerau 
sfânt şi-l adorau. Scriitorii vechi povestesc multe 
legende despre el, cari însă sunt mai mult sau 
mai puţin nefundate.

Ichneumon extensorius, insect din ord. Hy- 
menopterelor, fam. Ichneumonidelor; un vespe 
lung de 10—12 mm.

Ichneumonide, sau Entomophage, insecte hy- 
menoptere, terebrante, cu larvele apode, lipsite 
de anus. Trăiesc părăsite în alte larve genurile: 
Ichneumon, Pimpla, Ophion, Bracon, etc.

Ichnuphi, la Egipteni un (}eu al luminei, identic 
cu Kneph (v. ac.)

Ichor, (grec.) în medicină numirea unui lichid 
seros-sanguinolent, ce se scurge s. e. din ulcere 
gangrenoase.

Ichthyobdella, verme anelid, apod.
Ichthyodonţi, (grec.) dinţi de pesci fosili.
Ichthyol, un preparat medicamentos, a cărui 

composiţie chimică se crede a fi sarea de amoniu 
a unui acid al sulfului Ca8 H36 S3 06 Ha şi care se 
întrebuinţează contra boalelor de piele, precum 
şi intern contra reumatismului articular. Pentru 
prepararea sa se întrebuinţează destilatul oleios 
ce resultă din resturile fosile de pesci ori alte 
animale ale mărilor, cum s. e. se obicinuesce 
pfin Tirol, şi care are un miros de Mercaptan 
ori analog Petroleului. Oleul fierbe între 100 
până 255°. Pentru obţinerea sulfatului de mai sus 
se amestecă acest oleu cu acid sulfuric concentrat. 
Avem mai multe alte derivate dela acest corp, ca 
s. e. cu sodiu, litiu, mercur, numite ichtiolate.

Ichthyologia, partea zoologiei care tratează 
despre pesci.

Ichthyophagi, animale care se nutresc exclusiv 
cu pesci.

Ichthyosaur, nume dat de Cuvier unei reptile 
antediluviane, ale cărei resturi fosile aparţin for-
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maţiunii Jurasice, Scheletul este de 6 la 7 m., 
cu sternul şi capul de şopârlă, o falcă de delfin 
şi dinţi de crocodil, o colonă vertebrală de pesce 
şi înnotătoarele de balenă.

Ichthyosis, (grec.) morb de piele, caracterisat 
prin formarea de solzi epidermaU, cari dau tegu
mentului aspectul unei piei de pesce sau şerpe. 
I. are diferite grade; solzii se pot desvolta până 
la o grosime de câţiva centimetri. I. este morb 
ereditar, câte odată şi congenital, şi incurabil.

Icio^lan, nume vechiu al pa^lor la curtea Sul
tanului şi a Domnilor Români.

Iclodul mare, magh. Nagy-Iklod, corn. rur. în 
Trs., cott. Solnoc-Dobâca, cu 1172 loc. Români 
(921) şi S^i.

Icoana, imagine, chip; în sens bisericesc-re- 
ligios I. sunt însemne religioase spre repre- 
sentarea persoanelor sacre, tainelor, momentelor 
din istoria mântuirei, ca prin mijlocirea acelora 
mintea şi inima mai cu înlesnire, cu mai mare 
forţă să se înalţe la cunoascerea supranatura
lului, la urmărirea virtuţilor.

Cultul I,-lor îl aflăm la toate popoarele pă
gâne. In iudaism era mai restrins decât în pă- 
gânism. In creştinătate la început a fost mai 
puţin desvoltat, mai apoi cu lăţirea şi întărirea 
creştinismului a ajuns la culme în pictură şi 
sculptură. In biserica de rit oriental se folosesc 
numai I. pictate. In România ca şi în restul 
orientului arta picturii nu putu să ia aventul 
renascerii din apus. Tradiţia bisericească cerea, 
ca chipul sfinţilor să fie cât mai puţin îngrijit, 
cel mult să zimbească evlavie. Trebue să con
statăm, ca picturile conservate corespund perfect 
acestei condiţiuni fatale pentru arta religioasă, 
sub a cărei influenţă era robită şi cea profană. 
Pe lângă reproduceri de sfinţi, mai avem por
trete de domni, adesea cu familia lor şi în mână 
cu chivotul bisericii sau mănăstirii ctitite de 
dînşii. Merită menţiune familia lui Neagoe Ba- 
sarah la Curtea de Argeş. (Xen. UI, 670—72.) 
Cultul religios al I.-lor sfinte se manifestează în 
venerarea acelora prin închinăciune, prin săru
tare, şi este venerare relativă încât se refe- 
resce la chipul, fiinţa, taina representată. (v. Ico- 
nolatria.)

Iconium, capitala ţinutului Lyhaonia în Asia 
mică, oare cândva sediul sultanului Selgiucilor. 
1190 învingerea împer. Frideric I. Acum Konia 
(v. ac.).

IconoborzI, stricători sau spărgători de icoane, o 
sectă rusească ai cărei membri nu sufer icoanele, 
nici nu au biserici, ci se roagă sub cerul liber.

Iconoclaşti, stricătorii icoanelor. Cearta şi goana 
proprie a icoanelor religioase cu furie religioasă 
şi politică s’a escat şi s’a desvoltat în Orient în
cepând din seci. VUI, când împeratul Leo III 
Isaurul (726) a oprit folosirea şi cultul icoa
nelor. Goana şi cearta s’a continuat până sub 
împărăteasa Irina, când îti sinodul al 7-lea ecu
menic dela Nicea II (787) s’a aprobat cultul de 
venerare a icoanelor. Mai târziu iarăşi a erupt 
sub Leo Armeanul (815) şi a durat până după 
moartea împăratului Teofil, când sub regenta 
Teodora în sinodul constantinopolitan 842 pacea 
s’a restabilit, aprobându-se hotărîrile sinodului 
dela Nicea II. In memoria restabilirei cultului 
icoanelor ca a bunei credinţe, biserica orientală 
ţine o serbai'e în I Duminecă din Paresime. In

apus goana şi cearta pentru folosirea şi cultul 
religios al icoanelor nu a fost aşa lăţită şi exa
cerbată până la ivirea protestantismului, care 
cassând din cultul sacru icoanele, a devastat mo
numentele cele mai artistice ale picturei creştine.

Iconografia, cunoascerea şi descrierea icoa
nelor, cari represintă în biserica creştină pe 
Dumnezeu, pe sfinţi, misterii, întâmplări din 
istoria revelaţiunii, simbole şi lucruri sfinte. 
Simpla cunoascere a obiectului ce-1 repi'e.sintă 
icoanele sacre se (jice Iconologie, iar desciîerea 
Iconografie. I. servesce ca is.vor pentru istoria 
bisericească, şi dă probe despre credinţa creşti
nilor în diverse veacuri cu privire la adevă
rurile religioase. (Cf. Didron, Iconographie cbre- 
tienne histoire de Dieu. Paris, 1843; Piper, My- 
thologie und Symbolik d. Christl. Kunst. Weimar, 
1847, 1851; Otte, Handbuch d. kirchl. Kunst- 
archeologie, 5 Aufl. Leipzig, 1883. [i—ni.]

Iconogen, v. Eikonogen.
Iconolatria, cultul de icoane. In antichitate a 

existat înclinarea, de a representa în icoane 
fiinţe mai înalte divine şi alte (jeităţi sau pu
teri divine, şi de a le venera. Icoanele colorate 
ale (ţeităţilor celor mai vechi sunt din criptele 
regilor din Egipt. In religiunea persică a lui 
Zoroaster, israelită a lui Moise şi islamică a lui 
Mohamed, nu s’a suferit nici o icoană. Romanii, 
după Varro, în periodul lui Faunus, au ve
nerat preste 170 de ani pe (Jeii lor fără icoane 
şi idoli, şi numai mai târziu în cetăţi s’au in
trodus icoanele, idolii şi templele. La început 
nici creştinismul n’a avut înclinare cătră cultul 
de icoane; abia în seci. II şi III s’au introdus 
icoane în biserici, mai mult pentru înfrumse- 
ţarea lor, dar s’a început un atare cult de icoane 
în contra spiritului şi învăţăturilor religiunii cre
ştine, încât în seci. VIII au erupt cu toată furia 
certele pentru icoane şi în contra lor. V. Ico
noclaşti.

Iconom, la consistoriul archiepiscopesc ortodox- 
oriental din Bucovina numele consilierului con
sistorial, care are în sarcina sa referatul asupra 
administrării şi folosirii averii bisericilor şi a 
fondului religionar, adecă economatul.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Iconostas, (grec.)păretelesau tâmpladeicoane, 

ce, în biserica de rit oriental, din seci. IX a În
ceput a se ridica între presbiteriu (cor) şi între 
sanctuar sau sf. altar. I. are trei uşi. Una mai 
frumoasă,*mai înaltă, cu 2 aripi, numită »uşa îm
părătească*, înfrumseţată cu icoana »bunei v(>- 
stiri* şi a celor 4 evangelişti. »Impărătească« se 
numesce, pentru că prin aceea se aduc dam- 
rile şi evangelia pe masă, şi că numai preo
ţilor şi archiereilor este permis a întră la altar 
prin acea uşe când servesc, îmbrăcaţi cu or
nate sacre, diaconii pot întră numai când aduc 
evangelia şi darurile. Deadreapta şi deastânga — 
mează-(Ji şi mează-noapte — uşei împeiatesci, 
sunt alte două uşi mai mici şi cu o arii)ă, cari 
se numesc uşi »diaconale«, pentru că pe acelea 
ies şi întră diaconii când servesc. Acele uşi sunt 
înfrumseţate cu icoana ângerilor ori a diaconilor, 
cari în serviciul lor închipuesc pe ungeri. Ico
nostasul este împărţit în 3 părţi. Partea de jos, 
unde lângă şi între uşi sunt icoanele fundamen
tale, ca »Isus Christos*, V. Maria, Sf. loan 14 - 
tezătorul şi Sf. Nicolae. Partea de mijloc este
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înfrumsetată cu icoane luate din viata Mântui
torului şi a V. Maria, după cum sunt sfinţite prin 
serbătorile legate. In rândul al 3-lea sunt icoa
nele profeţilor şi ale apostolilor, iar deasupra 
tuturora în mijloc se înaltă crucea. Introducerea 
Iconostasului îşi ia începutul din timpul înce
tării certei Iconoclasticilor (seci. IX).

Icos, (grec. casă). In cultul divin I. se nu- 
mesce cântarea, ori cetirea aceea dela canonul 
mânecatului, în care, ca şi într’o casă, mai pe 
larg se desfăşură obiectul serbătoarei, mărirea 
tainei ori a virtuţilor sfântului, căruia este de
dicată (jiua de serbătoare.

Icosaedru, poliedru regulat cu 20 fete, triun
ghiuri echilaterale şi egale. In genere ori ce po
liedru limitat de 20 fete plane.

Icosar, veche monetă turcească de argint, în 
valoare de 20 lei vechi.

Icre, ouele pescilor osoşi şi ale celor cu solzi 
smălţuiţi. Femeile produc un numer enorm de 
oue; astfel o scumbrie 30—40,000, un crap ca. 
300,000, morunul, etc., milioane. Ouele de pesce 
se clocesc singure în apă; ele au o forţă vitală 
şi resistentă foarte mare. Icrele de morun, ni- 
setru, etc., se sărează şi se aduc în comerciu 
sub numele de Caviar. Cel mai preţuit caviar 
este cel rusesc veritabil (I. negre. Caviar de 
Astrachan), dela Marea Caspică şi Volga inf. 
Este caviar sgrăbuntos şi tescuit. Cel mai bun 
şi mai scump caviar este acela, care îndată ce 
s’a scos din pesce, e bătut cu nuele, apoi trecut 
prin site, ca astfel pielitele să fie delăturate, pe 
urmă sărat şi strecurat; preţul lui cresce cu cât 
ouele sunt mai mari şi mai sticloase. Din acest 
fel de caviar se expedează anual 5—600,000 kgv. 
Caviarul tescuit servesce populatiunii ruse ca 
nutrement (Jilnic. La Dunărea de jos se prepară 
caviar la Orşova şi în România la Galaţi şi Brăila. 
Europa sudică prepară caviar din icrele diferi
telor soiuri de pesci, cunoscut sub numele de I. 
roşii. Falsificările de caviar veritabil sunt dese.

Icre verdi, expresiune figurativă obicinuită 
pentru determinarea unui lucru imposibil de 
obţinut. (A trimite pe cineva după icre vercji.)

Icter, (med.) gălbinare (v. ac.).
Icterus Baltimore, pasere căutătoare diu fam. 

Fringillidelor, în general oranj-gălbenie, însă pe
nele de pe cap, guşă, umerii precum şi pluti
toarele din aripi şi unele cârmace din coadă sunt 
negre. Lung. totală: 20 cm., lung. arip. 9 cm., 
lung. co()ii 8 cm.; petrece prin America nordică, 
nutrindu-se cu larvele insectelor şi cu fructe 
cărnoase; uneori sunt păgubitoare pentru pomet.

[V. B.]
Ida, în mitol. grec. un munte in Troas, pe 

care Paris a judecat cearta pentru mer între 
Sera, Aphrodite şi Athene. Zeus de .pe acest 
munte a răpit pe Ganimedes şi l-a dus în Olimp.

Ida, munte pe insula Creta. Nimfele în pe
ştera acestui munte au crescut pe Zeus. Dactilii 
(piticotii) dela acest munte au căpătat predi
catul: Ideici. [Atm.]

Idaho, una din republicele Uniunii nordame- 
ricane, .situat la partea vestică a Munţilor Stâncoşi, 
219,620 km2, şi 84,385 loc. (1890); solul e bogat 
în aur, argint şi cărbuni de piatră; 1863—90 
a fost numai teritoriu; la 1890 s’a constituit în 
stat. Capitala Boise City.

Idalium, (acum DaliJ, promontoriu şi oraş pe 
Cipru, cândva cu templiilşi dumbrava A phroditei 
(IdaliaJ. In apropiere s’au aflat multe antichităţi.

Ida mare, magh. Nagy-Ida, germ. Gross- 
Eidau, corn. rur. în Trs., cott. Cluj, cu 1056 loc. 
Români (489), Saşi şi Maghiari.

Idas, în mitol. grec. fiul lui Apharos, fratele 
lui Lynkeos, numărat între heroii din Messenia; 
a răpit pe Marpessa, fata lui Euenos ((Jeu de 
rîu). Lupta fraţilor cu Dioscurii (v. ac.) a fost 
renumită. Dioscurii se ascund într’o scorbură 
(arbore gol) de stejar, dar Lynkeos, care vedea 
şi în păment, i-a zărit. Atunci I. a străpuns pe 
Castor, pentru ce Zeus l-a trăznit, iar Pollux a 
omorît pe Lynkeos. In poveştile române în scor
bură e mama pădurii, ori altă babă rea, iar I. şi 
Lynkeos sunt representaţi de regulă prin doi fraţi.

[Atm;]
Ide, în calendarul roman (Jiîele de 15 ale lu

nilor Martie. Maiu, Iulie şi Oct. şi cele de 13 
în celelalte luni ale anului, s. e. (Jiua a cincia 
înaintea I.-lor lui Marte representa pe 10 Martie, 
iar a cincia înaintea I.-lor lui Sept. pe 8 Sept., 
căci Romanii socoteau timpul cu 4îl0le ce pre
cedau Calendele, Nonele şi I. următoare.

Idea, 1) representare (v. ac.), 2) noţiune (v. ac.), 
3) judecată (v. ac.), 4) cunoscinţa (de obiceiu 
schematică: »nu-ţi faci idee!«) In general, sub 
numele I. înţelegem ori ce produs unitar al 
consciinţei noastre, şi cu deosebire partea in
telectuală a acestor produse. In special ideile 
în raport cu lumea externă sau internă, dela 
care ne vine materialul cunoscinţelor noastre, 
sunt de două feluri:

a) Intuitive, când în consciinţa noastră se 
reproduc sub formă de obiecte, adecă de re- 
presentări unitare interne, deosebitele realităţi 
externe şi interne, sau în chiar felul cum acele 
realităţi s’au presentat cunoscinţei noastre, sau 
într’o ordine schimbată de imaginaţiunea (v. ac.) 
noastră. Reproducerile prin mijloace materiale 
ale unor astfel de idei constituiesc operele de 
artă. Aceste I. sunt de natură individuală 
şi nu se im^un înţelegerii tuturor, adecă nu au 
valoare universală, decât numai fiind reproduse 
prin mijloace materiale, şi reproduse în aşa chip, 
încât relaţiunile dintre deosebitele lor elemente 
să se pară absolut naturale, absolut existente, (re
producere prin causalităte sintetică). To
talitatea acestor reproduceri constitue arta.

b) Discursive, când în consciinţa noastră se 
reproduc sub formă do representare sau de re- 
laţiuni de ropresentări unitare, numai părţile 
comune ale mai multor realităţi ce s’au pro- 
sentat cunoscinţei noastre. Aceste idei sunt de 
natură generală şi sunt transmisibile prin 
limbagiu. Ele se impun minţii tuturor numai 
atunci, când înţelesul lor se potrivesce cu na
tura realităţilor externe, din cari au fost scoase 
sau abstrase, (când adecă înţelesul a fost sta
bilit prin causalitate analitică). Atunci ele 
constituesc adevărul, iar totalitatea lor siste- 
matisată, sciinţa. Sintesa ideilor intuitive şi 
discursive constitue filosofia (v. ac.).

[Dragomirescu.]
Asodaţiunea ideilor, (unii înţelegend prin 

idee partea exclusiv intelectuală, (Jic: as. stăr- 
rilor de consciinţă, sub care termen se cu
prind şi fenomenele de sensibilitate şi voinţă).
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este proprietatea ce au ideile, ca din momentul 
ce se presentă odată în consciinţă însoţite de 
alte idei, să se însoţească cu aceste idei în aşa 
chip încât când vor reveni unele din ele în con
sciinţă să atragă după ele şi pe celelalte. Doue 
idei ce se ating venind una după alta (suc
cesiv) sau una lângă alta (simultan); doue idei 
cari sunt aduse indirect în atingere prin 
părţi comune, asemenătoare, tind să se repro
ducă totdeuna împreună, până ce legătura dintre 
ele ajunge aşa de mare, că nici nu ne mai putem 
închipui că au putut sau ar pute fi vr’odată des- 
unite. Atunci se formează aşa numitele aso
ciaţii indisolubile, cari formează temeiul tu
turor concepţiilor noastre despre lume. [M. D.]

Idea fixă. O idee se numesce fixă, când ea 
se manifestează sub forma unui »Leitmotiv«, ce 
se impune atenţiei şi stăpânesce întreaga inte
lectualitate. Cortegiul lung al nevroselor şi ma
ladiilor mintale presintă sub toată fisionomia lor 
bizară şi completă I.-le f. I. f. în fond nu este 
decât o idee, în care condiţiile de impresiona- 
bilitate sunt de aşa natură, că mintea e prinsă 
într’un cerc viţios, singurul ce preocupă atenţia. 
Ceea ce caracterisează I. f. morbidă este anta
gonismul ei cu starea generală psichică ante
rioară a individului; voinţa n’are nici o ac
ţiune asupra ei şi controlul simţurilor ca şi con
vingerea logică nu pot sdruncina I. f.

In nevrosă, o stare emoţională, o stare fisică 
miserabilă poate devia un sistem de imagini în
tr’un sens sau altul şi provoacă o I. f., prono
sticată mai alea printr’o revenire forţată asupra 
aceloraşi idei, asupra aceloraşi simptome şi pre
ocupaţii. O durere fisică constitue cu vreme o 
I. f. de boală, după cum o susceptibilitate prea 
uşor iritabilă poate provoca cu vremea o I. f. 
morală. Cu cât ea trăiesce, vieţuiesce mai mult 
sub controlul unic al atenţiei, cu atât I. f. se îm- 
plântează mai mult, se înrădăcinează în starea 
psichică a individului; absurditatea I. f. dispare 
şi un caracter de veritate dificil de desrădăcinat 
pătrunde în sufletul individului şi cu atât mai 
adânc, cu cât idea este mai absurdă. Qmul normal 
are şi el I. f.; gânditorii noui, acţionali nu fac 
decât trăiesc în ideile lor fixe. Diferenţa lor 
de caşurile morbide este, că controlul voinţei 
se exercită în continuu. Psicboterapia a reuşit 
prin sugestie, hipnotism, etc., a vindeca morbi
ditatea I.-lor f. şi distruge structura lor patologică.

[N. Yaschide.]
Ideal, 1) ceea ce are existenţa în mintea 

noastră; opus cu real, care are existenţa în 
lumea externă. 2) Tipul perfect, pe care tinde 
să-l realiseze întreaga noastră activitate şi cu 
deosebire activitatea artistică. Deci câte feluri 
de activităţi sunt, atâtea I. sunt posibile: fie
care poate să aibă o perfecţiune proprie, să 
corespundă unui I. I.-ul poate fi conceput sau 
ca avend o existenţă transcendentă, adecă 
mai pe sus de ceea ce ne poate da lumea 
materială prin intermediul simţurilor, mai pe 
sus de această lume însăşi, care n’ar fi decât 
o copie imperfectă a acelei existenţe per
fecte; sau ca un produs pur psichologic, 
pe care mintea noastră îl formează din com
paraţia lucrurilor mai bune sau mai rele, ce 
ni-se dau în experienţă. Cea dintâiu e teoria 
idealiştilor şi îndeosebi a lui Plato (v. ac.);

cea de a doua este a sensualiştilor, avend 
ca representant însemnat pe englezul Locke 
(v. ac.). O stare pur psicbologică implică mai 
mult o existenţă pasivă; pe când I. este 
principalul motor al întregei activităţi, a fiecărui 
individ în parte şi a omenirii în genere. Ar fi 
loc dar pentru o teorie intermediară între cea 
sensualistă şl cea idealistă. După această teorie, 
I. ar ave o existenţă transcendentă întrucât în
treaga noastră activitate, ce ne împinge pe calea 
perfecţionării, îşi are isvorul în nisce condiţiuni 
ce s’au manifestat cu mult inainte de a ajunge 
la consciinţă de noi înşine; în acelaşi timp ar 
fi şi o stare psicbologică, întrucât noi nu no 
putem da samă de existenţa I. decât după un 
lung şir de experienţe, din cari scoatem, prin pu
terea noastră de abstracţiune, acele note şi re- 
laţiuni ce caracterisează I. In ori ce cas reali- 
sarea unui oarecare I. în lumea obiectivă şi deci 
săvîrşirea unui pas mai mult pe calea progre
sului, nu se poate face fără o potrivire între 
acele condiţiuni de activitate ce se găsesc în noi, 
dar cari în mare parte scapă controlului nostru, 
şi între materialitatea asupra căreia se exercită 
activitatea noastră resultată din acele condiţiuni. 
Un artist nu-şi poate realisa I. seu: 1) dacă ima
ginea tabloului, statuei sau stărilor sufletesc! din 
viitoarea operă literară, nu va fi perfect adecuată 
felului seu particular de a fi, dacă adecă nu va 
isvori în mod natural din adâncurile sufletului 
seu; 2) dacă materialul extern ales pentru rea- 
lisarea acelei imagine nu va pute fi stăpânit de 
artist în ^a chip, încât ori cărei particularităţi 
a imaginei să-i poată da un echivalent adequat în 
materialul ales. Lipsind prima condiţie, opera e 
falsă; opera e incompletă, dacă lipsesce cea do 
a doua. Geniul (v. ac.) are putinţa de a le în
deplini pe amendoue. [Dragomirescu.]

Idealism, termin sub care se subsumă toate 
teoriile filosofice, cari căutând să resolve pro
blema originei cunoscinţelor noastre ajung la 
conclusiunea, că această origine se găsesce mai cu 
samă sau chiar exclusiv (I. absolut) în spiritul 
nostru. Opus sensualismului, caro găsesce 
această origine în impresiunile pe cari lumea 
încungiurătoare le trimite simţurilor noastre. Cei 
mai caracteristici filosofi idealişti sunt: Plato, 
Berkley,Kant,Fichte, Schelling,Hegel. [M. D.j

Ideaţia, procesul mintal al formării unei idei, 
cât şi al unor sisteme de idei; ea este procesul 
psichologic cel mai înalt şi mai abstract, caraf!- 
terisând aproape exclusiv mintea omenească. 
Animalele pot ave cel mult structura emoţională 
a unui limbagiu psichic, însă nici odată articulat; 
ele au imagini, iar nu idei, deci nici I. Prociîsul 
I. e o funcţie specială a scoai*ţei cei-ebiale şi e 
localisată mai ales în lobul frontal; unele date 
experimentale pledează penhn această localisai’c.

[N. Vaschide ]
Idem, (lat.) acelaşi, aceeaşi.
Identic, termin filosofic prin care se denotă 

absoluta ori relativa egalitate a doue obiecte, 
doue noţiuni, doue judecăţi ori doue mărimi, atât 
după conţinut cât şi după formă. I. se mai (jico 
şi despre ce este cuprins sub una şi aceeaşi idee, 
s. e. propuneri identice. | P1.]

Identism, termin filosofic prin care se denotă 
teoria ori vederea de a aduce obiectele gândină 
în asemenare unele cu altele, în scopul de a
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constata gradul lor de identitate sau egalitate. 
1, sau mai corect sistem al filosofiei identismului 
a fost numită fiJosofia lui Schelling (v. ac.) şi 
a lui Hegel (v. ac.) pentru cuventul, că aceşti 
filosofi au proclamat principiul absolutei iden
tităţi între natură şi spirit, între real şi ideal, 
intre subiect şi obiect, intre lume şi cugetare.

[PI.]
Identitate, termin filosofic, princip şi categorie 

logică, prin care se constată raportul de egali
tate dintre obiectele gândirei. Ca axiomă a cu
getării logice fprincipium identitatis) exprimă, 
că fiecare noţiune, fiecare gândire este egală cu 
sine însăşi, a = a, şi impune cugetării obliga
ţiunea logică, ca actele sale să-şi corespundă 
pe deplin. Ca axiomă fi si că principiul identi
tăţii invoalvă postulatul, că fiecare obiect, pe 
lângă ori ce schimbare a stărilor sale, el tot- 
deuna remâne acelaşi .şi se susţine. In mate
matică se (Jic mărimi identice acele, cari au 
acelaşi fond şi aceeaşi formă; equaţiunile între 
a.stfel de mărimi se dic equaţiuni identice. In 
geometrie se.întrebuinţează în loc de identic 
terminul congruent. (Cf. Pletosu, Logica; Maio- 
rescu. Logica.) [PI.]

Identitatea criminalilor. (Serviciul antropo- 
metric). Spre a judeca în cunoscinţă de causă 
şi, în special, spre a pute proporţiona pedeapsa 
după perversitatea criminalului, judecătorul are 
nevoie a cunoasce antecedentele inculpatului sau 
acusatului ce are a judeca. De oarece acesta caută 
totdeuna a ascunde cu îngrijire relele sale ante
cedente, e necesar ca judecătorul să aibă la 
îndemână un mijloc, prin care să poată stabili 
cu certitudine dacă respectivul individ a mai 
fost sau n’a mai fost condamnat anteriorminte, 
să-l poată deci identifica cu un condamnat an
terior, când el ar fi suferit în adever această 
condamnaţiime şi acum o neagă. Stabilirea iden
tităţii criminalilor este asemenea necesară în 
cas de evadare. Ea se făcea prin mijloace pri
mitive şi ineficace în alte timpuri. Dar pe la 
începutul secolului nostru s’a început în Francia 
şi s’a întins şi în celelalte ţeri sistemul foto
grafierii: condamnaţii pentru crimă mai ales 
erau toţi fotografiaţi şi pentru ori ce acusat, 
care-şi ascundea antecedentele, se corceta în 
colecţia de fotografii spre a se vede, dacă nu 
a mai fost osândit. Această cercetare însă era 
adesea foarte dificilă (când numărul fotografiilor 
era mare) şi conducea la resultate foarte aproxi
mative (o simplă asemănare aparentă putea face 
să se confunde acusatul cu un vechiu condamnat). 
In 1879 Alphonse Bertillon (dela prefectura 
poliţiei din Paris) a înventat un nou mijloc 
foarte ingenios, care permite a constata cu mare 
exactitate identitatea criminalilor şi care pi esintă 
avantajul important că rosultatele constatărilor 
făcute prin acest sistem se pot clasifica foarte 
metodic, aşa încât cercetările să se poată face 
cu mare uşurinţă. Acest nou sistem este metoda 
de identificare prin semnalmente antropome- 
trice. El consistă pe deoparte îu măsurarea a 
diferite lungimi osoase (talia, lungimea dege
tului mijlociu, lăţimea craniului, etc.) şi îu no
tarea a diferite indicaţiuni particulai'e (coloarea 
ochilor, a părului), iar pe de altă parte în cla
sificarea metodică a acestor aşa numiţi coefi
cienţi antropometrici. — Diversele semnalmente

anthropometrice se înscriu, pentru fiecare individ 
măsurat, pe o fişd (bucată de carton) specială, 
şi diferitele fişe se aşează în mai multe grupe 
din ce în ce mai restrinse, ţinendu-se samă rând 
pe rând de diverşii coeficienţi antropometrici. 
Astfel, presupunând că 100,000 indivi(Ji au fost 
măsuraţi, cele o sută de mii fişe antroponietrice 
se vor împărţi ântâiu în 3 grupe, de pildă, ţi- 
nendu-se samă de înălţimea taliei: indivi4i de 
statură înaltă, indivi4i de statură mijlocie, in
divizi mici la statură. Apoi fiecare din aceste 
trei grupe de fişe se va împărţi în alte 2 sau 3 
subdivisiuni, ţinendu-se samă de un alt coeficient 
antropometric, de pildă lungimea degetului mediu. 
Fiecare din aceste subdivisiuni se va împărţi 
iarăşi în alte grupe mai restrinse, ţinendu-se 
samă de un alt coeficient antropometric (de pildă 
lungimea piciorului) şi aşa mai departe până se 
va ajunge la grupuleţe de 10—15 fişe. — Astfel 
fiind clasificate fişele antroponietrice, se vede cât 
de uşor se poate constata identitatea unui in
culpat (care a mai fost condamnat şi mesurat 
mai înainte) în chipul următor: se iau rând pe 
rând diferitele semnalmente antroponietrice ale 
inculpatului; înălţimea staturei (taliei) sale va 
indica în cari dintre cele 3 mari grupuri este 
fişa lui, lungimea degetului mediu va indica în 
ce subdivi.siune a acelui grup se cuprinde fişa 
inculpatului, lungimea piciorului va precisa şi 
mai bine grupuleţul în care se află fişa incul
patului şi aşa mai departe până la găsirea fişei 
Iui. Atunci, pe dosul fişei sau chiar pe faţa ei, 
sub indicaţiunile antropometrice, se vor găsi notate 
numele şi pronumele individului, data nascerii 
lui, etc., şi condamnaţiunile penale ce a suferit. 
(Aceste date se înscriu uneori pe nisce fişe spe
ciale, la cari trimite fişa antropometrică). Astfel 
toate antecedentele criminalului sunt perfect cu
noscute prin acest sistem de identificare foarte 
ingenios, foarte sigur şi foarte simplu. — Acest 
sistem de identificare nu este mult respândit; 
el funcţionează la prefectura poliţiei din Paris 
dela 1882, în România din 1890, în Italia din 
1891, în iSpania din 189.5, în Olanda şi Belgia 
din 1896, in Ungaria din anul 1899. (Cf. De 
l’identification par Ies sigualements anthropo- 
metriques par A. Bertillon în Archives de l’An- 
thropologie criminelle, an. 1896, pag. 293 sq.; 
asemenea; Trăite theorique et pratiquedu Casier 
judiciaire par Georges Mironesco. (Paris, 1899), 
pag. 126 sq.

Ideofrenia, după Suislain una din cele 6 ca
tegorii elementare do boale mintale. Cele 6 forme 
fundamentale de boale, din cari derivau cele
lalte, erau următoarele: 1) Melancolia sau Fre- 
nalgia (simţementul predomnitor e al tristeţe!); 
2) Extasul sau Frenoplexia: activitatea mintală 
e oarecum întreruptă, suspendată; 3) Mania 
sau Hiperemia : nota predominantă o dă excitaţia 
pasională, o exaltaţie; 4) Nebunia sau Para- 
frenia: caracteristica o presintă o anomalie a 
voinţei, mai ales sub forme impulsionale; 5) De
lirul sau Ideofrenia: caracteristica principală 
e o anomalie a ideilor, a felului de dirigere al 
minţei; 6) Demenţa sau afrenia: ruina şi sdrun- 
cinarea puternică a actelor morale şi intelectuale. 
Clasificaţia boalelor mintale de Suislain a fost 
de mult părăsită. [N. Vaschide.]

Ideographia, Ideogram, v. Hieroglyphe.
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Ideologia, (grec.) HG\\n\a despre idei, despre ori
ginea şi formarea lor. In lilosofia franceză acest 
termin a fost introdus pentru metafisică prin 
Destut de Tracy, Royer-Collard şi Cousin. Cel ce 
reduce totul la idei se (Jice ideolog. Napoleon I 
numia ideologi pe criticii sei politici. [PI.]

Ideo-motrlce, terminul consacrat imaginei mus- 
culo-tactile, care procedează o mişcare. Toate 
imaginele sunt mai mult sau mai puţin motrice, 
determinând fiecare în multiplele combinatiuni 
psichice mişcări. Idea implică un întreg sistem 
de imagini, implică o serie de mişcări; dintre 
mişcări acele mai interne, cele ideo-motorii, de
termină sintesa şi devin actionale traducând în 
mişcări structura intelectuală. Ori ce mişcare im
plică la rândul ei o întreagă sistematisare de ima- 
^ni pentru a fi percepută; reînvieţuirea acestor 
imagini, acestor sensaţii diverse, ce au însoţit şi 
fost provocate de mişcare, constituesce o ima
gine motrice. [N. Vaschide.J

Id est, (lat.) prescui-tat i. e., adecă, va să 4ică.
Idieru, Nic. E., prof. rom., n. 17 Aug. 1859 

la Iaşi, dintr’o veche familie moldovenească. Pri
mele studii şi le-a făcut în Iaşi (ca bursier în 
internatul Academiei Mihăilene); studiile aca
demice, literare, juridice şi economice la Bu- 
curesci. Bruxelles şi Paris. întors în ţeară la 
1886, înzestrat cu titlul de doctor în sciinţele 
politice şi administrative, a colaborat la »Epoca«, 
»Ldberte Roumaine« şi în special la «România 
Liberă* până în Ian. 1888. Dela 1889 încoace 
profesor până la 1891 la gimnasiile clasice din 
Romau şi Caracal, iar de atunci la catedrele de 
economie politică şi finanţe şi de istoria univer
sală dela şcoala de comerciu din Bucuresci, unde 
a funcţional până în 1894, când a fost numit 
director al şcoalei comerciale de gr. I din ca
pitală. Scrieri; «Studii de economie politică şi 
finanţe* (Buc. 1895—97), «Istoria Artelor Fru
moase* (Buc. 1898).

Idila, (grec. mic tablou), era la Greci ori ce 
poesie descriptivă, ori ce tablou literar; dar mai 
ales poesii pastorale. Poesiile lui Teocrit servesc 
de model. Acji I. are numai înţelesul de poesie 
câmpenească, care zugrăvesce viaţa dela ţeară, 
cu simplitatea, moravurile şi scenele sale. Ea 
are forma lirică, ca Bucolicele lui Yirgiliu, Ma- 
cedonele lui Bolintineanu, domele, horele şi ba
ladele poporale; sau sunt poeme epice ca Miron 
şi Florica a lui I. Negruzzi, Hermann şi Do- 
rothea a lui Goethe; sau poeme dramatice ca 
Aminta a lui Tasso; sau novele ori romane în 
prosă, ca Paul şi Virginia a lui Bernardin de 
S. Pierre, Cartea despre Ruth din biblie.

Idioblast, termen prin cai'e O. Hertwig de
signează unităţile cele mai elementare ale ce
lulelor. Botanistul Sachs însă, l-a întrebuinţat 
mai inainte pentru a arăta şi deosebi celulele 
singuratice din corpul plantelor, ce diferă de 
celulele vecine prin forma, stractura şi conţinutul 
lor. Aşa sunt I. cu păreţii groşi, lignificaţi şi cu 
rol mechanic în plantă, constituind ceea ce se 
numesce sclereide sau stereide; altele conţin fer
menţi, ori substanţe de excreţiune; tanin, oxalat 
de calciu, gume, reşine, etc.

Idioelectrlce, corpuri cari se pot electrisa prin 
frecare, spre a le deosebi de corpurile anelectrice, 
cari nu se bucură de această proprietate. Această 
distincţiune a fost mai pe urmă părăsita, pentru

că s’a descoperit că diferinţele la cari cores
punde nu sunt aşa de esenţiale cum s’a crezut 
mai înainte.

Idiom sau Idiomă, limba unui popor consi
derată în caracterele ei speciale.

Idio-muscular, denumire dată de Schifi parti
cularităţii muşchilor de a fi ancă iritabili, chiar 
când nervii ce-i excită şi inervează nu mai func
ţionează. Fenomenul idio-muscular e o probă 
indirectă a vechei teorii a iritabilităţii haleriane. 
Contracţiile idio-musculare în secolul trecut le 
vedem înregistrate drept fenqmene miraculoase, 
schimbări de atitudini ale morţilor. Fenome
nele idio-musculare neprovocate sunt âncă puţin 
cunoscute. [N. Vaschide.)

Idiopatia, (grec.) morburi proprii sau originare 
ale unui membru de corp, în contrast cu sim
patia, adecă cu morburile unui membru nu direct 
atacat de boală.

Idioplasma, numire datădeNăgeleprotoplasmei 
mai densă, mai apoasă şi cu micelole orientate 
paralel, în oposiţie cu protoplasma fiuidă cu mi- 
celele fără orientaţiune predominantă (Plasma 
nutritivă).

Idiosincrasia, (grec.) în psichologia fisiologică 
modul propriu de sensibilitate şi de a fi al ner
vilor sensitivi în momentul de percepere a sti- 
mulilor externi pentru producerea sensaţiunilor. 
Căci ca sensurile să devină factori suficieuţi la 
producerea sensaţiunilor, se cere ca să fie în 
stare normală atât sub raportul constituţiei cât 
şi al sensibilităţii. Ori ce abatere dela această 
condiţie se consideră ca idiosincrasie. 8. e. unii 
oameni arată oarecare aversiune pentru anumite 
animale (şoareci, şerpi), alţii pentru anumite 
mâncări, ori lucrări. Aproape fiecare sens poate 
deveni idiosincratic, când se arată prea debil 
pentru perceperea stimulului. Este şi idiosin
crasie socială, cătră anumite persoane, care este 
identică cu antipatia. V. şi Hyperaesthesia. (Cf. 
Pletosu, psichol. pag. 24.) [PI.]

IdIoţia, Idiotism, Imbecilitate, infirmitate con
genitală sau dobândită în prima copilărie. Con
sistă în desvoltarea insuficientă a creerului, a 
facultăţilor intelectuale, afective şi morale. I. 
are oarecare asemenare cu cretiuismul, dar nu 
trebue confundată cu acesta din urmă. Distingem 
doue categorii în I.; 1) Imbecilitatea, 2) Idioţia 
propriu (}isă. Imbecilitatea cuprinde caşurile mai 
puţin grave şi se deosebesce de I. prin faptul, 
că turburări mai mult sau mai puţin pronunţate 
de fonaţiune există în a doua categorie, pe când 
la imbecili vorba este normală sau foarte puţin 
turburată. In cele mai multe caşuri I. este ul
timul grad al unei serii de degeneraţiuni grave, 
cu toate acestea se întâmplă, ca oameni foarte 
inteligenţi, chiar oameni de geniu, să dea nascere 
la copii imbecili, ba chiar idioţi. Ca iniluenţe 
patologice, cari provoacă idiotismuJ, putem uiimera 
sifilisul ereditar, alcoolismul ascendenţilor. Intre 
căuşele climatologice putem numi aceleaşi, cari 
produc şi cretinismul, I. nefiind decât un simptom 
al acestuia. Aceste cause.sunt: constituţia solului, 
composiţia apei de beut, etc. Căsătoriile precoce, 
târzie sau disproporţia prea mare de vîrsta soţilor, 
precum şi căsătoriile consângene pot fi causo, 
cari produc I. progeniturei. Sunt alte causo de 
natură accidentală: lovituri pe abdomenul matein 
în timpul sarcinei, pe capul noului născut, apli-
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catia forcepsului, cari pot influenţa şi ele asupra 
desvoltării cerebrale ulterioare. In urma caşurilor 
de febră tifoidă gravă s’a observat, ca bolnavii 
să remână idioţi. Boalele cerebrale în prima co
pilărie produc de asemenea destul de des I. 
Idioţii pot fl macrocefali, mai ales în caşurile 
de hydrocefalie, sau microcefali, ceea ce este 
mai frecuent. Microcefalia poate fi proporţionată, 
sau craniul poate presenta deformaţiuni ca: acro- 
cefalia, platicefalia, plagiocefalia, scapocefalia, 
după cum capul este ţuguiat, plat la vîrf, asi
metric oblic-ovular sau în formă de carenă de 
corabie. Oasele feţei sunt şi ele asimetrice. Bolta 
palatină este sau plată sau ogivală. A doua den- 
tiţiune se face târdiu, incisivele mediane supe
rioare sunt mai mari decât în starea normală. 
Implantaţia vicioasă a dinţilor precum şi dinţi 
supranumerari s’au observat de asemenea. Creeriil 
poate fi sau mărit de volum, sau atrofiat, sau 
în fine unele părţi ale creerului sunt puţin des- 
voltate sau lipsesc cu totul. Faţa poate fi lungă 
şi ângustă sau scurtă şi lată, în unele caşuri faţa 
este asimetrică. Buzele sunt îngroşate, urechile 
pot ti aderente de craniu prin lobului lor, care 
in stare normală este liber. Idioţii sunt de obiceiu 
sau foarte mari, sau foarte mici de statură, braţele 
sunt lungi preste mesură, manile au degete supra- 
numerare sau presintă câte un deget mai puţin. 
Din punctul de vedere al temperamentului sunt 
unii idioţi liniştiţi, stau nemişcaţi într’un loc, cu 
gura căscată; alţii totdeuna în mişcare, ating 
ori ce lucru pe care îl ved, suut iritabili, reu- 
tăcioşi. In I. profundă simţurile: al gustului, al 
durerii, al tactului sunt aproape dispărute. Idioţii 
înghit lucrurile cele mai scârboase şi murdare, 
se ard fără a simţi vr’o durere. Unii idioţi res- 
pund destul de bine Ia chestiunile puse, memoria 
poate ti în parte bine desvoltată, dar facultăţile 
afective şi morale nu există de loc la aceşti 
oameni. Dacă sciu să vorbească, vorbele se în
ţeleg foarte greu şi ei nu cunosc decât un numer 
restrins de cuvinte; de asemenea scrisul este 
imperfect. Cu cât I. este mai profundă, cu atât 
cei atinşi de această infirmitate ajung la o vîrstă 
mai puţin înaintată, afară de caşurile excepţionale. 
Prevenţia I. este ilusorie. Propunerea de a se 
împiedeca alcoolismul, căsătoriile consângene şi 
alte cause ale idiotismului, este teoretică, dar nu 
practică. Singurul tratament posibil consistă în 
internarea idioţilor în asile speciale, unde pe 
lângă o igienă bună să poată urma în ateliere 
şi la şcoală, pentru a-şi ocupa inteligenţa, cât 
de puţin ar fi desvoltată. [Dr. Eugeniu Felix.]

Idioticon, dicţionarul unui dialect.
Idiotism, constracţiune, locuţiune proprie unei 

limbi .şi representând o particularitate a ei. (v. şi 
Idioţia.)

Idocras, mineral silicat aluminos de calciu. 
Cristale tetragonale, vercji, bruni, gălbui. E un 
product de contact eruptiv al calcarelor şi de 
metamortism al unor şisturi cristaline. Cristale 
se găsesc pe Vesuv (de aici sinonim Vesuvian), la 
Ala (Piemont), Eger(Var. Egeran), Bănat, Siberia, 
Ural, etc. In România I. s’a găsit în Parîngu.

Idol, (grec.) chip cioplit al 4eilor păgâni; figuri 
de lemn, lut, piatră sau şi atare obiect, cari au re- 
presentat cjeităţile popoarelor păgâne. [Atm.]

Idolatria, cultul idolilor; exista atunci, când 
se credea că în idoli (v. ac.) locuiesce atare (jeu.

spirit divin şi că acesta are putere de a ajuta 
ori a strica oamenilor. [Atm.J

Idomeneos, în mitol. grec. nepotul lui Minos 
din Creta; I. a dus 80 luntri cu soldaţi în contra 
Troici şi a fost unul dintre vitejii cei mai re
numiţi.

Idrate, v. Hydrate. ^
Idrla, oraş montan în Carniolia lângă rîul I., 

ce curge spre Isonzo; 4906 Ioc. (1890); şcoală 
de montanistică; renumite băi de hidrargir şi 
cinabru.

Idrlalit, mineral, hidrocarbur, uneori amestecat 
cu cinabru; la Idria.

Idrislcjl, dinastie arabă, v. Edrisicji.
Idro —, V. Hidro — şi Hydro —.
Idropsla, v. Hydropsia. I. pielii sau anasarc 

se observă în decursul boalelor de rărunchi, 
inimă, a cahexielor tuberculoase şi canceroase. 
Tratamentul ei variază după maladia care a 
causat-o şi constă în o medicaţiune tonico-car- 
diacă. diuretică, sudoriferă, purgativă şi în punc- 
ţiunea pielei. [V. I.]

Idulia sacra, la Romani sacrificiile, ce la fie
care Idus (13 ori 15 a lunei) se aduceau lui 
lupiter. I-se sacrifica o oaie, numită: idulis ovis, 
şi atunci din Regia (v. ac.) până în Arx capi- 
tolina (cetatea de pe muntele capitolin), se făcea 
procesiune pompoasă.

Idumei, dinastie, v. Edomiţi.
Idunn, în mitol. nord-germană muierea lui 

Bragi, ^e^l poesiei, iar ea, 4'na tinereţei, a păzit 
merele ce le mâncau 4eii, ca să întinerească. 
I. a fost dintre cei 12 Asi.

Idus, V. Ide.
lebuslţl, popor canaanit în Palestina sudică. 

Cetatea lor, lebus, a fost cucerită de David, şi 
sub numele de Ierusalim ridicată la capitala 
imperiului seu.

leciu, (magh. Maros-VecsJ, corn. mică în Trs., 
cott. Mureş-Turda, cu 1096 loc. (1891) Magh. 
şi Rom. (144); o fabrică de spirt şi ca.stelul 
baronului Coloman Kemeny, situat pe o stâncă 
pe malul drept al Mureşului; se găsesc şi ur
mele unui castru roman.

led, iadă, puii caprelor (v. ac.).
Iedera, plantă, v. Hedera.
Iedera moartei, (datină poporală Ia înmor

mântări). Dacă moare o fată tineră, fetele amice 
la petrecerea moartei, îi poartă iederă şi după 
îngropăciune o înfăşură pe după cruce. (v. Bradul 
mortului şi Dendrophori.) Fiind-că I. e simbolul 
vieţii, creştinii vechi o băgau în sicriul mortului, 
ca simbolul vieţii noue în Christos. [Atm.J

ledo sau leddo, mai înainte numele oraşului 
Tokio (v. ac.), capitala Japoniei.

ledza (sau ledza-bahaj, la Slavi o muiere be- 
trână, o strigoaie. După o poveste I. are 12 fete 
şi vin 12 ficiori ai unui rege, ca să le peţiască, 
dar I. cu secera înflăcărată, vrea să-i omoare pe 
toţi; ficioml cel mai tiner însă se deşteaptă din 
somn, vede piegătirile şi taie toate fetele, apoi 
fură păpucii babei şi cu aceştia, toţi 12 ficiorii 
trec preste apă. I. e luna ca fantomă de noapte 
(aci ca stellate), secera înflăcărată e o figură a 
lunei, 12 fete sunt 12 luni de pe ceriu în 12 luni 
ale anului, iar cei 12 ficiori sunt înmulţirea soa
relui, care se deşteaptă din noapte, scapă de 
lună şi trece preste ape. [Atm.]
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lefta, (le'phta din GrileadJ, unul dintre ju
decătorii Israilului, care prădâudu-şi moştenirea 
părintească a dus viaţă de corsar, până când 
cei mai bătrâni ai neamului de dincolo de Iordan, 
du|)ă 18 ani de robie la Amorei, îşi caută scă
pare la el. I. bate oastea Amoreilor, se reîn
toarce acasă ca învingător, dar trebue să-şi jert
fească pe rug fica, spre a împlini votul dat lui 
lebova înainte de bătălie, că dacă va învinge 
îi va jertfi pe prima persoană ce o va întâlni 
în cale spre casă.

leghie, (legenye), loc de cură climatică şi bal
neară în Transilvania, cott. Cluj. Stabilimentul 
zace la o înălţime de 550 m. asupra mării, în- 
cungiurat de păduri întinse. Are trei basinuri 
mari, mai multe cabine pentru băi calde şi de 
nămol, un aranjament de hidroterapie. La băi 
de nămol se întrebuinţează nămolul din Vâsâr- 
telek, care e în apropriere şi conţine mari can
tităţi de fier şi sare. Pentru adăpostirea visita- 
torilor stau la disposiţie un hotel şi câteva vile. 
Apa slab mineralisată conţine cu deosebire sulfat 
şi bicarbonat de calce. Factonil principal al băilor 
este gazul acid carbonic, care mereu musează în 
basinuri. Analisa făcută de profesorul Fabinyi 
în 1881 arată 34,4 c. c. acid carbonic liber în- 
tr’un litru de apă. Temperatura la isvor este de 
11,3°C. I. este proprietatea fondului religionar 
catolic din Ardeal şi este dat în antreprisă. Lit. 
Bolemann, Magyar fiirddk es âsvânyvizek. Bu- 
dape.st, 1896. [Dr. Vuia]

lehova, (unii pronunţă IahveJ, cele 4 litere 
(tetragrammaton); I H V H, prin cari în sf. 
Scriptură a V. T. se designă numirea lui Dum
nezeu, ca hinţă dela sine, absolută, inmutabilă, 
eternă şi singură, dumneZeul cel viu şi prin
cipiul a toată viaţa, în oposiţie cu idolii gin
ţilor, cari nu aveau viaţă (ps. 113, 8); lehova, 
ca DZeu al Ovreilor, a dat legea prin Moise şi 
conduce poporul la mântuire, prin lucrarea sa 
spirituală etică; iară ca creator, susţinetor, gu
vernator şi domn al universului se numesce 
Elochim; cu toate că lehova şi Elochim e aceeaşi 
fiinţă. Cuventul I. (după interpretarea din Apoc. 
1, 4, 8) înseamnă cel ce este, a fost şi va fi. 
Masoreţii (v. ac.), în loc de I. cetesc cele 4 li
tere Adonai, de oarece după părerea lor Iudeii 
din reverinţă nu pronunţau (Lev. 24, 16) nu
mele I. [i—m.]

lekaterinburg, oraş fortificat în Rusia, guver- 
naineutul Perm, 55,488 loc. (1897), centrul mi
nelor din Ui’al; monetărie, şteampuri, topitorii 
de fier şi aramă; comerciu spre Siberia.

lekaterinodar, capitala teritorului ruso-caucasic 
Cuban şi reşedinţaatamanului Cazacilordin Ouban; 
oraşul e situat lângă rîul Ouban şi are 65,697 loc. 
(1897).

lekaterinoslav, guvernament în Rusia sud., 
63,395 kma. şi 2.112.651 loc. (1897), parte e 
stepă cu burueni uriaşe (servesc ca material de 
foc), parte loc fructifer cu economii înfloritoare; 
jirăsirea vitelor e în.semnată; are sedimente de 
cărbuni. Capitala I., lângă Nipru, 121,216 loc. 
(1897), 1787 fundată de Potemkin. Centrul co- 
merciului cătră Odessa. Fabrici de tutun.

Ielele, Zine din poveştile române. I. locuiesc 
la munţi şi păduri, la ape şi locuri umedoase, 
sboai'ă în aer şi cântă, unii le aud cântecul, mai 
ales seara şi noaptea, când e nor şi ploaie; I.

răpesc puterea din trupul omului sau îi iau 
mintea (înielit sau luat de I.); uneori răpesc pe 
om şi-l duc cu ele; au loc anumit, unde îşi în
tind mesele şi se ospătează şi unde joacă hora 
lor. Din toate se vede, că I. locuiesc mai ales 
la ape şi se arată mai ales când e nor şi ploaie 
şi pentru aceasta se poate constata, că I. sunt 
dine ale apei. Numele în singular e leală, şi 
trebue să însemne apă, fiinţă de apă, de nor, 
în care asemenea este apă. I. sunt identice cu 
Elbe-le, Elfe-le (v. ac.) la Germani. (Cf. »Familia«, 
nr. 10 din 1873.) . [Atm.]

lelissavetgrad, oraş în guvern, rus. Cherson, 
lângă rîuleţul Ingul, 61,841 loc. (1897); comerciu 
însemnat; tîrg de cai.

lelissavetpol, (EHsabetpol), capitala guverna- 
meniului rus.-asiat. I. în Transcaucasia (44,136 
kma. cu 888,954 loc. 1897), lângă Gancia, rîu 
lateral al lui Kura. 33,022 loc. 25 Sept. învin
gerea Ruşilor (Paskevici) asupra Perşilor (Abbas 
Mirza).

lemen sau Yemen, colţul sud-vestic al Arabiei, 
formând acum un vilaiet al Turciei, are vr’o 
200,000 km*., cu 750,000 loc. In antichitate 
acest ţinut se numia Arabia fericită, probabil 
din causa comerciului seu cu tămâie, smirnă şi 
alte lucruri preţioase.

len, V. Ten.
lena, oraş în Saxa-Weimar, situat lângă rîul 

Saale, 13,449 loc. (1890); universitatea comună 
a principatelor saxone, fundată la 1558, cu bi
bliotecă de 200,000 voi.; în I. e sediul curţii 
de apel a statelor turingiene; observatoriu astro
nomic, gimnasiu. Monumentul lui loan Frideric 
Mărinimosul. Lângă I. a bătut Napoleon I pe 
Pruşi la 14 Oct. 1806.

lenescu, Constantin, profesor, deputat şi se
nator, n. 1845 în Craiova; după terminarea 
studiilor în ţeară, e numit profesor la liceul 
din Ploesci, pe care oraş dela 1883—95 l-a re- 
presentat neîntrerupt în parlament, parte ca 
deputat, parte ca senator, 1889 e ales primar 
al acelui oraş; activ şi ca Ziarist, I. a dirijat 
foile; »Voacea Prahovei« şi »Şcoala română#; a 
publicat mai multe lucrări didactice. Amestecat 
în luptele politice, 1875 e dat în judecată în- 
tr’un proces politic, e arestat preventiv şi apoi 
achitat de curtea cu juiaţi.

Ieniceri, (turc. = miliţie nouă), trupă turcească 
formată 1329 de sultanul Orchan din tineri pri- 
sonieri creştini, siliţi să primească Islamul; sul
tanul Murad I o organisâ deplin pe la 1360, o 
înzestra cu diferite prerogative şi urca efectivul 
la 12,000; în seci. XVII numerul I.-lor era de 
100,000. I. erau de doue feluri: unii orgauisaţi 
în regulă, adăpostiţi în casarme în Constan- 
tinopole şi în alte câteva oraşe, alţii formau 
trupe neregulate şi trăiau împrăştiaţi prin toate 
oraşele imperiului. In timp de pace I. făceau ser
vicii poliţienesci, în timp de resboiu erau foarte 
temuţi pentru impetuositatea lor la atacuii; ei 
formau simburele armatei turcesci; dintie ei 
era formată şi garda personală a sultanului. Cu 
decadenţa imperiului, decade şi instituţia l.-lor. 
De istoria lor sunt legate multe fapte gloiioaso 
(luarea Constantinopolului 1453, ş. a.), dar şi o 
mulţime de cruZimi de tot felul, revoluţii, asa
sinate de sultani, viziri, ş. a. Mai mulţi siiltaci 
încercară înzădar să restabilească disciplina dela
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început între I.; 1826 îi disolvâ Mahmud II, 
şi suprimă cu puterea aceasta instituţie, cu care 
ocasiune fură executaţi la 15,000 I. 

lenikale, oraş. v. Kerci. 
lenissei, fluviu în Siberia, isvoresce din Mon

golia chineză, parcurge guvern. lenisseisk, şi se 
varsă din jos de Dudinsk în Oceanul Arctic. 
Lung. 4750 km., basinul: 2.712,000 kma. Afluent 
drept are pe Tungusca sau Angara din lacul Baical.

lenisseisk, guvern, rusesc în Siberia estică, 
2.556,756 iun*, şi 567,807 loc. (1897), muntos 
cu mlăştine şi păduri seculare, în mare parte 
necunoscut, bogat în lăutoare de aur; rafinerii 
de sare; cărbuni şi grafit. Cap. Krasnojarsk. 
Oraşul I., lângă lenissei, 6648 loc. (1890); negoţ 
de blănării.

ienner, Eduard, chirurg englez, n. 1749 şi 
f 1823 în Berkeley. I. descoperi 1776 vacci- 
naţiunea (v. ac.), dar numai 1798 ieşi în publi
citate cu descoperirea sa prin scrierea: Inquiry 
into the causes and effects of the variolae vac- 
cinae. Londra, 1798. 1857 i-s’a ridicat un mo
nument în Trafalgar-Square în Londra, 

lenuper, (botan.) v. Juni penis, 
lepurar, (Aquila chrysactos), gen de pasere 

răpitoare din fam. Palconidelor, care preste tot 
e de o coloare brună-îutunecată, însă penele 
din dosul capului, dela ceafă şi de pe picioare 
sunt rugimi; coada la basă e albă, iar la vîrf 
e împodobită cu negre făşii curmezişe, cari însă 
lipsesc la indivizii mai tineri (A. fulva); tarsul 
picioarelor e gălbiniu; deschicjeturile nărilor au 
posiţie costişe. Lung. totală: 80—95 cm.; lung. 
aripilor 58—64 cm.; lung. co(jii: 31—36 cm. 
Petrece şi cuibăresce prin munţii sud-estici ai 
patriei noastre, uneori însă se coboară şi la 
câmpii. [V. B.]

Iepure, I. de câmp, (Lepus iimidusj, mamifer 
din ord. rocjetoarelor, fam. Leporidelor, are ure
chile mai lungi decât capul. Vîrful urechilor e 
negru, coada scurtă, sus neagră, jos albă. Perul' 
preste tot, după localităţi şi anutimpuri, este 
cenuşiu sau alburiu, brun sau ruginiu, pe partea 
de jos alburiu. Lung. corp. 54 cm., a urechilor 
13 5 cm, a cocjii 10 cm. Trăiesce în Europa 
centrală şi sudică; bărbătuşul se numesce ie- 
pui'oiu, femeiuşa iepuroaică. îşi face cuibul prin 
tufişe, scormonind pământul astfel ca să se scu
tească de vent. Face pagube mari prin câmpii 
şi păduri. Carnea e gustoasă, blana se folosesce 
pentru pălării şi căciule.

Iepurele de casă, (Lepus caniculus), mamifer 
ro(jetor, din fam. Leporidelor, are urechile mai 
scurte decât capul, vîrful urechilor cenuşiu-brun, 
coada sus neagră, jos albă, cam 3/4 din mărimea 
capului. Perul cenuşiu-gălbiniu amestecat cu peri 
negri; pe partea de jos a corpului este alb. 
Lung. corpdui 40 cm., a coijii 6’5 cm. Trăiesce 
prin Europa sudică şi Africa nordică, prin pă
mânt, în găuri săpate de el. Se înmulţesce mai 
tare ca iepurele de câmp. Aduce stricăciuni mari 
prin câmpii şi păduri. Carnea e gustoasă. Perul 
se folosesce la pălării şi blănuri (haine).

Ierarch, (grec. Hieros archon) capul, principele 
persoanelor sacre bisericesci. Numirea aceasta 
în mod distinctiv se dă numai episcopului, în 
care se complinesce puterea preoţiei, şi care prin 
grad ierarchic mai înalt are superioritatea or- 
dului şi a jurisdicţiunii.

lerarchia, principatul în guvernarea bisericii 
(Cf. loan XIII, 37; Mat. XX, 26-27; II Cor. 
I, 24; I Petru V, 3). In sens obiectiv I. de- 
seamnă puterea sacră aşezată de Is. Chr., în 
virtutea căreia prin ceremonii externe anumite 
persoane se facultează la deprinderea magiste- 
rului, ministerului şi regimului. In sens subiectiv
I. este statul sacra al acelor persoane, cărora 
se încredinţează serviciul spiritual, care stat apoi 
cuprinde în sine mai multe grad uri sau trepte 
ierarchice, dintre cari unele sunt inferioare ca: 
lectoratul şi subdiaconatul, altele superioare ca: 
diaconatul, preoţia şi episcopia. Aceste trepte 
ierarchice constituesc I. ordinis, afară de care 
mai este I. jurisdictionis, care consistă în pon
tificele roman cu episcopatul de sub jurisdic- 
ţiunea aceluia şi de o credinţă cu dînsul. I. 
aceasta după desvoltare treptată cuprinde în sine 
pe pontificele roman, patriarchi, primaţi, mitro- 
poliţi şi episcopi. I. există numai în biserica 
apuseană şi cea orientală ortodoxă, pe când s. e. 
protestantismul a cassat statul ierarchic.

lerbăritul, un soiu de dare pe iarbă din cele 
11 soiuri de dări indirecte, ce se plâtiau în 
Oltenia pe lângă darea directă pe timpul stă
pânirii austriaco.

Ieremia, (EremiaJ, proroc ovreu, păşi ca profet 
la 628 a. Chr. în Ierusalim, prorocind căderea 
imperiului şi risipirea lenrsalimului prin Chaldei, 
fir învinovăţit do trădare şi aruncat în temniţă, 
din care a fost eliberat prin Nabuhodonosor. I. 
trecu în Egipt şi -f* ca. 570 in Taphne. (Cf. Dr.
II. Puşcariu, Isagogia. Sibiiu, 1878.)

Ieremiada, v. Eremiadă.
Ieremie, loan Dârţu, archiereu, n. 1816 în 

Moreni, j. Iaşi; după terminarea studiilor sale 
a fost numit profesor la seminarul Socola din 
Iaşi, unde mai în urmă deveni şi director. La 
1843 s'a călugărit şi un an mai târziu se hi
rotoni preot. După o îndelungată activitate fii 
consacrat archiereu cu tithd Gălăţeanu, loco
tenent episcopului de Isniail în Basarabia, mai 
în urmă al Dunării de jos. El a murit în ve
nerabilă bătrâneţe la 27 Dec. 1893. (Alman. 
Cult. Buc., 1893, p. 17; Biser. ortod. Buc., 1893, 
p. 856 uu.)

leremieviciu-Dubău, Nicolau, învăţ, şi scriitor, 
de origine din familia boierească Dubău, căpătă 
couumele de I. după numele de botez al moşului său 
Ieremie D.; n. 11 8ept. 1837 în Tereblecea (Bu
covina). Dela 1860 învăţător la şcoala gr.-or. în 
Cemăuţ, iar dela 1870 la şcoala de exerciţii dela 
pedagogiul statului, unde se află şi astăzi, 1899; a 
publicat 1866, în traducere: 1) Manualul de gim
nastică pentru candidaţii învăţătoresci de I. Ne- 
ghilar din Bern; a colaborat la foaia bucovineană 
«Revista Politică» şi a editat următoarele căi'ţi 
didactice pentru şcoalele primare: 2) Carte de 
cetire sau Lecturar românesc pentru anul II 
şi III. Viena, 1883; 3) Gramatica elementară 
pentru anul II, apoi şi pentru III şi IV. Cer- 
uăuţ, 1885; 4) Abcdar românesc. Viena, 1884; 
toate aceste cărţi au apărut în mai multe edi- 
ţiuni; 5) Carte de cetire pentru cursul de re- 
peţire, 1895; 6) A treia carte de cetire pentru 
anul IV, şi 7) A patra carte de cetire pentru 
anii V şi VI; ambele aceste cărţi în colaborare 
ou profesorii D. Isopescul şi Ilie Luţă, în 1897. 
Din 1893 încoace redactează textul românesc
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al foii »Pădagogische Blătter* din Cernăuţ. Este 
membru onor. şi fundator în Societatea pentru 
cult. şi lit. română în Buc. şi în societatea acade
mică Junimea din Cernăuţ. [Dr. I. G. Sbiera.]

Iereu, (grec.) sinonim cu preot sau popă. 
Protoereu se numesce deci protopopul. In Ro
mânia este câte unul de judeţ şi capitale, adecă 
în tot 34. Ei se numesc de episcopul eparhiot în 
înţelegei'e cu ministerul cultelor, şi sunt retri
buiţi cu 300 lei lunar. (Alman. Cultelor. Buc., 1893, 
pag. 48 şi 50.)

Ierichon, în vechime oraş înfloritor în Pa
lestina, în roditoarea vale a Iordanului, spre 
nord dela Marea Moartă, după dărîmare fu re
staurat prin Isus Navi. Pe ruinele lui I. zace 
acum satul Rîchâ. In I. a vindecat Isus pe orbi.

Iermak sau Timofejev German, cuceritorul 
Siberiei, cosac, în serviciul familiei Strogonov, 
cuceri dela 1579—84ţeara delaUral până lairtiş, 
t 1584.

Iernat, iernatec se numesce petrecerea iernei 
cu vitele pe o moşie oarecare şi ţinerea lor 
acolo pe timpul iernei. Mai cu samă se între
buinţează de mocanii seceleni şi de proprietarii 
turmelor de oi călătoare, cari vara o petrec sus 
la munte pe vîrfurile Carpaţilor, şi iarna la câmp 
ori la Baltă. Unde iernează ei, angajează fen 
de cu vara dela proprietari şi arendaşi, pentru 
timpul când oile nu ar pute umbla iarna afară 
la păşune, din causa omătului şi a viscolelor. Tot 
aşa şi pentru timpul fătatului oilor, ca să aibă 
ceva fen bun de livade ori cositură de meiu, şi 
ceva adăpost în contra intemperiilor pentru 
mume şi miei, în caşul dacă s’ar schimba vremea. 
Ei sunt bine vă4uţi de proprietari şi arendaşii 
de moşii, nu numai fiind-că le cumpără nutreţul 
şi îl plătesc bine, dar cu bătătura oilor îngi'aşe 
binişor şi ţarinele deja sleite prin cultura rapace. 
De aceea le fac şi unele concesiuni mai mici 
pentru a-i atrage pe moşiile lor.

V. şi Hivernage.
lerney, loan, istoric magh. n. 1800 în Do- 

rozsma, f 1855. A studiat în Pojon, Pesta; 
1820 advocat, 1844—47 a întreprins călătorii 
prin România şi prin părţile Donului şi ale Mării 
Azovice, cu scop de a afla patria străveche a 
Maghiarilor. Pentru operele sale relative la 
această chestiune şi la istoria veche a Maghia
rilor, Academia maghiară 1838 l-a ales memhru 
oiflinar al său.

Iernut, (magh. Radnot), comună mică în Trs., 
cott. Ternava mică, cu 1662 Ioc. (1890) Maghiari 
şi Români (460); oficiu pretorial, staţiune de cale 
ferată; tîrguri cercetate. George Râkoczy I a 
zidit aci 1630 un castel. In 1848 bar. Apor 
Gyorgy a spânzurat in săloile de aici 35 ţerani 
români, pacinici şi nevinovaţi, şi apoi cu ciu
bucul în gură se preumbla printre trupurile lor. 
(Cf. epistola lui însuşi dto 2 Oct. 1848 cătră 
Gâllfy, şi «Siebenbiirger Bote«, 1848.)

Iernut, (Ernot), protopopiat român aparţinător 
archidiecesei gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgăraş, 
cu 23 comune şi 9177 suflete.

Iero —, V. şi Uiero —.
lerodiacon, (grec.) diaconul mai ales cel de 

chip călugăresc se numesce »ierodiacon«, ceea 
ce arată că diaconatul nu este numai un oficiolat 
clerical, ci ord sacra ierarchic cu putere mai 
restrinsă.

leronim, Sofroniu Eusehiu, sfânt părinte, cri
ticul şi exegetul biblic cel mai profund şi mai 
genial al bisericei creştine, n. pe la 340 în Stri- 
donul Dalmaţiei din ])ărinţi creştini; e întrodus 
în Roma de Donat şi Victorin în literatura la
tină şi filosofia grec., călătoresce mai târdiu în 
Orient şi este ordinat 379 preot de cătră Paulin, 
episcopul Antiochiei, apoi merge la Constanti- 
nopole, ca să asculte pe Sf. Grigoriu Nazian- 
zenul; 382 călătoresce ia Roma, 386 merge din 
nou în Orient şi se aşează în Vifleim, unde 
t 420 ca monach. I. are deosebit merit prin 
faptul, că a făcut cunoscuţi în apus tesaurii teo
logiei grec. Dintre lucrările sale, cea mai pre
ţioasă e aşa numită «Vulgata*; traduse mai de
parte istoria lui Eusebiu din Caesarea în latinesce; 
prin opera sa »De viris illustribus sive de scrip- 
toribus ecclesiasticis* devine întemeietorul pa
tristicei bisericesci. Opere compl. ed. de Vallarsi 
(11 voi., Verona, 1734—42; ed. mai nouă 15 voi. 
Veneţia, 1770 şi urm.).

leronim, Ploesceanul, archiereu, n. 1835 în 
Poiana, j. Prahova. De timpurius’adedat cu praxa 
pedagogică, ocupând postul de institutor cu atâta 
eminenţă, în cât ministeriul s’a ve(jut îndemnat 
a-i mulţămi în mod oficial, mai cu samă pentru 
metoda sa de înveţăment intuitiv. Asemenea 
laude şi recunoscinţe îi meritară şi conferenţclo 
sale cu institutorii mai multor judeţe. Pentru 
metoda sa a mai fost decorat cu medalia Bene- 
Merenti şi cu ordinul Coroana României, ba chiar 
premiat la exposiţia din Paris dela 1889. El s'a 
ocupat şi cu musica bisericească, şi lituigia lui 
în 2 voci se mai aude în multe sate, unde este 
un înveţător mai harnic. La 1892 a fost ale.s şi 
hirotonit archiereu, primind atunci şi călugăria. 
Doi ani mai în urmă, murind Inocenţie Moisiu, 
episcopul Romanului, I. administra acea eparchie, 
sub care titlu figurează în faimosul proces si
nodal Ghenadie Petrescu, până când se alese la 
aceea episcopie loanichie Fior în 24 Martie 1897. 
(Alman. Cultelor, Buc. 1893, p. 17. Biserica or
todoxă, Buc. 1894 şi 97. Dare de samă despre 
judecata sinodală Gh. Petrescu, Buc. 1896.)

leronim de Ceeena, medic veneţian, caro îm
preună cu Leonard de Massari din Buda şi cu 
un medic ovreu dela chanul tătăresc a operat 
rana lui Ştefan cel Mare al Moldovei. La ase
diul Chiliei (1462) Ştefan căpetase o rană la 
picior, pe care, încurcat în necontenite resboaie, 
şi-a negligeat-o, în cât din aceea i-a provenit 
în urmă moartea. La 1503 Ştefan trimite la 
Veneţia pe postelnicul Teodor cu rugare cătră 
Dogele, să-i trimită un medic. Alegerea a cărjut 
pe C., care la 2 Ian. 1504, împreună cu j)o- 
stelnicul Teodor pleacă la Moldova, dar până a 
sosi, rana lui Ştefan ia caracter acut şi ame
ninţă cu cangrenă. Astfel împreună cu cei doi 
medici chiemaţi la consultare, C. se hotăresco 
să ardă rana cu fier roşu, neluând însă respuu- 
derea pentra viaţa bolnavului. La câteva cjile 
după operaţiune Ştefan moare. (Cf. Xenopol »lst. 
Rom.* II 264—406.) [t.]

leronim de Fraga, un călugăr camalduleus, 
n. 1370 în Praga, aderent al doctrinelor eretice 
propuse de loan Huss (v. ac.), a însoţit pe acesta 
la Constanţa, unde se ţinea conciliul ecumenic. 
Aici provocat să-şi retragă înveţăturile eretice, 
le-a şi retras, dar curând după aceea de nou şi
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le-a susţinut, din care causă conciliul (în 1416) 
l-a declarat de eretic formal, iar autoritatea ci
vilă l-a condamnat la moartea pe rug, conside- 
rându-se eresia şi ca crimă contra statului.

lerovoam, numele a doi regi din împerăţia lui 
Israil 1) J. I, fu ales rege de cătră 10 seminţii 
în Sichem, contra lui Rovoam, fiul lui Solomon; 
domni ca. 953—927 a. Chr. Introduce idolatria, 
ridicând doi idoli de aur în Dan şi Bethil. 2) 
I. II, fiul şi următorul lui loav, domni 790—749, 
ridică imperiul la bunăstare şi înflorire tiece- 
toare. Aderent al idolatriei.

Iersey, 1) I. (Iersey), cea mai mare dintre 
insulele engleze din Canal, situată lângă coasta 
vestică a depart. franc. Mancbe, 116 km*, cu 
54,518 loc. (1891); capitala St.-Helier. 2) I. 
(lersey-Ciiy), oraş industrial în New-Iersey 
(America de nord), lângă Hudson, în faţă cu 
New-York, 163,003 loc. (1890); mari abaterii şi 
fabrici de zahăr.

Iertăciuni, rugăciunile pe cari le cetesc preoţii 
la morţi. Când vr’un bolnav zace prea mult 
în agonie, se chiamă preotul şi cetesce preste 
bolnav o rugăciune de I. Prietenii şi neamurile 
celui mort âncă merg a ierta sau a se ierta cu 
cel mort.

Iertarea, datină la cununii. înainte de a pleca 
mireasa la cununie se duce la toţi membrii fa
miliei, începând dela tată şi mamă până la cel 
mai mic, le sărută mâna şi îi roagă să o ierte, 
dacă cumva le-ă greşit cu ceva în viaţă, apoi 
se sărută ca semn de împăcare. Tot asemenea 
se roagă de iertare şi de vecini, în scop ca 
aceia să o aibă în bună memorie.

Ierunca, Ierusca, pasere, v. Alunar.
Ierusalim, (evr. Jemsalajim, lemsalem), locul 

sfânt al creştinătăţii, capitala Palestinei. In limba 
grec. şi lat. Hierosolyma, sub împăratul Hadrian 
Aelia Capitolina, mult timp Aeliă, care numire 
a trecut şi în limba arabă (Ilija). Arabii ex
primau sfinţenia oraşului prin »Beit el Makdis», 
»E1 Mukaddas®, »E1 Mukaddis*, iar în graiul po
poral »E1 kuds«, ceea ce înseamnă »sanctuar«; 
din acesta turcescul »Kudsi-serif«. Dela cele mai 
străvechi timpuri până în present I. este obiect 
de interes deosebit pentru toate popoarele. In 
timpurile domnirei judaice I. era centrul vieţei 
religioase-politice, avend pe timpul lui Irod cel 
Mare 250,000 loc.; aici îşi aveau residenţa regii 
ludeei, aici a zidit Solomon vestitul templu. Aici a 
trăit, a propoveduit legea creştină, a murit moarte 
pe cruce şi a fost înmormântat Isus Christos. — 
I. cucerit de David a fost numit oraşul lui D. până 
la Solomon, sub care ajunsese la mare înflorire. 
Sub urmaşii lui Solomon îl prădează Sisac Egip
teanul (870 a. Chr.),, loas, regele Israilului (839 
până 823), Nabucodonozor (robia Babilonului), etc. 
Dela 536 începe a se reculege, ajungându-şi 
apogeul sub Irod cel Mare (Antipater, contim
poran şi confident al lui luliu Caesar). După 
pustiirea prin Vespasian (70 d. Chr.) şi-a pierdut 
toată însemnătatea politică. Dela imperiul roman 
occidental ajunge în stăpânirea celui oriental, 
apoi sub Perşi, după aceea a Chalifilor arabi .şi 
în urmă sub dominaţiune turcească. Pentru a-1 
.scoate din stăpânirea păgânilor, popoarele creştine 
au plecat cu resboaie (v. Cruciadele), mergând 
cu oaste chiar şi un rege ungar Andreiu II, dela 
care datează numirea de »rege al I.« în titlul

regilor Ungariei, dar doniinaţirmea creştină a fost 
efemeră. 1. a recăzut în posesia Turcilor, cari îl 
stăpânesc până în timpurile de acum ca»paşalic«, 
fiind residenţa mutasserifului.

I. este situat între 31° 477 lat. nordică şi 
35° 13' long. estică (dela Greenwich) lângă valea 
Chedronului, cam la 725—784 m. preste su
prafaţa mării, pe numeroase coline pietroase şi 
stâncoase. Oraşul însuşi e hotărnicit la est de 
valea Chedronului, care curgând printre oraş şi 
Muntele olivilor, strătaie şesul Chedronului, numit 
şi şesul losafat. La nord o vale adâncă îl des
parte de podeiul, pe care se află «mormintele 
regilor* de pe timpul lui Christos, «mormintele 
judecătorilor*, în apropiere o cavernă spaţioasă, 
în care, afirmative, profetul Ieremia şi-a scria 
ieremiadele. La nord-vest sunt clădiri moderne 
(consulatul austro-ungar, cel rusesc, ospiciu de 
peregrini, orfanotrofiu evangelic). La sud e măr
ginit de muntele Abu-Thor (unde Christos a fo.st 
ispitit de diavolul), între el valea Hinnomului şi 
«Sionul*; tot la sud e >lacul Siloamului*. Din
colo de lac muntele Bătu el Hawa şi spre nord 
dela acesta Muntele măslinilor; aici, pe locul 
unde Christos a inveţat pe apostoli «Tatăl nostru», 
princesa Latour d’Auvergne (1869) a zidit pe 
spesele sale bis. «Pater Noster*; în faţa bisericei 
e un coridor păti at în care «Tatăl nostru* este 
gravat pe 32 table de marmoră albă în 32 limbi. 
La basa sud-vestică a muntelui e un sat cu lo
cuinţe scobite în stâncă. Dincolo de el mor
mintele lui losafat, Absolon şi Zacharia, iar la 
ceealaltă margine a şesului e « Grădina Gethse- 
manilor*, cu numeroase locuri cari amintesc 
de patimele lui Christos, iar de tot la nord, la 
basa opusă a muntelui e mormântul Preacuratei 
Fecioare, al părinţilor ei şi al lui losif.

Dela 1833 începând se fac săpături, sco- 
ţendu-se la suprafaţă multe remăşiţe din vechiul 
oraş. In timpurile mai noue săpăturile se fac 
de o societate archeologică engleză şi de una 
germană. I. modern are 33,850 loc. (1886) între 
cari 8250 creştini, 20,000 Ovrei şi 5600 Moha- 
medani. Intre comunităţile religioase creştine 
cea mai importantă e comunitatea grecească, 
(4600 suflete, un patriarch, 17 mănăstiri), apoi 
comunitatea catolică (2100 suflete, mănăstirea 
«Mântuitorul* şi ospiciu de peregrini), cea ar
meană (450 suflete, un patriarch), câţiva copţi, 
lacobiţi şi Abessinieni. De prin anii 40 s’au 
constituit în comunitate şi protestanţii, având 
de present patru biserici.

In I. se vorbesce mai mult limba arabă, apoi gre- 
cesce, italienesce, franţuzesce, englezesce, nem- 
ţesce, rusesce şi turcesce. [t.]

Iesle şi esle se numesce vasul sau sghiabul, 
în care se dă mâncarea vitelor comute şi cailor. 
I. este făcută sau dintr’un grătar de fier, ori de 
lemn, ori pentru vitele cornute mai des din 
scânduri bine încheiate, de ciment ori de lut 
ars pentru a le pute da şi alimente lichide ori 
chiar şi apă de beut în ea.

leso, (Jesso, Yezo, HoceaidoJ, insula prinpală 
nordică a laponiei, 94,012 km*, cu 270,263 loc. 
(1890); insula e muntoasă, are multe păduri şi 
metale. La ţermul sudic e portul convenţional 
Hacodate; capitala Sapporo cu şcoală agronomică.

lessa, 4eu Poloni, identificat cu lupiter la 
Romani; numele înseamnă: luminos, arejetor.
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lesuiţi, (Societatea lui IsusJ, ord călugăresc 
apusean, întemeiat de cătră S. Ignaţiu de Loyola 
(v. ac.) la 1534. Eegula sau statutele lor au fost 
aprobate de cătră papa Paul III îu 1540. Su
periorul lor se numesce general (Praepositus 
generalisj, locuiesce în Roma şi e supus imediat 
papei. In ordul seu generalul are putere ne
mărginită, avend consilierii sau asistenţii lui 
numai vot consultativ. Ordul este împărţit în 
asistenţii (aceste în provincii), case, colegii şi 
reşedinţe. Membrii ordului sunt preoţi (professij 
sau candidaţi de preoţi şi laici (coadjutores tem- 
porales). Modul lor de viaţă este acelaşi, se 
poate însă schimba după împrejurările locale şi 
după etate, dar îmbrăcăminte uniformă nu este 
prescrisă. Observarea regulei şi cu deosebire a 
supun erei necondiţionate este foarte strictă. I. 
se ocupă cu datorinţele preoţesci, cu predicarea 
mai ales în misiuni, cu cultivarea sciinţelor 
sacre şi profane şi cu crescerea tinerimei.

Istoria: Societatea lui Isus în 1762 era în 
numer de 22,787. Fiind dujmani ai protestan
tismului, au fost persecutaţi în ţerile protestante, 
mai ales în Anglia, iar în Francia de cătră jan
senişti şi gallicanişti. Afară de Europa şi-au des- 
voltat activitatea ca misionari mai ales în India 
(Francisc Xaver) şi în America, încreştinând 
milioane de păgâni şi suferind mai mulţi dintre 
ei martiriul. Pentru greşelile şi scăderile unor 
dintre ei au fost alungaţi din Portugalia la 1759, 
apoi în curând din Francia, Spania şi Neapol. 
Curţile burbonice prin rugările şi ameninţările 
lor au înduplecat şi pe Papa Clemente XIV, 
.să suprime ordul L, ceea ce s’a şi întâmplat 
în 21 Iul. 1773. Dar regele Prusiei Frederic II 
şi împărăteasa Rusiei Ecaterina II nu au lăsat 
să se publice îu statele lor bulla de suprimare 
şi au ocrotit pe 1. Papa Piu VII la 1814 a re
stabilit ordul, care a început iar să înflorească, 
eu toate că sunt şi atji îu multe state opriţi a 
se stabili, s. e. în Piusia şi Rusia. Afară de 
aceste doue state însă au institute şi şcoale 
pretutindeuea, în Austria au şi o universitate 
la Innsbj-uck. Astăcji luimernl lor trece preste 
14,U00 şi siint împrăştiaţi ca misionari mai preste 
toată suprafaţa pământului. (Cf. Bibliografie de 
la Comp. de lesus. Paris, 1864; Cretineau loly, 
Hist. de la Comp. de I. Paris, 1859.)

[Dr. lacob Radu.]
lesuitisnii ca teorie şi sistem este modul de 

a ciede, de a sci, de a învăţa şi de a lucra 
în înţelesul regulelor formulate de cătră ordul 
călugăresc al lesuiţilor (v. ac.) Mai cu samă se 
aplică acest termin în chestiuni de morală. Morala 
iesuitică se basează pe casuistica (v. ac.) sco
lasticilor. [PI.]

lezătura, v. Iaz.
lezd, (JesdJ, oraş în prov. pers. Irak-Aşmi; 

centru de caravane; 40,000 loc.; locul principal 
al Perşilor; industrie de raătasă şi bumbac.

Iezer, ochiu de mare, lacuri situate în regiunile 
ce se prea ridică preste nivelul mării. [V. B.] 

Iezişi, o sectă mohamedană îu Armenia şi 
Siria, numită după întemeietorul ei Şeic lezid; 
îi aparţin vr’o 2 mii. credincioşi.

If —, v. şi Iph —.
Iffiand, August Wilhelm, actor şi scriitor dram. 

german, n. 19 Apr. 1759 în Hanovera, f 22 Sept. 
1814 în Berlin. Dela 1796 director al teatralul

naţional în Berlin. Ca actor s’a distins mai ales 
în roluri de comic. Subiectele dramelor şi tra
gediilor sale sunt luate din viaţa cetăţenească; 
tendenţa lor e moralisătoaro. Operele princ. ale 
lui I. sunt: 1) Dramatische Werke, (1798—1802, 
16 voi.). 2) Neue dramatische Wei-ke, (1807—09, 
2 voi.), ş. a.

Iflak, numele turcesc al Munteniei.
Ifos, starea sufletească a îngâmfatului sau a 

mândrului, ori a fudulului, manifestată printr’o 
mutră impunătoare, dar falsă. A-şi da I. e: a se 
umfla în pene, a face pe grozavul, a-şi lua aerul 
unui cine scie cine. [Nigrim.]

Igesci, comună rurală, moşie boierească şi re- 
zăşască, în căp. şi j. Storojîneţ în Bucovina, cu 
2987 loc. (2719 ort.-or., 6 rom.-cat., 262 mos.), 
şcoală primară, cabinet de lectură «Progresul«.

[Dr. I. O. Sbiera.]
Ighel, Ilie Deleanu, poet şi publicist român, 

n. 8 Iunie 1870 în Bucuresci. A studiat dreptul 
în Bucuresci, unde a colaborat ca redactor li
terar la Românul, Naţiunea, Adevărul, Familia, 
Fântâna Blandusiei şi a publicat următoarele vo
lume fără importanţă literară: O dragoste, novelă 
1889; încercări critice asupra lui Eminescu, 
1890; Banditul Simion Licinski, roman criminal 
1890; Melancolie, viersuri 1892; Voluntarul, idilă 
în viersuri; Dragoş, hoţul Tecucilor, roman cri
minal 1892; Tâlharul Fulger, roman criminal 
întâmplat în timpul revoluţiei dela 1848, 1892; 
Boala veacului, conferenţă 1895; Carmen Sylva, 
poesiile unei regine, traduse 1897.

Ighiu, magh. Magyar-Igen, comună rur. in 
Trs., cott. Alba inf., cu 1447 loc. Români (1024) 
şi Maghiari; oficiu pretorial. In resboiul din 
1848—49 s’au întâmplat aici scene sângoroaso.

Igiena, sciinţa care se ocupă cu conservarea 
şi cu perfecţionarea sănătăţii fisice şi intelec
tuale, cu apărarea nu numai a individului ci 
şi a masselor populaţiunii in contra căuşelor 
cari produc hoale şi moartea prematui ă. Precum 
medicina şi 1. e foarte veche. Igieniştii anti
chităţii s'au servit de religiune (Moise) şi do 
legislaţiune (Lycurg) pentru ca să stabilească 
oarecare regule de I. Hippocrate a dat şi l.-ei 
un caracter mai medical, potiîvit cu cunoscin- 
ţele imperfecte, pe cari le avea despre structura 
corpului omenesc şi despre funcţionarea orga
nelor sale. In evul mediu şi în era nouă I. s’a 
basat numai pe observaţiuni şi numai în a doua 
jumătate a secolului curent ea a fost îndru
mată pe calea sciinţelor exacte, după ce M. von 
Pettenkofer a întrodus experimentul în studiul 
I. In ultimele trei decenii, în urma descoperirii 
căuşelor cari produc boaleie infecţioase, mai ales 
în urma lucrărilor lui L. Pasteur şi R. Koch, 
I. a întrat într’o faşă nouă, Bacteriologia a dat 
o basă sigură acelei părţi a I.-ei, caro studiază 
prevenirea boalelor infecţioase; totdeodată au 
progresat şi celelalte părţi ale I.-ei în urma cerce
tărilor mai scrupuloase asupra alimentelor, asupra 
intoxicaţiunilor şi asupra altor factori igienici.

I. de astăcji este o sciinţă nouă, exactă, care ou 
concursul sciinţelor auxiliare, a sciinţelor naturale 
şi biologice, mai ales a fisiologiei, a bacteriologiei, 
antropologiei, chimiei,fisicei,meteorologiei, socio
logiei, economiei politice, statisticei, demografiei, a 
technologiei, a sciinţei architectonice şi ingme- 
resci, a dreptului civil şi administrativ, amedicinei
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întregi, studiază mediul fisic şi moral în care 
trăiesce omul şi modificările sănătăţii individului 
şi a masselor produse de acel mediu, stabilesce 
prin experiment şi prin observaţie acţiunea di
feritelor influenţe externe asupra organismului 
omenesc şi prescrie măsurile pontm apărarea 
sănătăţii ameninţate şi pentru perfecţionarea ei. 
I. modernă n’are numai un caracter defensiv, 
pe lângă prevenţiunea, profilaxia boalelor, ea 
contribue la îmbunătăţirea fisică şi morală a 
omului, la crescerea prosperităţii sale, la pro
gresul civilisaţiunii.

După cum obiectul ei este câte o persoană 
în parte sau o populaţiune întreagă, împărţim 
studiul acestei sciinţe în Igiena individuală, I. 
privată şi în I. publică, I. socială. I. privată 
studiază mai ales acţiunea alimentelor, beutu- 
rilor, a falsificaţiunii lor, a fermentelor (micro
organismelor), a aerului, solului, veştmintelor şi 
a îngrijirii pielei, a locuinţei cu ceea ce numim 
geniul sanitar şi Ingineria sanitară, arta de a 
instala locuinţe salubre mai ales în ceea ce pri- 
vesce alimentarea casei cu apa şi depărtarea co
rectă a necurăţeniilor lichide şi solide, ventilare, 
încălzire, canaUsare, a muncei şi a repausului, 
influenţele intelectuale şi morale. I, publică se 
ocupă de condiţiunile în cari trăiesc grupuri în
tregi de cetăţeni, massele populaţiunii, de mi
siunea statului în apărarea sănătăţii cetăţenilor. 
I. socială şi publică stabilesce regulele sanitare 
pentru aşezarea şi asanarea oraşelor şi satelor, 
pentru construirea şi întreţinerea locuinţelor co
lective şi a localelor unde se adună mulţi oameni, 
pentru controlul alimentelor din comerciu, pentru 
nutrirea masselor (a trupelor, a elevilor din in
ternate, a deţinuţilor din închisori, a bolnavilor 
şi infirmilor din spitale şi asile), pentru aprovi- 
sionarea oraşelor şi satelor cu apă, pentru depăr
tarea cadavrelor, a dejecţiunilor, pentru aşezarea, 
mobilarea şi privegherea sanitară a şcoalelor, ca- 
sarmelor, spitalelor, ospiţelor, închisorilor, băilor, 
fabricilor, pentru funcţionarea aşezămintelor de 
transport şi de comunicaţiune, pentru oprirea 
muncei excesive, pentru prevenirea boalelor in- 
fecţioase: isolare, desinfectare, vaccinare. Me
dicina publică se împarte în două ramuri: Me
dicina legală sau judiciară şi Poliţia sanitară, 
cea din urmă se ocupă de punerea în practică 
din partea organelor statului a diferitelor me
tode de apărarea sănătăţii cetăţenilor.

Cu desvoltarea Igienei s’au născut studii spe
ciale asupra sănătăţii grupelor de oameni, cari 
trăiesc în condiţiuni speciale, cari sunt supuşi 
la influenţe osebite de acelea cari modifică sănă
tatea celorlalţi cetăţeni; astfel s’a format pentru 
fiecare mediu o Igienă proprie şi s’a născut I. 
şcolară, I. militară, I. navală, I. colonială, I. in
dustrială. S’a dat numire de I. internaţională 
acelei părţi a Poliţiei sanitare, care regiilează 
măsurile comune luate de mai multe state pentru 
oprirea invasiunii boalelor infecţioase. In fine 
a luat un avent căutarea boalelor cu mijloace 
igienice şi s’a format I. terapeutică (Terapia 
dietetică), ca exemplu acestei din urmă aplica- 
ţiuni a Igienei servesc sanatoriile de tuber- 
culoşi şi de pelagroşi.

Importanţa Igienei resultă din faptul, că este 
mai lesne a preveni boale decât a le vindeca, 
că ultimul scop al Igienei este amânarea morţii.

Enciclopedia romană. Voi. II.

prelungirea vieţii, asigurarea unei progenituri 
viguroase, prin urmare crescerea forţei statului, 
care depinde de numărul şi de sănătatea fisică 
şi intelectuală a cetăţenilor. Pentru ca Igiena 
să nu remână o sciinţă teoretică şi să se aplice 
în practică, este necesar ca, pe cât este posibil, 
populaţiunea întreagă să înţeleagă utilitatea I., 
ca fiecare cetăţean să-şi apere şi singur sănă
tatea şi să dea concursul adrainistraţiunii la luarea 
măsurilor sanitare de interes general. Trebue 
dar să popularisăm I., să facem ca toate stra- 
tele sociale să se familiariseze, potrivit cu starea 
lor culturală, cel puţin cu noţiunile elementare 
de I., şi acest scop îl vom atinge prin povă- 
ţuirea adulţilor şi şcolarilor de cătră preoţii şi 
învăţătorii de toate gradele, prin conferenţe po
pulare, prin congrese naţionale şi internaţionale 
de L, prin scrieri destinate a respândi în mas
sele populaţiunii regulele apărării sănătăţii, prin 
musee de I., în cari se denronstrează prin mo
dele şi desemne diferitele îmbunătăţiri igie
nice ale alimentaţiei, ale rmbrăcămintelor, lo
cuinţelor, satelor, oraşelor, şcoalelor, atelierelor, 
diferite aparate menite a apăra pe lucrători în 
contra pericolelor ce le pot aduce felurite maşini 
agricole şi industriale. Statul intervine direct 
pentru îmbunătăţirea Igienei prin legi sociale, 
cari au de scop prevenirea boalelor, protecţiunea 
copiilor crescuţi afară de casa părinţească, mai 
ales copiilor proprii ai doicelor, asanarea solului 
malarie, apărarea lucrătorilor în contra acciden
telor, oprirea muncii excesive a copiilor şi fe
meilor, salubritatea locuinţelor, fabricelor, atelie
relor, a satelor şi oraşelor, priveghiarea sanitară 
a alimentelor şi beuturilor, a industriilor insa
lubre şi periculoase. In regenerarea igienică a 
populaţiunii opera principală este reservată me
dicilor, misiunea lor nu este numai sciinţifică 
ci ea constitue un adevărat apostolat, lor le in
cumbă să recomande şi să impună măsurile ne- 
cesarie de I. individului, familiei, institutelor, 
corporaţii!nilor, administraţiunilor. Misiunea mo
rală a Igienei a fost de mult resumată în cu
vintele lui Diderot: fiecare chestiune de I. este 
şi o chestiune morală.

(Lit.: I. Felix, Despre alimentaţi unea ţera- 
uului, 1861; Pelagra, 1862; A. Fătu, Proiect 
de organisare a Poliţiei sanitare. Iaşi, 1863; I. 
Felix, Tractat de I. şi de Pohţia sanitară, 2 voi. 
Bucuresci, 1870 şi 1889; Hygienische Studien 
liber Petroleum în Deutsche Vierteljahrschrift 
fiir off. Gesundheitspflege, 1872; D. R. Codrescu, 
Noţiuni de Igiena privată. Bucuresci, 1875; Chr. 
Paunescu, Elemente de Igiena publică şi privată. 
Ploiesci, 1879; C. C. Codrescu, Compendiu de I. 
gen. şi aplicată. Berlad, 1880 şi 1885; I. Felix, 
Despre mişcarea populaţiunii României, în Ana
lele Acad. Rom., 1880; V. Bian, Igiena oraşului 
Bucuresci, tesa de doctorat în medicină. Bucu
resci, 1881; N. Poppescu-Takeanu, Elemente de 
I. individuală şi cosmică. Galaţi, 1881; I. Felix, 
Crescerea igienică a copiilor. Bucuresci, 1882; 
Sur la prophylaxie de la Pellagre. Rapport au 
IV-me congres International d’Hygiene et de 
Demographie. Geneve, 1882; Profilaxia Pelagrei. 
Bucuresci, 1883; Manual elementar de 1. pentru 
şcoalele rurale. Bucuresci, 1885; E. Rizu, I. şi 
Medicina populară pentru şcoalele primare ru
rale. Iaşi, 1885; I. Felix, Despre desinfecţiune,
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în Darea de samă asupra primului congres me
dical român. Bucuresci, 1885; A. V. Cornii et 
V. Babeş, Les Bacteries. Paris, 1885 şi 1890; 
D. Sergiu, Raport general asupra serviciului sa
nitar al României pe anul 1886. Bucur., 1887; 
Arbeiten des VI. internationalen Congresses fiir 
Hygiene und Demographie. "Wien, 1887 [cu rapor
turile delegaţilor V . Babeş, K. Bohm, G. Ballot, 
Ch. Chamberland, A. Dobroslavin, I. Felix, M. 
Giniber, F. Lbffler, A. Proust, Ricbard, S. F. 
Sorensen, Sonderegger, E. Vallin]; I. C. Dra- 
gescu, Igiena şi Medicina populară. Constanţa, 
1888; I. Felix, Despre prevenţiunea Tubercu- 
losei. Bucuresci, 1889; G. Rigani, Alimentaţia 
populaţiunii rurale, tesa de doctorat în medi
cină. Giurgiu, 1890; I. Felix, Rapoartele generale 
asupra Igienei publice şi a.supra seiTiciului sa
nitar al oraşului Bucuresci. Bucur., 1868—92; 
I. Felix, Rapoartele generale asupra Igienei pu
blice şi serviciului sanitar al regatului României. 
Bucur., 1893—99; A. Urechiă, Igiena, Bucur., 
1893; G. Crainiceanu, Igiena ţeranului român, 
premiat de Acad. Rom. Bucuresci, 1895; N. Ma- 
nolesou. Igiena ţeranului român, premiat de Acad. 
Rom. Bucuresci, 1895; I. Felix, Ciuma şi pre
venţiunea ei. Analele Acad. Rom. Bucur., 1897; 
D. 1. Bucjău, Igiena şi Arta medică pentru se
minare, şcoale normale şi licee. Bucur., 1897; 
S. Argeşianu, Noţiuni de Igiena şi Medicina po
pulară. Bucuresci, 1898; M. Petrini de Galatz, 
Rappoi’t sur la prostitution et les maladies ve- 
neriennes, adresse â la Conference internaţionale 
de Bruxelles pour la prophylaxie de la Sypbilis. 
Bucarest, 1899; P. Pelissier, Tractat elementar 
de I. practică şi socială. Peatra Neamţu, 1899; 
V. Babeş, Analele Institutului de Patologie şi 
de Bacteriologie. Bucur.; N. Manolescu, Ape- 
rătorul sănătăţii, revistă periodică. Bucuresci; 
I. Stefănescu, Călăuza sanitară, revistă perio
dică. Bucuresci.)

Igiena comunală, v. I. rurală şi urbană.
Igiena industrială. Diferite meserii şi in

dustrii pot vătema sănătatea lucrătorilor prin 
nesalubritatea localului, a atelierului, fabricei, 
minei, prin accidente datorite maşinilor în miş
care, prin emanaţiunile materialului, care servă 
ca obiect al industriei respective şi prin con
tactul cu acel material, prin munca excesivă a 
copiilor şi femeilor; asemenea poate un aşe
zământ industrial să nu mărginească acţiunea 
sa vătămătoare numai asupra lucrătorilor aflaţi 
în incinta fabricei, ci să strice curăţenia aerului, 
a solului, a apelor curgătoare şi suterane prin 
emanaţiuni, residue, dejecţiuni şi să afecte sănă
tatea persoanelor, cari locuesc alături cu fabrica 
şi chiar într’o depărtare de dînsa. I. industrială 
studiază salubritatea interioară a atelierului, 
igienalucrătorului  şi salubritatea exterioară, igiena 
vecinătăţii fabricei, modul muncei, calităţile ma
terialului întrebuinţat, toate condiţiunile mediului 
în care muncesce lucrătorul, patogenia şi natura 
boalelor profesionale, şi propune măsuri pentru 
înlăturarea pericolelor constatate, metode ino
fensive pentru diferitele operaţiuni, cari ar pute 
ameninţa sănătatea. I. industrială nu se ocupă 
numai cu lucrările, cari se exercită în ateliere 
şi fabrici, ci şi cu profesiunile cari se exercită 
în aerul liber, în apă, sub apă, în adâncimea 
pămentului. Ea studiază pe de o parte unele

neajunsuri comune multor industrii, precum lipsa 
de salubritate a atelierelor, munca prelungită a 
copiilor şi femeilor, vătămarea produsă prin fumul 
desvoltat la încăl(jirea cazanelor, pericolul care 
se poate produce prin explosiunea cazanelor cu 
vapori, prin spargerea pietrilor de moară iu 
mişcare, prin roatele maşinilor, prin iuspirarea 
pulverilor, prin infectarea apelor în cari se scuig 
sau se infiltră lăturile fabricilor; pe de alta 1. 
industrială examinează influenţa fiecărei industrii 
periculoase în parte şi propune s. e. măsuri 
pentru a apăra pe tipografii', olarii, văpsitorii, 
lucrătorii din fabricile de sticlă în contra otră
virilor cu plumb, lucrătorii în fabricile de clii- 
britui'i în contra otrăvirii cu fosfor, săpătorii de 
puţuri de petroleu în contra asfixiării din in- 
spirarea vaporilor de eter de petroleu (de benzină), 
măsuri pentru a se opri contaminarea apelor 
curgătoare prin scurgere fără purificare prea
labilă a lichidelor din fabricile de zahăr, de 
hârtie, de postav, de petroleu destilat, de gaz 
luminător ş. a. I. industrială ne povăţuesce despre 
prevenţiunea unor boale părăsit are la cari lucrătorii 
sunt expuşi din causa mediului în care trăiesc, 
precum Ankylostoma duodenale, verme importat 
în Europa din regiunile tropicale prin materiile 
fecale ale lucrătorilor bolnavi de Ankylostomatosa, 
lucrători din mine, din fabrici de cărămidă, din 
culturi de orez. Privegherea I. industriale este 
încredinţată autorităţilor sanitare şi poliţienesci; 
în ţerile cu industria desvoltată există organe 
speciale, inspectori industriali, ingineri industriali, 
subordonaţi ministerului de comerciu şi de in
dustrie, însărcinaţi cu visitarea aşezămintelor 
industriale, cu studiarea nu numai a condiţiu- 
nilor technice şi igienice ale fabricilor, mineloi1, 
întreprinderilor de transport, ale navignţiunii 
maritime şi fluviale, ale plutăriei, ale pescăriei, 
ci şi cu condiţiunile materiale şi morale ale lu
crătorilor; aceşti inspectori industriali sunt şi 
chiemaţi în prima instanţă a împăca micile neîn
ţelegeri între patroni şi lucrători.

(Lit.: Regulamentul pentru industriile insalubre. 
Bucuresci, 1894; Regulamentul asupra fabrica- 
ţiunii şi vânzării produselor destilaţiunii petro- 
leului. Bucuresci, 1894; B. G. Asan, Industria 
morăriei în România. Bucuresci, 1896; M. Po- 
povici. Tutunul. Bucuresci, 1897; C. R. Mircea 
şi G. Filiti, Petroleul. Bucuresci, 1898; I. Felix, 
Rapoartele generale asupra I. publice şi servi
ciului sanitar al regatului român. Buc., 1893—99).

Igiena locuinţdor, v. Aerare, Bordeiu, Casa, 
Closet.

Igiena lucrătorilor, v. I. industrială.
Igiena militară studiază condiţiunile sanitare 

în cari trăiesc oamenii presenţi sub steag şi 
măsurile necesare pentni asigurarea sănătăţii şi 
perfecţionarea fisicului soldatului. Militarii re- 
presintâ floarea naţiunii, ei sunt aleşi dintre ce
tăţenii cei mai sănătoşi şi majoritatea lor se află 
aproape în aceeaşi etate. Consecinţele muncei 
fisice excesive, a lipsei de repaus, a aglomera- 
ţiunii se înlătură dar mai lesne în armată decât 
în populaţiunea civilă, dar I. militară mai dispune 
de un factor igienic important, de discii)lină, şi 
organisaţiunea militară modernă exclude acel 
traiu neregulat, acel grad de miserie, care la o 
parte din populaţiunea civilă causează boale şi 
moarte prematură. Cu toate acestea medicul mi-
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litar trebue să fie bine pregătit, pentru ca să 
poseadă autoritatea necesară de igienist al trupei, 
iar oficierii să cunoască acea parte a I., pe care 
sunt chiemaţi a aplica. Numai cu I. se pot preveni 
acele epidemii, cari chiar în resboaiele din secolul 
curent au omorît mai mulţi militari decât armele 
inimicului. Deşi I. militară este o sciinţă nouă, 
conducetorii armatelor din antichitate au posedat 
deja rutina necesară spre a asigura sănătatea 
soldaţilor, spre a preveni epidemii în armată; 
numai poliţia de salubritate şi disciplina igienică 
au permis legiunilor romane ca să străbată te
ritorii depărtate, ca să coloniseze ţeri situate în 
latitudinile geografice cele mai diferite, ca să resiste 
acţiunii climatelor cu totul deosebite de cele cu 
care erau deprinse. Astăzi, când tot cetăţeanul 
este soldat, când armatele permanente sunt mai 
numeroase şi resboaiele mai sângeroase decât în 
trecut, cerem mai mult dela I. militară. In timpul 
serviciului soldatul trebue să se familiariseze cu 
L, să se obicinuiască mai ales cu curăţenia şi 
sobrietatea, pentru ca reîntors la căminul seu 
să aducă în familie acea disciplină igienică, cu 
care s’a deprins în armată. Statul, care prin 
selecţiune a înregimentat partea cea mai validă 
a populaţiunii, este dator ca, cel puţin în timpul 
de pace să-i conserve sănătatea, să vegheze ca 
casarma şi campamentul să nu devină focare de 
boale, ca după terminarea serviciului militar, sol
datul să fie concediat în perfectă sănătate fisică şi 
morală. I. militară studiază dar toate elementele 
vieţii soldatului: metodele alegerii recruţilor, 
salubritatea casarmelor, forturilor, campamen
telor permanente şi timpurarie, bivuacurilor, 
şcoalelor militare, închisorilor militai’e, atelie
relor armatei; alimentaţia trupelor în timpul de 
pace, de manevre, de resboiu, valoarea nutritivă 
a diferitelor conserve alimentare, aproidsionarea 
cu apăţ1-purificarea apei; calitatea veştmintelor 
şi incălţămintelor, a echipamentului întreg, greu
tatea armelor, muniţiunea, bagajelor ce poartă 
soldatul; curăţenia corpului, rufelor, aşternu
tului ; diferitele exerciţii corporale, marşuri, 
equitaţia, gimnastica, scrima; educaţia morală 
şi antialcoolică; prevenţiunea diferitelor boale 
infecţioase, mai ales a 'tuberculosei, febrei ti
foide, a boalelor venerice, a conjunctivitei gra- 
nuloase şi I. câmpului de bătaie.

(Lit.: Statistica recrutaţiei publicată de mini
sterul de resboiu. Bucuresci, 1886—99; Statistica 
sanitară a armatei. Bucuresci, 1890—99; Revista 
sanitară militară. Bucuresci, 1898—99.)

Igiena rurală. Există şi va mai exista mult 
timp o deosebire însemnată între I. nirală şi 
cea urbană. In oraşe, din causa densităţii popu
laţiunii mai mari, din causa aglomeraţiunii, să
nătatea locuitorilor fiind mai ameninţată decât 
la ţeară, se şi impun mesuri costisitoare de I. 
urbană, pe cari o comună rurală nu le poate pune 
în practică. Veniturile restrinse ale comunei 
rurale nu permit ca să se paveze şi să se ca- 
naliseze satul, ca să se creeze servicii publice 
de salubritate, şi fiecare proprietar de casă trebue 
să îngrijească singur nu numai de curăţenia 
curţii şi casei sale, ci şi de terenul public imediat 
vecin cu proprietatea sa. Civilisaţia întră numai 
cu încetul în comuna rurală, adeseori indolenţa 
şi fatalismul ţeranului înlătură ori ce iniţiativă 
penti'u aducerea satului într’o stare mai salubră.

şi din causă că săteanul nu înţelege utilitatea 
mesurilor sanitare prescrise de administraţiunea 
publică, şi că la ţeară autoritatea comunală dispune 
de puţine mijloace de acţiune, progresul se ope
rează încet. Importanţa I. rurale reiese din faptul 
predomnirii numerice a populaţiunii rurale asupra 
celei urbane; din acela, că din toţi locuitorii re
gatului român numai 18°/0 locuiesc în oraşe şi 
82% în sate (în imperiul rus această propor- 
ţiune este chiar de 12:88, în Francia de 38:62, 
în Germania de 47:53, în Anglia de 72 locuitori 
urbani Ja 28 locuitori rurali); că populaţia agricolă 
este temelia statului, ea produce cea mai mare 
parte a bunurilor necesare pentru întreţinerea 
şi funcţionarea lui, ea formează marea majoritate 
a contingentului armatei, ea împrospătează po
pulaţia urbană cu elemente noui, cari ţin ecui- 
libriul elementelor străine cari se înmulţesc în 
oraşe şi cari ar înăbuşi populaţia autochtonă, 
dacă ea nu s’ar reînoi prin iinigraţiune dela 
ţeară. I. rurală cuprinde studiul nup^ahtăţii, al 
natalităţii şi al mortalităţii în comunele mrale 
în comparaţiune cu cele urbane; al salubrităţii 
terenului public al satului şi al celui privat, al 
influenţei solului, al inundaţiunilor, al apelor stă
tătoare şi al secării lor; al salubrităţii casei ţeră- 
nesci, al bordeiului, grajdului, coteţului, ham
barului, al curţii şi stradei; al modului depărtării 
băUgaruIui, al întreţinerii şanţurilor, al groapelor 
pentru muiarea cânepii şi inului; al îngrijirii 
curăţeniei corpului, al veştmintelor, încălţămin- 
telor, aştemutiilui; al muncii ţeranului, a femeii, 
a copiilor; al alimentelor şi beutuiilor, al con
servării lor, al aprovisionării cu apă; al edu- 
caţiunii tineretului; al industriilor agricole; al 
boalelor predomnitoare în comunele rurale, al 
boalelor animalelor cari se transmit la om şi a 
prevenirii lor; al cimiterelor, ş. a. Asistenţa me
dicală şi obstetricală este la ţeară slabă, unele 
obiceiuri rele se stîrpesc foarte încet, în multe 
sate din causa necurăţeniei deja la nascere este 
ameninţată viaţa pruncului împreună cu a mamei, 
fatalismul face pe ţerancă, ca în cas de epidemii 
să nu apere copiii şi casa în contra infecţiunii, 
să nu oprească contactul cu familiile contami
nate. Ţeranca, rău hrănită, muncesce preste pu
terile ei, din această causă adeseori ea n’are 
lapte destul pentru copU şi nutrirea lui artificială 
se face în mod greşit din causa sărăciei şi a 
ignoranţei, şi provoacă moartea prematură a 
multor copii. Vegetarismul şi postul sever ar 
vătăma sănătatea ţeranilor mai puţin, dacă ei 
ar posede noţiuni despre alegerea potrivită a 
alimentelor şi dacă ar ave toţi mijloace a-şi alege 
alimente vegetale mai hrănitoare. Femeia ţera
nului muncesce prea mult afară din casă, şi din 
această causă sufere I. copiilor şi salubritatea 
casei. Multe din satele noastre se mai află într’o 
stare necurată, unele sunt rău aşezate, pe te
renuri umede, expuse inundaţiunilor, curţile sunt 
rău îngrijite, în regiunile lipsite de păduri, unde 
ţeranii adună băligarul pentru a-1 întrebuinţa ca 
combustibil, constitue fermentarea lui o causă 
de infecţiune a atmosferei. Marea majoritate a 
caselor ţerănesci sunt insalubre, dar viaţa ne
igienică a ţeranului nu provine numai dela lo
cuinţa rău construită, ci şi din reaua ei între
ţinere, causată nu numai de sărăcie, ci şi de 
ignoranţa femeii, care n’a fost deprinsă cu ordine
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şi cu curăţenie, care n’a avut ocasiune a înveţa, 
cum. cu puţine mijloace se poate face o locuinţă 
săracă mai confortabilă. Există dar o lacună în 
educaţiunea fetelor de ţeran din regatul român. 
Grădina de legume, cultivată de femeia ţeranului 
în multe ţinuturi din Transilvania şi Bucovina, 
lipsesce cu totul dincoace de Carpaţi. întregul 
traiu al ţeranului nostru trebue să se modifice 
prin influenţa acelora, cari sunt datori a face 
educaţiunea ţeranului, a marelui proprietar, a 
învoţătorului, a preotului, a medicului de plasă, 
a veterinarului şi mai ales a subprefectului.

Ipiena şcolară. Educaţiunea, arta a cresce 
copii, are scopul a desvolta simultaneu facul
tăţile lor fisice, morale şi intelectuale. In anti
chitate aceasta armonie în cultivarea tuturor 
forţelor omului a fost bine apreciată. Platou a 
(Jis că numai acea educaţiune este bună, care 
dă atât corpului precum şi sufletului toată frum- 
seţa, toată perfecţiunea de care sunt capabile, 
şi Romanii s’au dedat exerciţiilor gimnastice nu 
numai în timpul şcolarităţii ci mai toată viaţa. 
In evul mediu sistemul regulat al educaţiunii 
complete a dispărut, asemenea direcţiunea, care 
dela începutul erei noue s’a dat crescerei tine
retului, a negligiat cu desăvîrşire partea ei fisică 
şi treptat s’a lărgit cantitatea muncei intelectuale 
impusă şcolarilor. La finele secolului trecut şi 
la începutul celui curent igieniştii şi pedagogii 
I. P. Frank, Pestalozzi, Jahn au cerut reforma 
educaţiunei, îndreptarea viţiurilor şcoalelor, în- 
troducerea sistematică a exerciţiilor corporale, 
dar sfaturile lor n’au fost ascultate. Abia în a 
doua jumătate a secolului cui’ent s’a recunoscut 
vătămarea sănătăţii tineretului produsă de şcoală, 
de viaţa sedentară, de lucrai'ea excesivă a cree- 
rilor, de lipsa exerciţiului corporal suficient, şi 
s’a format o campanie în contra sistemului şcolar 
vechiu. Astăcji în toate statele civilisate se cojn- 
bate ignoranţa prin învăţămentul primar obli- 
gător şi gratuit, prin organisaţiunea modernă a 
învăţămentului secundar (mediu) şi celui supe
rior. Şcoala şi casarma sunt aproape singurele 
medii de civilisare în acele caşuri numeroase, 
în cari părinţii singuri nu sunt apţi a ridica prin 
exemplu nivelul cultural al copiilor, în cari viaţa 
în familie nu poate seivi ca mediu educativ. 
Trebue însă să îngrijim ca şcoala să îndepli
nească misiunea ei fără vătămare pentru fîsicul 
şcolarului, fără a opri desvoltarea naturală a 
corpului. Aducem în şcoală copii în etate fra
gedă, cu corpul nedesvoltat, neconsolidat, şi 
trebue să vegniem ca şcoala să nu devină causa 
de boale şi de infirmităţi. Mai ales în România 
cresce numărul şcolarilor într’o proporţiune re
pede şi cu toată înmulţirea şcoalelor ele nu în
cap pe toţi elevii cari se presintă. Aglomerarea 
şcolarilor în locale neîncăpătoare nu este însă 
singurul neajuns igienic, şcoala poate vătăma 
sănătatea şcolarilor prin nesalubritatea localului, 
prin lipsa de lumină, prin mobilier viţios, prin 
material didactic nepotrivit, prin şederea anor
mală a elevilor, prin metode greşite ale învă- 
ţăturei, prin munca nemăsui'ată a creerilor, a 
ochilor, prin intensitatea lucrării spirituale, prin 
durata ei prea mare, prin şederea prelungită, 
prin lipsa de întreruperi potrivite în raport cu 
etatea şcolarilori prin lipsa exerciţiului corporal, 
prin primirea in şcoală de copii prea tineri.

âncă incapabili pentru munca regulată, prin in
fluenţa morală, prin purtarea aspră a învăţăto
rului, prin severitatea pedepselor şcolare, prin 
contactul şcolarilor sănătoşi cu copii bolnavi de 
boale transmisibile, prin unele obiceiuri viţioase 
ale şcolarilor. Igiena şcolară studiază aceste in
fluenţe şi stabilesce regulele pentru construirea 
edificiilor şcolare, pentru alegerea terenului 
şcoalei, care pentru şcoalele primare trebue să 
aibă o curte vastă, astfel ca să vină câte 3 metri 
pătraţi de curte de fiecare şcolar, pentru dimen
siunile şalelor de clasă, care trebue să fie destul 
de spaţioasă pentru ca fiecare elev să dispună 
de o suprafaţă de 1 metru pătrat şi jumătate, 
de un spaţiu de 4 metri cubi, pentru încăltjirea 
şi ventilarea şcoalei, pentru coloarea păreţilor, 
pentru mărimea ferestrelor şi direcţiunea lor, 
pentru iluminarea artificială, pentru mobilierul 
şcoalei, pentru tipul şi dimensiunile pupitrelor 
cari trebue să înlesnească şederea corectă a 
şcolarilor spre a preveni deviarea (strimbarea) 
columnei vertebrale şi miopia, pentru vestiare 
şi cuiere, pentru atîrnarea mantalelor, paltoa- 
nelor, pălăriilor, căciulelor, pentru latrine, pentru 
localul în care se fac exerciţii gimnastice, pentru 
metoda acelor exerciţii şi a jocurilor şcolare; 
pentru oprirea formării de pulvere în atmosferă 
şi pentru modul curăţirei pardoselei şi a şter- 
gerei mobilelor (cu cârpe ude), pentru calităţile 
materialului didactic: coloarea hârtiei, mărimea 
minimală a literelor şi depărtarea rândurilor din 
cărţi, modul scrierei şi direcţiunea literilor, 
(scriere mai dreaptă decât oblică), unitatea tim
pului cât poate dura o lecţiune la copii după 
etate, pentru durata întreruperii între 2 lecţiuni, 
pentru curăţenia corporală a elevilor, pentru 
păstrarea apei de beut, pentru pedepse, pentru 
cantinele şcolare, pentru prevenirea boalelor con
tagioase şi a obiceiurilor viţioase, pentru Coloniile 
de vacanţă, pentru internatele de educaţiune 
(dormitor, sala de studiu, local de recreaţiune, 
curăţenia corpului, rufelor, veştmintelor, aşter
nutului, băi, alimentaţia, împărţirea timpului, 
infirmeria). Tot corpul învăţător trebue să fio 
familiarisat cu I. şcolară, aplicarea ei se con
trolează mai ales de medici, atât de cei însăr
cinaţi cu poliţia sanitară generală precum şi do 
medici speciali ai şcoalelor, cari trebue să facă 
inspecţii periodice, să examineze cel puţin odată 
pe an pe fiecare şcolar în parte, să constate dacă 
nici un elev nu sufere de o boală transmisi
bilă (rîia, tuberculosa, conjuctivita granuloasă, 
ş. a.) sau de alte boale cari reclamă căutare, 
dacă organele vederii şi ale aurului sunt normale 
şi să prescrie măsurile igienice şi terapeutice 
necesare.

(Lit.: N. Manolescu, Studiu asupra miopiei 
şcolarilor. Bucur., 1883; Hermina Walch, Studiu 
asupra stării igienice a şcoalelor publice din Bu- 
curesci, Tesa pentru doctorat în medicină. Bu- 
curesci, 1890; Statistica clădirilor şcolare, pu
blicată de ministerul cultelor şi instrucţiunii 
publice. Bucuresci, 1896; Statistica înveţămen- 
tului primar, publicată de ministerul cultelor şi 
al instrucţiunii publice. Bucuresci, 1895—99; 
I. Felix, Rapoarte generale asupra Igienei pu
blice şi asupra serviciului sanitar al oraşului 
Bucuresci. Bucuresci, 1868—92; I. Felix, Ra 
poarte generale asupra Igienei publice şi asupra
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serviciului sanitar a regatului Eouiâniei. Bucu- 
resci, 1893—99.)

Igiena urbană studiază condiţiunile sanitare 
ale populaţiunii oraşelor şi propune măsurile ne
cesare pentru înlăturarea influenţei vătămătoare 
datorite aglomeraţiunii unui număr mare de lo
cuitori pe un teren puţin intins. Deja în anti
chitate s’a simţit trebuinţa prevenirei de boale 
provenite din necurăţenie, din îndesarea popu
laţiunii urbane, şi admirăm şi astăzi organisaţia 
Igienei urbane din Roma veche, canalisaţia ei 
imposantă, apaductele ei magnifice, cari au re- 
sistat aproape 2000 de ani intemperiilor şi de
vastărilor, legile de edilitate menite a limita înăl
ţimea excesivă a caselor şi a asigura locuinţelor 
accesul liber de aer şi de lumină; chiar în aglo- 
meraţiuni mai mici, la Herculanum şi Pompei 
constatăm îngrijire înţeleaptă pentru Igiena ur
bană, îngrijire pe care nu o mai găsim în evul 
mediu în oraşele strimte, încungiurate de ziduri 
înalte, unde lipsa de teren a silit pe locuitori 
să dea caselor o înălţime excesivă, unde tot- 
puternicia breslelor a înlăturat ori ce măsură 
de Igiena industrială. Numai după ce zidurile 
încungiurătoare ale oraşelor au că4ut, după ce 
perfecţionarea mijloacelor de comunicaţie a în
lesnit întinderea oraşelor, s’au lărgit treptat stra
dele ănguste din centrele populate, s’au creat 
pieţe, splaiuri (cheiuri), square, bulevarde, ade
vărate reservorii de aer. Apoi s’a întrodus din 
America în Anglia şi de acolo pe continentul 
Europei noua sciinţă a «Geniului sanitar*, a In
gineriei sanitare, diferite congrese şi exposiţii 
de Igienă au popularisat, pe lângă arta asanării 
casei şi cea a îmbunătăţirii salubrităţii oraşeloi'. 
Igiena urbană se ocupă dar cu strada, cu lăr
gimea ei în raport cu înălţimea caselor; cu 
asanarea oraşelor vechi, cu înfiinţarea de pieţe, 
splaiuri, bulevarde, plantaţiuni, square, grădini 
publice; cu îmbrăcămintea stradei: şosea, beton, 
asfalt, pavagiu; cu trotuaml, rigola; cu latrinele 
publice; cu fântânele; cu modul curăţirei stra- 
delor şi a depărtării necurăţeniilor din stradă, 
curte, casă, latrină, cu crematoriile pentru ar
derea necurăţeniilor solide, cu metodele ali
mentării oraşelor cu apă; cu canalisarea lor 
şi cu depărtarea şi purificarea lăturilor; cu ilu
minarea stradelor; cu casa, cu construirea şi în
treţinerea ei, cu locuinţele colective, cu poliţia 
sanitară a locuinţelor, cu edificiile în cari se 
adună sau se adăpostesc multe persoane: ho
teluri, restaurante, cârcime, cafenele, teatre, în
chisori, băi publice, fabrici; cu abaterii, măce
lării, hale şi alte locale pentru vîncjarea de 
alimente; cu case mortuare, cimiterii, ş. a. In 
ceea ce privesce Igiena oraşelor din regatul roman, 
ea a făcut în ultimele decenii progrese, centml 
celor mai multe comune urbane se presintă ca 
parte a unei urbe moderne, cu strade elegante, cu 
case curate, cu trotoare largi, cu pavagiu frumos, 
bine întreţinut; iar partea excentrică, mărginaşă 
a oraşului se mai află într’o stare înapoiată. Una 
din căuşele acestei înapoieri este întinderea prea 
mare a urbelor noastre în raport cu numerul mic 
de locuitori. La noi ocupă fiecare orăşan o în
tindere mai mare din terenul pubUc şi din cel 
privat decât locuitorii oraşelor din centrul şi 
occidentul Europei, plătesce însă comunei o dare 
mai mică decât în străinătate, deşi pe fiecare

cap de locuitor vine la noi o întindere mai mare 
de stradă, pavagiu, trotoar, o lungime mai mare 
de canal, de apaduct, o suprafaţă mai mare din 
terenul public iluminat, plantat, stropit, măturat. 
Fiecare locuitor ocupă din terenul oraşului în 
termin mediu la Paris 10 metri pătraţi, la Londra 
80 metri pătraţi, la Bucuresci 140 metri pătraţi. 
Mai toată Igiena urbană se resumă în curăţenia 
solului, a atmosferei, a apei; necurăţenia cu toate 
consecinţele ei provine mai ales din lipsa de apă, 
este dar necesar ca administraţiunile municipale 
să-şi procure apă curată în abundanţă, atât pentru 
serviciile pubhce (stropirea stradelor, udarea plan- 
taţiunilor, spălarea rigolelor şi canalelor, stin
gerea incendiilor) precum şi pentru trebuinţele 
private; pe sacagiul trebue să-l înlocuiască in
ginerul idraulic şi instalatoml de tuburi de apă, 
de robinete, lighiene, waterclosete. Apa trebue 
să se introducă prin ţevi în curte, în casă, în 
bucătărie, spălătorie, camera de băi, latrină. Cu 
crescerea consumului de apă cresce şi cantitatea 
lăturilor şi se impune depărtarea lor corectă prin 
canalisaţia oraşului cu ramificaţii obhgătorii în 
toate casele. Igiena interiorului caselor se mai 
asigură prin decretarea de regulamente sanitare 
asupra construcţiunii şi între^nerii caselor, cari 
regulamente trebue să preciseze întinderea mi
nimală a curţii, care se ocupe cel puţin a 4-a 
parte din terenul proprietăţii private, să fie pa
vată şi canalisată; înălţimea maximală a casei, 
care nu poate întrece lărgimea stradei; se pre
scrie construcţia corectă a latrinelor, aducerea 
luminei solare directe în toate părţile casei, prin 
urmare şi în coridoare şi scări; întinderea mi
nimală a ferestilor, înălţimea minimală a tava
nelor (plafondelor), care nu poate fi mai mică 
decât 3'50 m.; mesuri în contra umidităţii zi
durilor, ş. a. Pentm a înlesni depărtarea regu
lată a necurăţeniilor solide din case şi curţi, 
primăriile urbane organisează servicii munici
pale speciale cu plată din partea proprietarilor 
şi locatarilor, în multe oraşe aceste materii se 
transpoartă direct la cuptoare destinate pentru 
arderea lor. [I. Felix.]

Iglau, (ceh. lihlawa), oraş în Moravia, lângă 
rîul Iglawa, cu 23,716 loc., a căror ocupaţie 
principală e postăvăria. In veacurile trecute I. 
era oraş montan.

Igliţa, un mic căt. în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
situat pe malul drept al braţului Măcin sau Du
nărea veche; însemnat mai mult pentru că este 
aşezat pe o parie din rainele vechei cetăţi ro
mane Troesmis (v. ac.), cu ale cărei sfărîmături 
locuitorii şi-au făcut casele. Aici s’au găsit o 
mulţime de inscripţiuni vechi romane.

Iglâ, Szepes-Iglo, germ. Neudorf, oraş cu ma
gistrat în ting., cott. Szepes, cu 7345 loc., dintre 
cari 786 Maghiari, 2300 Germani şi 4214 Slovaci. 
In I. se află oficiu pretorial, judecătorie cercuală, 
oficiu montan, cărţi funduare, gimnasiu superior, 
pedagogiu de stat, mai multe fabrici. In apropiere 
se află locul de vilegiatură Iglofured.

Ignama, v. Dioscorea.
Ignatiew, Nicolae Pavlovici, conte, diplomat 

rus, n. 29 Ian. 1828 în Petersburg; 1859—63 
ambasador în Peking, câştigă dela China ţinutul 
rîului Amur, 1866 ambasador în Constanti- 
nopole, unde câştigă mare influenţă asupra sul
tanului Abdul Asis, 1876 aţiţă pe Bulgari să se
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rescoale, 1878 puse la cale pacea dela San Şte
fane (v. ac.); 1881—82 ministru de interne, 
1888 preşedinte al comitetului slav de binefacere, 
capul slavofililor.

Ignatiu, Sfântul, episcop în Antiocbia, capitala 
Siriei, numit şi Teofor (purtător de D^eu), a 
fost discipul al Sf. loan Ev, şi pe la 105 a ajuns 
episcop în Antiocbia, distingendu-se prin zelul 
înflăcărat de a predica doctrina lui Isus. Se ^ice, 
că pe timpul unui resboiu cu Părţii, petrecând 
împăratul Traian în Antiocbia a citat Ia sine pe 
I. şi i-a imputat, că calcă legile împărătesei şi 
seduce la aceasta şi pe alţii. I. a mărturisit şi 
înaintea împăratului pe Isus cel restignit, pe 
care îl poartă în inima sa (Tbeopboros) şi a 
arătat, că rătăcesce împăratul numind dumneaei 
pe demonii păgânilor. împăratul în urma ace
stora I-a osândit la moarte, şi a poruncit osta
şilor să-l ducă legat la Roma. Calea lui spre 
Roma a fost o cale de triumf, deoarece pretu- 
tindenea îl întimpinau şi felicitau comunităţile 
creştine, au4ind de numele şi gloria Iui. In de- 
cui’sul călătoriei a scris 6 epistole la diverse 
comunităţi şi 1 la Policarp, epp. Smirnei, atră- 
gendu-le atenţiunea asupra erorilor de pe acel 
timp şi îndemnându-i la curaj şi constanţă în 
credinţă. Ajuns în Roma a fost aruncat între 
lei, cari l-au sfîrticat; anul în care a suferit 
martiriu se pune 117, iară (Jiua 20 Dec., în care 
(Ji îi serbează biserica orientală amintirea.

[Dr. Is. Marcu.]
Ignatiu de Loyola, sfânt, n. 1491 în castelul 

Loyola din Spania; tatăl său Bertrand a fost 
cavaler. Ca tinăr a fost aprod la curtea regelui 
Ferdinand Catolicul, apoi a intrat în armată. 
In 1521 fiind rănit în lupta dela Pampelona şi 
silit să stea la pat mai mult timp, a început să 
cetească viaţa lui Isus şi a sfinţUor, şi s’a hotărît 
să părăsească viaţa militară şi să îmbrăţişeze 
pe cea monastică. In 1523 a mers la Ierusalim, 
apoi s’a reîntors şi a studiat teologia la univer
sităţile din Salamanca şi Paris. Aici şi-a mai 
câştigat câţiva tovarăşi, între cari a fost şi Sf. 
Prancisc Xavier, şi a întemeiat ordul său numit: 
Societatea lui Isus (v. lesuiţi). El a fost şi primul 
general al ordului şi a scris regulele: Consti- 
tutiones şi admirabilul tractat: Exerciţi a spiri- 
tualia. t 31 Iulie 1556 în Roma. In 1622 a fost 
canonisat.

Igneu, Igniţiune, starea corpurilor când se 
găsesc în combustiune; ardere fără flacără.

Ignorablmus, (lat., = nu vom cunoasce), losincă 
exprimată de cătră prof. E. Du Bois-Reymond 
în scrierea sa despre marginile cunoscinţelor 
asupra naturii (Leipzig, 1872) spre a arăta cât 
este de mărginită cunoscinţa noastră despre sub
stanţa lucrurilor din natui'ă. [PI.]

Ignoranţa, lipsa de cunoscinţă, scire, a cutănii 
lucru; ignorant, se (Jice îndeosebi celui, ce nici 
idee nu are de anumite lucruri.

Ignoranţi, sau Fraţii şcoalelor creştine, con- 
gregaţiune de călugări re.spândită aproape în 
toată lumea. Membrii acestei congr. se numesc 
fraţi şi nu pot fi preoţi, ocupaţiunea lor este 
exclusiv instrucţiunea elementară (de aceea i-au 
numit janseniştii Fr. ign.) şi educaţiunea creştină 
a copiilor, Congr. a fost fundată de cătră loan 
Baptist de la Salle. La moartea fundatorului, 
7 Apr. 1719, I. aveau 27 case cu 274 fraţi, cari

instruau 9885 băieţi. In 1895 aveau 1442 case, 
14,141 fraţi şi 324,180 şcolari. In Bucuresci âncă 
sunt 11 fraţi, cari în două şcoale au mai mult 
de 600 şcolari. Afară de această congreg. mai 
sunt âncă o mulţime de congregaţiuni de »fraţi 
ai şcoalelort (Scbulbruder). ((jf. Dr. Kaulen, 
Kircheulexikon.) [Dr. lacob Radu.]

Ignoratio elenchi, eroare împotriva demon
strării logice. Ea se nasce de câte ori nu se 
bagă în samă tesa ce este a se demonstra, ci 
prin o deducere, care altcum poate să fie formal 
corectă, se ajunge la o conclusie, care nu este 
cea căutată. Este deci Ign. el. o depla.sare a 
chestiei. Cf. Maiorescu Log. 144. [Pl.J

Igor, principe de Nowgorod, n. 1151, cafiii în 
o campanie nefericită din 1202. A fost obiectul 
celei mai vechi epopee a Rusiei mici: »Imaul 
despre expediţiunea lui Igor«.

Igrasia, umedeală, infiltrarea unei substanţe 
cu un lichid, de regulă cu apă.

Igro —, V. Hygro —.
Iguan, gen de şopîrlă americană; se deose- 

besce de şopîrlele propriu (jise prin trunchiul 
şi coada lor comprimată. Lacerta Iguana, co
mună în America.

Iguanodon, gen de reptil fosil, ordinul Dino- 
saurienilor. Picioarele posterioare robuste, coada 
puternică, se sprijinesce pe ea; aceste animale 
se ridicau în două picioare şi mâncau frunzele 
cu ajutorul dinţilor triunghiulari. Se găsesc în 
formaţîunea cretaceă.

Igumen, v. Egumen.
Iguvium, oraş în Perugia, v. Gubbio.
Ihăsz, I)aniil, colonel magh,, n. 1818, a studiat 

dreptul; 1848 se luptă sub comanda lui Bem şi 
ajunge adjutantul lui Kossuth; 1849 I. apără 
strimtoarea dela Turnul roşu, dar fu bătut de 
Luders. După revoluţie a pribegit împreună cu 
Kossuth prin Anglia, America, Italia, unde şi 
muri 1882.

lia,. V. Cămaşa.
Ikillk, monetă turcească de argint de 2 piaştri. 

V. art. Piastiu.
Ikon —, V. Icon —.
Iktinos, architect grec., a trăit pe timpul lui 

Pericle; el a clădit Partenonul din Acropolea 
Atenei. Lui i-se atribue şi construirea templelor 
Demetrei şi a Proserpinei din Eleusis, precum 
şi a lui Apollo din Figalia.

Iladia, 1) L, corn. mică în Banat, cott. Caraş- 
Severin, cu 2230 loc. Rom. (1891). 2) I., vechia 
district românesc în Bănat de mai puţină în
semnătate; apare ca district pe la 1223, prin 
seci. XV a fost contopit în distr. Caransebeşului.

Ilarian Pajpiu, v. Papiu.
Ilarion, sfânt, n. din părinţi păgâni la 288 în 

Tabatha, un orăşel aproape de cetatea Oaza. 1. a 
studiat şi s’a botezat în iJexaadria, unde amjind 
despre eremitul Antoniu, fundatorul vieţii ino- 
nachale în Egipt, s’a dus la dînsul, spre a-i 
studia modul de viaţă; după 2 luni T. s’a re
întors în patria sa fiind în etate de 15 ani; 
murindu-i deja părinţii, averea ercfjita pai te o 
cedă fraţilor săi, paiie o împărţi între săraci, 
iar el s’a retras în deşert, ducend cea mai au
steră viaţă de eremit. Faima vieţii lui ascetice 
s’a lăţit în toată Palestina şi Siria, i-s’au asociat 
mulţi eremiţi ca admiratori şi imitatori, şi dui'ă 
ce s’a bucurat şi de darul minunilor, nouumoraţi
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oameni de toate condiţiunile alergau să-l va(Jă şi 
să se vindece de morburi şi neputinţă printr’însul. 
Iubind I. singurătatea a voit să se mute airea 
în deşert, dar mai mult de 10,000 oameni l-au 
rugat să remână acolo. Abia s’a putut retrage 
cu alţi 40 eremiţi la Peiusium; fiind şi aici cer
cetat de mulţime, s'a dus la Aphroditon, apoi 
în o oază aproape de Alexandria; de aoî, ca să 
scape de mulţimea ce-1 urmarea, a călătorit prin 
Libia în Sicilia, unde vindecând pe un ener
gumen (V. ac.) de nou era obsediat de popor. Din 
Sicilia însoţit de discipulul seu Hesychiu s’a dus 
în Dalmaţia, de aici în Cipru, unde după 2 ani, 
retras în munţi aproape de Paphos, "j- 21 Oct. 
371. El este părintele monachismului în Siria 
şi Pale.stina. [Dr. Is. Marcu.l

Ilarion, Episcop de Argeş, (1819—23; 1&8 
până 1845), bulgaro-grec de, origine, n. 1777. 
Educat în casa mitropolitului Dositei, el a în- 
veţat acolo limbile: rusească, elenă, franceză şi 
germană, pe cari le vorbia; dar înţelegea şi 
latinesce,' turcesce şi italienesce. Pe lângă acea 
a mai ajuns orator însemnat. Hirotonit preot şi 
archimandrit de cătră exarchul Gavril în 1808, 
el fu numit îndată egumen al mănăstirii Dealu, 
în care calitate îl găsim până în 1819, când se 
alese episcop de Argeş. Scaunul lui însă se clătină 
dela capul locului. Şuţu-Vodă constrinsese pe 
mitropolitul Nectarie să demisioneze in 1 Maiu 
din acelaş an, şi căuta acum pe cine să-i dea 
mai multe parale pentru tronul vacant. I. şi 
colegul seu Constantin de Buzeu protestară 
energic în contra acestei simenii, şi-şi atraseră 
mania desăvîrşită a grecului. Constantin fu de
pus, iar I. trebui şi dînsul să se retragă la mă
năstire, şi pare că a lăsat chiar demisiunea sa 
gata în mâna unui om credincios. In curând 
însă alte griji schimbară situaţiunea cu totul: 
veni eteria grecească şi rescoala lui Tudor Vla- 
dimirescu. Acesta se cunoscea de mult cu I. 
Adesea şetjuseră împreună şi egumenul istorisia 
pandurului isprăvile oamenilor mari şi-l îmbăr
băta să-i imiteze pentru mântuirea neamului 
românesc. Cu drept (Jice Aricescu, că I. a fost 
capul rescoalei, iar Tudor numai braţul. Mo
mentul părend favorabil, eroul român întră cu 
o ceată armată în Bucuresci la 19 Martie 1821, 
şi cel dintâiu lucru al seu fu de a libera din 
Belvedere pe I. cii mitropolitul şi mulţi boieri, 
închişi acolo vr’o 2 luni sub bănuială de a fi 
factori ai iusurecţiunii. Din acest moment I. 
deveni consilierul intim şi chiar secretarul lui 
Tudor. Din nenorocire, planul măreţ al liber
tăţii fu înăbuşit prin mişelia grecească. Vladi- 
mirescu este prins cu vicleşug, apoi omorit. I. 
cu mitropolitul şi o mulţime de boieri nu aştep
taseră aceasta din urmă catastrofă; deja în 
10 Maiu fug cu toţii la Braşov. După 2 ani, 
venind Ghica la tron, el stărui mult ca I. să 
se întoarcă la scaunul seu, dar acesta se temea 
de resbunarea Turcilor şi nu veni. Atunci se 
alese episcop de Argeş egumenul Grigorie, care 
luă ocârmuirea eparchiei cu un cler de 1226 dia
coni şi preoţi dintre 10,173 din toată Muntenia. 
Invasiunea rusească din 1828 reconduse însă 
pe I. în ţeară, şi el putu să-şi ocupe tronul cu 
atât mai puţină dificultate, cu cât Grigorie murise 
chiar în acel au. De acum încolo I. ocupă scaunul 
până la moarte, în 7 Ian. 1845.

I. era de un spirit glumeţ, pare chiar leger 
din punct de vedere religios, căci boierii îl nu- 
miau volterist. Sarcasmul lui îi înstrăina multe 
simpatii, şi această împrejurare la un loc ou 
refusul seu de a cumpera voturile divanului, 
explică de ce n’a fost ales nici odată mitropolit. 
El iubia lectura cu pasiune, astfel încât se vedea 
pretutindeni cu cartea în mână; librarul seu 
avea ordin, să-i trimită toate cărţile ce primesce 
din străinătate, fără deosebire. In multe rânduri 
s’a distins ca orator; dînsul redacta şi oetia 
adresa clerului cătră domnitor; în predicile sale 
nu se sfia a dojenî Curtea de abusurile ei; în 
1833 întimpinâ pe generalul Kisseleff la Curtea 
de Argeş cu o cuvântare plină de laude pentru 
Ruşi, al căror adorator era de altmintrelea; în 
14 Oct. 1834 rosti iarăşi un discurs la mitro
polie, când Ghica-Vodă jura fidelitate regula
mentului organic; âncă la Braşov recita pane
giricul generalului Const. Ghica, înmormântat 
acolo în 12 Apr. 1822. E numai de regretat, 
că I. n’a păstrat copie despre discursurile sale, 
şi că spiritul lui nu a produs roade literare. 
(Cf. C.D. Aricescu, Ist. revol. rom. 1821. Craiova, 
1874, p. 50—60; Bis. ort. rom., a. XIII. Buc., 
1889, p. 208 uu.; Document pentru ist. Rom., 
supl. I, voi. IV, p. 433. Buc., 1891; Id., voi. X, 
p. 64, 66, 71, 211, 297, 448. Buc., 1897; Les- 
viodax. Ist. bis. Buc. 1845, p. 409, 448.)

Ilaritate, (lat.) rîs, acţiunea de a rîde pro
vocată de ceva hazliu.

ilariu de Poitiers în Galia, episcop în acea 
cetate, unde era şi născut din părinţi păgâni, 
dar din familie aleasă, a fost unul dintre în
focaţii aperători ai Simbolului Nicean. Căsătorit 
fiind până a nu se fi botezat, s’a pus pe studiul 
Sf. Scripturi, şi convingendu-se despre adevă
rurile învăţăturilor evangelice, şi-a conformat 
viaţa sa după acestea, a primit botezul şi di- 
stingendu-se ca învăţător, se făcu episcop în 
cetatea unde era născut, în 353, şi ca atare 
participând în acel an la sinodul din Arles şi 
după doi ani la cel din Milan, şi neconformându-se 
învăţăturilor ariene, fu exilat de Imp. Constantin, 
cătră care adresase o scrisoare despre suferinţele 
bisericii. In timpul de trei ani al exilului său 
în Phrygia a compus mai multe scrieri de în
văţătură. Intorcendu-se apoi din exil la Poitiers 
se ocupă cu combaterea eresurilor până la moartea 
sa, urmată în 368. Moaştele lui sunt împărţite 
la Limousin şi St. Denys, cele remase în Poitiers 
fură arse de Hughenoţi la 1561. El a scris despre 
psalmi, despre evangelia lui Mateiu, despre Tri
nitate 12 cărţi, despre siiioade, cătră Constantin 
două scrisori, etc. Scrierile lui I. sunt adunate şi 
editate mai ântâiu de Erasmus la 1523 şi se află şi 
în alte opere patristice următoare. [Dr. I. P.]

Ile, ceată de circa 200 călăreţi în armata mace
doneană. Ilarch, comandantul unei astfel de cete.

Ilea, V. llia.
Ileana, în poveştile şi poesiile populare române 

numele unei fete, al unei (ţine, de regulă al lunei. 
Numele I. se derivă din grec. Heleua (v. ac.), 
care a fost (Jina lunei, şi e identică cu lana. 
I. are predicatul Cosîmana şi se (Jice a fi cu 
părul de aur, sau doamna florilor şi garoafelor, 
din cosiţă ruja-i cântă. In povestea cu Arghîr, 
acesta pâzesce merele de aur, noaptea vine 
o turiurea cu şepte rândunele şi când Arghir
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vrea să săgeteze, turtureaua se dă preste cap, 
se preface într’o fată măiastră şi aceasta îi 
spuue, că ea e I. Cosînzana. I. are şi predicatul 
Simziana, şi e sora soarelui. Soarele se amo- 
resează de ea, dar D4eu schimbă pe I. S. într’o 
lună şi osândesce soarele, ca în veci să se go
nească unul pe altul şi să nu se întâlnească. 
In altă baladă I. S. se numesce deadreptul sora 
soarelui. [Atm.]

Ileanda, (magh. Nagy-Ilonda), comună mică 
în Trans., cott. Solnoc-Dobâca, 857 loc. (1891) 
Români şi Maghiari; sediul protopretorului, ju
decătorie cercuală, staţiune de cale ferată.

Ile-de-France, 1)7. veche prov. franceză (ducat), 
avend de capitală Parisul; dela 987 ţeară ere
ditară a Capetienilor şi deci simburele Franciei; 
I. cuprinde acji departamentele Seine, Seine-et- 
Oise, Oise, Aisne şi Seine-et-Marne. 2) I. insulă, 
V. Mauritius.

Ilegal, ce e contra legii, ce nu este legal (v. ac.) 
sau ceea ce nu scutesce legea.

Ilegitim, ce nu este legitim (v. ac.),
iierda, în antichitate oraş al llergeţilor în 

Spania, lângă Sicoris. Aci a învins Cesar pe 
Pompeiani la 49 a. Chr. Acum se numesce Le- 
rida (v. ac.).

Ileum, Ileon, parte din intestinul subţire, care 
se întinde dela jejun până la începutul intesti
nului gros sau cecum. Formează cu jejunul partea 
intestinului, care ocupă regiunile ombilicale şi 
hipogastrice. La partea posterioară a abdome- 
mîlui este fixat printr’un mesenter. Formează mai 
multe plice numite circumvoluţiuni intestinale.

Ileus, pasiune iliacă, miserere, occlusiune in
testinală, boală produsă prin ori şi ce obstacol, 
care împiedecă expulsarea materiilor fecale. 
Causa, care produce occlusiunea este sau o stran- 
gulaţie sau o invaginaţie a intestinului, sau o 
reducere a cavităţii intestinale prin cicatrice 
consecutive ulceraţiunilor de diferită natură: 
sifilis, cancer, etc. Obstacolul poate fi constituit 
de materii fecale, viermi intestinali, diferiţi corpi 
străini înghiţiţi. Ea se poate produce sau în mod 
subit (occlusiune propriu (jisă), sau există deja 
de câtva timp o dificultate în emisiunea mate
riilor fecale, şi atunci evoluţiunea e mai lentă 
(obstrucţiune intestinală). Când debutul este brusc, 
bolnavul se plânge câtva timp după oarecari tur- 
bui'ări gastrice uşoare, de o durere vie, locali- 
sată la început într’un punct al abdomenului, 
durere difusă după câtva timp. Versături mai 
ântâiu bilioase, apoi fecale se produc. Consti- 
paţia este absolută, în cât nici gazele nu pot fi 
date afai’ă, abdomenul este balonat. După 48 ore, 
faţa ia un aspect particular, ochii se retrag mai 
în fundul orbitei, extremităţile se răcesc, pulsul 
este mic, urina devine rară şi dacă materiile 
fecale nu pot fi date afară, bolnavul moare. In 
obstrucţiunea intestinală, debutul este insidios, 
dar câte odată începutul este ca în occlusiune. 
Emisiunea materiilor fecale este împiedecată, 
turburări ale digestiei se presintă, abdomenul 
este balonat mai ales în timpul constipaţiei. 
Constipaţia adeseori alternează cu diareă. In ca
şurile, în cari obstrucţiunea este produsă de ma
terii fecale îndurate, sau de corpi străini, bol
navii se pot restabili; în celelalte caşuri bolnavul 
moare aproape totdeuna. Dacă nu obţinem nici 
un resultat cu tratamentul medical, care numai

în anumite caşuri trebue întrebuinţat şi constă 
în purgative, clistire cu apă, atunci recurgem 
la intervenţia chirurgicală. [Dr. E. F.]

Ilex L., (botan.) gen de plante lignoase cu foi 
sempervirente din fam. Aquifoliaceelor. Cuprinde 
vr’o 145 specii respândite cu deosebire în re
giunile calde ale globului, mai ales în America, 
puţine temperate. Intre aceste remarcăm!. Aqui- 
folium L., o plantă din Europa sud-vestică până 
în cea centrală, ce se cultivă ca şi alte specii în
rudite în liber (pentru climatul nostru ele sunt 
sensibile). I. paraguayensis pt. HilL, o plantă 
de florărie, din a cărei foi se prepară î u patrie 
(America de sud) »ciaiul de Paraguay* sau »mate« 
(conţine teină). [A. Pr.]

Ilfov, rîuleţ în Rom., isvoresce din dealurile 
com. Şotânga spre nord-vest de Tîrgovişte; la 
corn. Bolovani, j. Dâmboviţa, se desparte în 
două: o parte curge la vale sub numele de Co- 
lintina, întră în j. I., formează lacul Ciocănesci, 
trece pe la nord de Bucuresci, formează lacul 
Colintina şi se varsă în balta Cernica şi de aici 
în Dâmboviţa. Cealaltă parte (mai mică) sub 
numele I.j^ llfovelu sau Ilfovăţu, întră în j. 1. şi 
se varsă in Dâmboviţa între com. Dragomiresci 
din Vale şi Ileana.

Ilfov, judeţ în Rom., numit după rîul I., cu 
o suprafaţă de 5779‘90 kma. şi 420,591 loc., din 
cari la 250 mii revin capitalei regatului, Bu
curesci; marca j.-lui e o biserică cu sf. împă
raţi Constantin şi Elena, patronii catedralei mi
tropolitane din Bucuresci. Forma j.-lui e a unui 
patru-later dreptunghiular aplecat spre stânga; 
j. I. se mărginesce la nord cu j. Dâmboviţa şi Pra
hova, la sud cu Dunărea, la est cu j. Ialomiţa, la 
vest ou j. Vlaşca şi Dâmboviţa. Ce privesce relieful 
solului, j. I. mai tot este o câmpie întinsă, numai 
partea sa orientală e întremptă de mici oiidu- 
laţiuni de teren; partea sa de sud-vest, cuprinsă 
între Argeş şi lacul Greaca, formează un platou 
mai ridicat. Teritorul j.-lui I. ţine de basimil 
Argeşuliu, afară de partea sa de nord-est, care 
ţine de al lalomiţei; afară de Dunăre cele mai 
însemnate ape ale j.-lui sunt: Argeşul, care pri- 
mesce în acest j. Sabarul, după ce se unesco 
cu Ciorogârla, apoi Dâmboviţa cu I.-ul, Paserea 
şi Colintina; Ialomiţa cu afluentul seu Prahova, 
cari udă j.-ul în partea de nord, şi pe urmă 
valea Mostiştea. Lacuri mai însemnate siiiit; 
lacul Greaca, Mostiştea şi Snagovul. In pliviri ţa 
administrativă j. este împărţit în 10 plăşi: Afu
maţi, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Mostiştea, No- 
goesci, Obilesci, Olteniţa, Sabarul şi Snagovul, 
cuprindend în total 2 com. urb. (Bucui'csci şi 
Olteniţa) şi 122 com. rur., formate din 4;i7 sate. 
In privinţa politică j. dă 7 senatori şi 16 depu
taţi; în ordinea eclesiasticăface parte din e[)iu chia 
sf. mitropolii cu reşedinţa în Bucuresci. Mănă
stirile din acest judeţ sunt: Căldăruşani, Cernica, 
Paserea, Samurcasesci şi Ţigănesoi, aveud 5(,)4 că
lugări şi călugăriţe. Instrucţiunea publică numeră 
173 şcoale rurale. Personalul medical se compune 
din: medicul primar al j.-lui, medicii de spitale 
şi de plăşi; afară de spitalele din Bucuresci, de 
cel dela Colintina, Pantelimon şi ospiciul de ne
buni dela Mărcuţa, mai sunt 3 spitale rurale la; 
Olteniţa, Ferbinţi şi la Budesci; pe teritorul j.-lui 
I. e situată capitala regatului cu supremele auto
rităţi politice, judiciare, militare, bisericesci, etc..
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aici se concentrează aproape toată activitatea 
industrială şi comercială a j.-lui (v. Bucuresci). 
Pămentul j.-lui I. este din cele mai productive, 
o foarte bogat în producte vegetale şi animale: 
cereale, plante industriale, legume; vite cornute, 
oi, rîmători, cai. Viile, mai ales cele de lângă 
Bucuresci şi balta Greaca, dau straguri buni şi 
gustoşi; vinul este bun, dar nu se ţine mult. 
Bălţile, mai ales cele de lângă Dunăre, dau pesce 
mult. Pădurile au o întindere de preste 60,000 ha. 
Exportul cerealelor se face prin portul Olteniţa. 
In privinţa comunicaţiunii j. I. e străbătut de 
căi ferate în 4 direcţiuni: Bucuresci-Giurgiu, 
B.-Pitesci, B.-Ploiesci şi B.-Constanţa; tot din 
Bucuresci pleacă mai multe căi naţionale şi ju
deţene în diferitele direcţiuni ale j.-lui şi ale 
ţerii. Cf. C. Alexandrescu, Dicţ. geogr. al j.-lui 
I. Bucuresci, 1892.

Hi, rîu în Asia centrală, isvoresce în munţii 
Tien-Şan şi după un curs de 1500 km. se varsă 
în lacul Balchaş.

Ilia, în mitol. romană fata lui Aeneas, prin 
(jeul Marş mama lui Romulus şi Remus. I. a 
fost preoteasa (jinei Vesta, şi pentru aceasta a 
fost numită I. Vestalina. I. se numia în deosebi 
la Greci, iar la Romani mai ales Ehea Silvia.

[Atm.]
Ilia, (magh. Maros-Ulye), corn. mică în Trans., 

cott. Hunedoara. Are 221 case, cu 1054 loc. 
Români gr.-or., puţini de alte confesiuni. Teri- 
torul e de 2056 jug. cat., muntos; locuitorii 
cultivă industria de casă, agronomia, prăsesc 
vite cornute frumoase, porci şi oi. Târgurile de 
vite sunt renumite în toată Ungaria. Aici s’a 
născut contele Gavriil Bethlen, principele Tran
silvaniei. Ruinele castelului seu se ved până 
astăzi. Judecătorie cercuală, pretură şi staţiunea 
căii ferate.

V. şi art. Ciumeghiu.
Ilia, protopopiat rom. gr.-or. cu 26 parochii 

şi 21 fllii şi cu 22,638 suflete.
Illac, 03ul, V. Basin.
Iliaca tabula, o mică tablă antică, descoperită 

1683 între ruinele oraşului Bovillae. Ea e de 
marmoră moale (Palombino) şi se păstrează în 
museul capitolin din Roma. I. i, pe lângă cu
prinsul cânturilor omerice, înfăţişează în relief 
soartea Troiei: dărîmarea cetăţii, mormântul Iui 
Hector, tabăra de năi, ieşirea lui Enea. Autorul 
ei erm oarecare Theodoros, care a lucrat-o cu scop 
didactic. Este preţioasă, de oarece dă cuprinsul 
cânturilor pseudoomerice, pierdute aproape toate. 
(Cf. Jahn, Griechische Bilderchroniken. Bonn, 
1873).

Illada, epopee greacă, atribuită lui Homer 
(v. ac.), despre resboiul în contra Troiei sau 
Iliului.

Iliaşi, 1) I, Vodă numit şi Ilie II (Ilie Rareş), 
fiul mai mare al lui Petru Rareş Vodă şi al 
Elenei de neam sârbesc, domn al Moldovei (5 Sept. 
1546 până 1 Maiu 1551), după moartea tatălui 
seu. Domnia lui nu s’a ilustrat decât prin re- 
inoirea unui tractat de alianţă cu Sigismund, 
regele Poloniei, Moldova căpetând linişte din 
această parte, şi prin o expediţie în Transilvania, 
din ordin turcesc, dimpreună cu cumnatul seu 
Mircea-Vodă Ciobanul al Munteniei, împotiiva 
Germanilor şi a episc. Martinuzzi, expediţie mai 
mult simulată şi fără vr’un resultat. Restul este

un lung lanţ de petreceri şi orgii cu tinerii sei 
sfetnici turci. In cele din urmă acestea atră- 
gându-1 mai mult decât sarcinele tronului, Ilie 
abdică în favoarea fratelui seu Ştefan, se duce 
la Constantinopole şi se turcesce, luând numele 
de Mehmet şi devine Paşă de Silistra (Maiu 1551). 
Pre.ste 2 ani moare în închisoare de inimă rea 
(1553). [Aguletti.]

2) Iliofi, Alexandru, IV, v. Alexandru 8),
tom. I, p. 102. [—]

3) lliofi, Radu, fiul lui Alexandru Iliaşi, domnul 
de câte 2 ori al principatelor. La mazilirea dom
nului muntean Leon-Vodă Tomşa, (jis şi Stridie 
(21 Iul. 1632) Radu Hiaşi e numit, după stă- 
minţele tatălui seu, pe atunci domn a 2 oară 
al Moldovei, şi contra dorinţelor ţerei, în scaunul 
Munteniei. Boierii naţionalişti, duşmani Grecilor, 
în cap cu Mateiu Aga Basarab şi cu ajutorul 
paşei de Silistra, ocupă Bucurescii (20 Sept. 1632) 
şi se opun intrării în ţeară a noului domn grecit. 
Radu cu ajutor de Moldoveni, Turci şi Tătari 
vine spre Bucuresci, se ciocnesce cu Mateiu Aga 
între Dudesci şi mănăstirea Plumbuita şi, după 
o crâncenă luptă de o (ţi, e biruit şi fugărit, pier- 
4ând astfel tronul (25 Oct. 1632), ale cărui dulceţi 
âncă nu apucase să le guste. [Aguletti.]

4) lliaş, fiul lui Alexandru Iliaş, român gre- 
cizat, grăia cu tălmaciu la divan; domni în Mol
dova 1667—69, când îi urmă Duca-Vodă, iar I. 
se duse la Constantinopole, unde muri în curând. 
Pe timpul acestui domn se urcă tributul Mol
dovei cu 25,000 lei.

Ilie, (pieptar, mintean), vestmânt ce face parte 
din costumul ţerănesc. Haină fără mâneci, făcută 
din postav alb sau colorat, împodobită cu bro
derii sau cu găitane.

Ilicineae, (botan.) v. Aquifoliacee.
Ilicit, nelicit, nepermis, oprit; ceea ce este 

prohibit de legi, ce este contrar bunelor mo
ravuri şi ordinei publice. Obligaţiuni basate pe 
condiţiuni ilicite nu pot ave nici un efect. (Cod. 
civ. rom., art. 966.)

Ilie, profetul legei vechi. A trăit cu 900 a. Chr. 
Zelant pentru legea Domnului a sbiciuit fără
delegile poporului israelitean, mai cu samă însă 
ale lezabelei, soţia regelui Achab. Ca pedeapsă 
a lui D(Jeu prevestesce seceta, după aceasta se 
retrage lângă Crit, unde pe vremea secetei s’a 
nutrit prin un corb, mai apoi după secarea rîului 
prin văduva din Sarepta Sidonului, al cărei prunc 
l-a înviat. După trei ani de secetă iarăşi s’a reîn
tors la curtea regelui Achab, îndemnând pe popor 
ca să se întoarcă la D(}eul cel adevărat. Ca să 
scape de înănia lezabelei a fugit în pustie, pe 
Eliseu l-a pus de următorul său, şi cu car şi 
cai de foc s’a înălţat la cer.

Ilie, 1) 1.1, (Iliaş-Vodă), fiul cel mai mare 
al lui Alexandru cel Bun, domn în 2 rânduri al 
Moldovei (1433 şi 1435—44). Asociat la domnie 
âncă de pe când trăia tatăl său, desemnat chiar 
de acesta ca succesor, depunând jurământ de 
credinţă regeliri polon (Iunie 1433), pe sora ne
vestei căruia o ţinea dînsul în căsătorie, totuşi 
cel de al 2-lea al său frate. Ştefan, se scoală 
împotrivă-i cu mulţi partisani moldoveni, cu 
ajutor dela Vlad Dracul al Munteniei şi dela 
Turci, şi-l detronează. Cu tot ajutorul ce capătă 
dela cumnatul său Vladislav laghello, Hie este 
bătut de Ştefan şi fugărit. Noul domnitor mol-
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dovean grăbindu-se a recunoasce suzeranitatea 
Poloniei, regele Vladislav nu mai are nici un 
interes de Ilie, ba ancă îl pune în închisoare 
spre a ave un perpetuu mijloc de constringere 
pentru Ştefan. Cu venirea la tronul Poloniei a 
lui Vladislav III (1434) soartea lui Ilie se schimbă. 
Deşi noul rege urmează tactica defunctului seu 
predecesor, dar partisauii Leşi ai lui Ilie scă- 
pâudu-1 din închisoare şi trecend în hotarele 
Moldovei, el se vede silit a-1 ajuta întru câtva. 
Lupta nehotărîtoare dela Podagra (1435) şi in
tervenţia lui Vladislav împacă pe cei 2 fraţi, 
cari de acum înainte domnesc împreună, avend 
ântâietatea Ilie, iar Ştefan în schimb veniturile 
sud-estului ţerii. De astă dată Ilie, pentru a-şi 
întări mai bine positia sa, se obligă la tribut 
anual Poloniei şi restitue porţiunea de ţeară 
amanetată de aceasta Moldovei pentru datorii. 
La Vama (1444), în lupta cu Turcii, protectorul 
lui Ilie, devenit de curând şi rege al Ungariei, 
murind. Ştefan deodată, cu partisanii sei detro
nează iarăşi pe fratele seu, îi scoate ochii şi-l 
aruncă în închisoare (1445).

2) Ilie II, V. Uiaş Vodă. [Aguletti.]
Ilie, Joreste, mitropolit de A.-IuUa v. Joreste.
Ilie, Sf.r munte, v. Elias.
Ilie, Voevod, unul din numele domnitorului 

muntean Ştefan Surdul, (v. ac.).
Iliescu, Taşcu, n. în corn. Cruşevo în Ma

cedonia, a fost mai mulţi ani profesor de limba 
turc. la şcoala rom. din Craşevo. I. a publicat 
în limba arămânească, după îndemnarea lui 
Obedenar, »L’escriveta«, tradusă din limba pro
vensală, Munpellie (Montpellier) 1882, şi »Carte 
de lectură macedo-română*. Buc., 1885.

Ilina, in poveştile române (Jina cea mai mă
iastră, care pe o fată mincinoasă a amuţit-o şi 
i-a răpit doi copii, dar după ce fata a spus ade- 
verul, i-a redat graiul şi copiii. Numele I. e o 
formă din Ileana, Elena.

Illon, (Uium), numele mai vechiu al oraşului 
Troia (v. ac.), luat dela Ilos, fiul lui Tros.

Ilione, în mitol. grc. fata lui Priamus, regele 
din Troia, născută de Hekabe; muierea lui Po- 
lymnestor, principele din Thracia.

Miri, popor din familia arică, ramura euro
peană, care în antichitate locuia partea nord- 
vestică a peninsulei balcanice (între Marea 
Adriatică şi Morava) şi Panonia, împărţit în mai 
multe neamuri. In timpul migraţiunii dorice 
(seci. XII a. Chr.), neamuri ilirice s’au aşezat 
în Epir şi Macedonia, cum şi (trecend preste 
Marea Ionică) în Italia de sud (lapygii). Şi Ve
neţii din Italia de nord era un neam iliric. 
Deja în seci. III a. Chr., I. dela ţermul resă- 
ritean al Adriaticei devin dependenţi de Roma; 
dar abia Octavian isbuti a-i supune în mod de
finitiv în anii 35—33 a. Chr. Prin cucerirea 
Panoniei (9 a. Chr.) se îndeplini supunerea tu
turor neamurilor ilirice sub dominaţiuuea ro
mană. (Cf. Zippel, Die romische Herrschaft in 
lUyrien bis auf Augustus Leipzig, 1877.)

in timpul dominaţiunii romane, I. din pen
insula balcanică fură în mare parte romanisaţi, 
contribuind astfel la formarea poporului român 
(Istro-Români şi Macedo-Români). Şi coloniile 
romane din Dacia erau formate în parte în
semnată din I. romanisaţi. Urmaşii nedesnaţio-

nalisaţi ai vechilor I. sunt Albanezii (v. ac.) de 
astăzi, a căror limbă are multe elemente latine.

[D. On.]
Iliria, ţeara Ilirilor, lângă Marea Adriatică, 

cucerită de Români primi numirea Illyricum. 
Cu timpul aproape dispare în istorie numele L, 
până ce la 1809 Napoleon I uni provinciile luate 
dela Austria sub numele de prov. ilirice, for
mând un stat dependent de Francia (50,000 kina. 
cu IY4 milion loc.). Provinciile austriace: Ca- 
rintia, Craina, Gorz, Gradisca şi Istria între anii 
1816—1850 âncă purtau nuijiirea unui regat al 
I.-ei; tendinţa Slavilor de sud şi astăzi este în
dreptată spre reînvierea acestui regat (Ilirism). 
V. şi Albania.

Ilirism, nume dat mişcării naţionaliste a Serbo- 
croaţilor, întemeiată pe consciinţa unităţii etno
grafice (aceasta îşi găsi expresiunea în numirea 
generală de lliri, presupunendu-se, că Serbii şi 
Croaţii ar deriva din Ilirii vechiului imperiu 
roman) şi pe solidaritatea slavă. S’a desvoltat 
mai ântâiu pe terenul literaturii în anii de [)g 
Ia 1830, pe de altă parte însă propoveduia au
tonomia politică a regatelor croaţesci (revolu- 
ţiunea din 1848/9). (Cf. Pypin şiSpasowicz, Gescli. 
d. slav. Litter. I.)

Hiş, dare veche în bani, plătită de locuitorii 
ţerilor române. Natura acestei dări nu s’a putut 
determina mai de aproape.

Ilişesci, corn. rur. în Buc., parochie cu o expo- 
siturăîn sătişorul Braşca, moşie mănăst. în căpit. 
şi j. Gura Homorului, are 4284 loc. (2188 ort.-or., 
214 rom.-cat., 1765 protest., 116 mos.), doue bi
serici (ort.-or. şi protest.), doue şcoale primare. 
Biserica ort.-or. a fost mănăstire de călugări, fun
dată şi înzestrată în 1714 de medelnicenil lonaşcu 
Isăcescul dimpreună cu soţia sa Alexandra, dar 
secularisată în 1786, când deveni simplă bise
rică sătească. [Dr. I. G. Sbiera.l

lliton, (grec.) învelitoare. Este o pânză albă 
patruunghiulară, întinsă pe masa altarului, în 
care se învelesce »antimisul« pe care se aşază 
sf. potir şi discosul cu darurile liturgice. Este 
sinonim cu »Antimis«, cu acea deosebire, că pe 
când în antirnis sunt cusute sau aşezate sf. moaşte, 
pe atunci in I. nu sunt. I. represintă marama 
cu care a fost acoperit capul lui Is. Chr. depus 
în morment.

III, rîu în Alsaţia, isvoresce în Jura, se varsă 
în Rin din jos de Strassburg; 205 km. lung, în 
parte navigabil; din I. pornesce canalul Rin- 
Rhone şi canalul Rin-Mame.

Illata, bunurile constituite zestre a femeii.
Illaţiune, conclusiune.
Illava, comună mică în Ung., cott. Trencin, 

lângă rîul Vâg, cu 2213 loc. (1891) Slovaci şi 
puţini Maghiari. Aci se află penitenciarul ţerii, 
în care se închid cei condamnaţi la închisoare 
mai lungă de 10 ani; întocmit pentru a pute 
primi 1000 delincuenţi. Cetatea I., mai de mult 
Leva, a jucat rol însemnat în istoria ţerii.

Iile, rîu în nord-vestul Pranciei; vine din lacul 
Boulet şi se vai'să în rîul Vilaine.

Illecebraceae R. Br., (botan.) familie de plante 
dicotyledonate-monochiamydeae, cuprinde ierburi 
anuale sau perene, rar subfrutescente, cu frun
zele mai cu samă opuse mici şi de tot întregi; 
florile mici, regulate mai adesea hermafrodite, 
erbacee, ver(ji sau albe. Această familie cuprinde
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vr’o 17 genuri cu vr’o 90 de specii, distribuite 
pe toată suprafaţa globului afară de regiunile 
reci, în locuri uscate şi calde sunt foarte fre- 
cuente. I. cuprinde următoarele 4 triburi; I tribul 
Pollichieae, din cai-e menţionăm genurile; Ille- 
cebruni L. şi Pollichia Soland. II tribul Paro- 
nychieae, însemnăm genurile: Paronychia^xxss., 
Rerniaria L., Gorrigiola L. III tribul Pteran- 
theae, menţionăm genul Pterantlius Forsk. şi în 
line IV tribul Sclerantheae, din oare menţionăm 
genul Scleranthus L. [Z. C. P.]

Illecebrum L., (botan.) gen monotipic din fa
milia Illecebraceelor, tribul Pollichieae. Unica 
specie I. verticillatum L., cresce prin Europa 
occidentală şi prin Africa boreală, ea este o mică 
plantă erbacee, anuală, delicată cu frunzele opuse 
şi pseudoverticilate, sesile ovat-oblonge sau ro- 
tundate şi de tot întregi; florile mici herma
frodite sau unisexuale. [Z. C. P.]

llle-et-VI- 
laine, departa
ment francez, 
numit astfel 
după rîurile 
Iile şi Vilaine; 
e compus din 
parteadenord- 
estaBretagnei 
super. Are 

6990 km3, şi 
626,875 loc. I. 
se împarte în 
6 arrondisse- 
mente; Ren- 
nes. St. Malo,
Montfort-sur- 
Meu, Redon,
Vitre şi Fou- 
gkes. Capitala 
e oraşul Ren- 
nes. Ooupatiu- 
nea principală 
a locuitorilor 
e agricultura.

Iller, afluent 
pe dreapta al 
Dunării, for
mează graniţa între Bavaria şi Wurttemberg, 
165 km. lung.

Illes, Carol, (de EdviJ, jurisconsult magh., 
n. 1842, 1867 advocat, 1872—83 procuror reg. A 
scris multe disertaţii privitoare la dreptul penal 
şi un op: »A biintettekroU 1882—92, 4 tom. (De
spre faptele punibile.)

Illesfalva, v. Băsesci 3).
Illeshăzy sau Illyeshăzy, 1) I. Ştefan, palatin, 

conte, n. 1540, f 1609. 2) I. Ştefan, n. 1762, 
t 1838. losif II îl trimite ca sa năduşească 
rescoala tui Horia. 1801 consilier intim; 1808 e 
cavaler al ordinului lâna de aur; la dietele din 
1802—25 e deputat; e unul dintre fundatorii 
academiei magh. de sciinte.

Illicium L., (botan.) mic gen din fam. Magno- 
liaceelor, tribul Wintereae, cuprinde vr’o 5 specii 
de arbuşti sau arbusculi, totdeuna vercji, glabrii 
şi aromatici, respânditi prin America boreală şi 
prin Asia orientală; frunzele mici pellucid-punc- 
tate; florile hermafrodite gălbui sau purpurii au 
3 sau 6 sepale membranoase, uniseriate sau bise-

niicium anisatam

riate şi imbricate. Cea mai importantă specio este 
I. anisatum L., (v. ilustr.), ale cărui fructe aroma
tice sunt cunoscute de poporul nostru sub numi
rile de Anason stelat, sau Badian (v. ac.)

[Z. C. P.]
IHimani, pisc in Ancji, Cordillera Boliviei 

(America), 6412 m. înalt; la nord de I. e valea 
afundă Totorapampa.

Illinois, 1) L, rîu în America de nord, isvo- 
resce spre sudvest de lacul Michigan, dela La 
Salle duce canalul I.-Michigan la Chicago, tot 
de aci în jos e navigabil; după un curs de 
410 km. se varsă în Mississippi. 2) L, stat în 
Uniunea nordamericană, despărţit prin rîul Mis- 
sissipi de statele lowa şi Missouri; 146,720 km*, 
cu 3.826,351 loc. (1890), cari în cea mai mare 
parte se ocupă cu agricultura; prairii întinse 
udate de rîul I., sol productiv; se cultivă pă- 
puşoiu, oves, grâu, secară, orz; la sud sunt

multe păduri. 
Clima e sănă
toasă. Cărbimi 
de piatră (în 
1896 s’au scos 
19s/4mil.tone); 
fabrici de fier; 
se taie mulţi 
porci. Consti
tuţia din 1870. 
La congres L i
mite 2 senatori 
şi 22 represen- 
tanţi. (Capitala 

Springfield, 
oraş mai în
semnat e Chi
cago. I. a in
trat în Uniune 
la 1818.

Illir —, V. 
Ilir —. 

lllyrijV.Iliri. 
Ilmen, lac 

în Rusia, gu- 
vernamentul 

Novgorod, 
918 krn2. prin

canalul Volchov se scurge în lacul Ladoga.
Ilmenit, mineral, titanat de fier; hexagonal. 

In roce eruptive şi şisturi cristaline la Miask, 
Kragero, Bourg d’Oisans, în Canada etc.; în Ro
mânia în munţii Lotrului.

Honda, V. Ileanda.
Ilorin, oraş în Sudanul vestic, provincia loruba, 

lângă rîul Asa, care curge spre Niger, dela 
Lagos depărtare 250 km. spre nord-est. Locui
torii acestui oraş se urcă la cifra 70,000. Cei 
mai mulţi sunt din seminţia loruba, se află însă 
şi Nupe Fulbe, Haussa şi Canichi. Domnitorul 
este din seminţia celor din urmă.

llos, în mitol. grec. fiul lui Tros, străne
potul lui Dardanos, tata lui Laomedon şi moşul 
iui Priamos, regele din Troia. I. a fundat oraşul 
Ilion, numit şi Troia, după numele tatălui 
seu Tros.

llot, V. Heloţi.
Ilovăţu, corn. rur. în Rom., j. Mehedinţi, com

pusă din sat.: Borcănesci, Firizu şi Racova, cu 
reşedinţa în sat. I., avend 3000 loc. (Dicţ. geogr.
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1894), cari se ocupă cu agricultura şi prăsirea 
vitelor; 2 biserici şi 1 şcoală.

lise, rîu în Harz (Germania), formând una 
din cele mai fmmoase văi în aceşti munţi; la 
gura văii se află oraşul Ilseburg, în guvern, 
pnis. Merseburg, cu 3565 loc. (1895), castel, 
mine şi topitorii artistice.

Iluminat. Materialele întrebuinţate pentru a 
produce I. sunt unele solide, altele lichide şi 
altele chiar gazoase. Materialele solide sunt: 
Crăngile unor arbori reşinoşi, întrebuinţate în 
ţerile puţin civilisate; luminările fabricate cu 
seul de bou, de capră sau de berbec; luminările 
propriu (Jise fabricate cu ceara albinelor cu sper- 
maceţi sau cu acidele margaric sau stearic.

Lichidele întrebuinţate la iluminat sunt oleu- 
rile grase, cele esicative neputendu-se între
buinţa din causa întăririi lor la aer, iar cele 
volatile sunt puţin întrebuinţate, fiind că au ma
rele inconvenient de a produce mult fum. Dintre 
oleurile grase cele mai întrebuinţate sunt oleul 
de măsline, de rapiţă, de brabja şi de mac. De 
un timp încoace s’a sporit foarte mult usul oleu- 
rilor de schist şi de petrol la iluminat.

Gazul utilisat pentru 1. vine extras din li- 
tantraxul, din reşină, din acidurile grase şi din 
aproape toate materiile grase, cari produc prin 
destilaţie carburii de hidrogen, ce formează prin
cipiul esenţial al gazului de iluminat. In anii din 
urmă s’a încercat a se întrebuinţa la iluminat 
gazul acetilena, care se produce expunend căr
bunii de calcium la acţiunea apei.

La diferitele feluri de I., enumerate mai sus, 
trebue adăugat I. prin electricitate, care s’a per
fecţionat foarte mult în timpurile din urmă.

(ia unitate de putere luminătoare Peclet adop
tase aceaauneilampecârcel, ceconsumă42grame 
de oleu de rapiţă în un ceas. Englezii au adoptat 
acea a unei luminări de spermaceţi ce consumă 
8‘207 gr. pe ceas. In continentul european e adop
tată de preferinţă lampa cârcel, deşi în Francia 
a fost adoptată şi aceea a unei luminări din fa
brica Etoile. (v. şi art. Lampă.) [G.]

Iluminarea locuinţelor. Lumina solară este 
necesai’ă pentru conservarea sănătăţii, ea exer
cită o acţiune puternică asupra fisicului şi mo
ralului şi mai ales organismul fraged al copilului 
nu poate suporta lipsa luminei naturale. Lumina 
solară înlesnesce oxidaţiunea şi distruge nume
roase microorganisme capabile a produce boale. 
De aceea trebue să construim locuinţele astfel, 
ca să fie străbătute de raze solare directe în 
abundanţă. Cultura de astăcji cere însă ca să 
lucrăm şi în timpul nopţii, după ce soarele a 
dispărut dela firmament şi în locuri în cari nu 
pătrunde lumina soarelui, ca să petrecem şi după 
apusul soarelui şi de aceea recurgem la ilumi
narea artificială a interiorului caselor şi a stra- 
delor. Lumina artificială ostenosce şi irită ochii 
mai mult decât lumina solară, mai ales dacă 
în cea dintâiu predomnesc razele roşii şi gal
bene; lumina artificială mai aduce razele calo
rice în apropierea ochilor şi căldura astfel pro
dusă este neplăcută şi chiar vătemătoare. Ne 
interesează dar alegerea materiei luminătoare, 
din causă că fiecare isvor de lumină artificială 
este totodată şi un isvor de căldură şi apoi din 
causă că productele combu.stiunii unor corpuri 
luminători strică puritatea atmosferei într’un

mod simţitor. Cantitatea şi intensitatea luminei, 
gradul ei, îl măsurăm cu fotometrul, prin com- 
paraţiunea unui corp luminător cu un alt isvor 
de lumină, al cărui efect este bine determinat. 
Fotometria se basează pe legea fisică, că inten
sitatea luminei aruncate pe o suprafaţă scade 
în proporţiune inversă cu quadratul depărtării 
acelei suprafeţe dela isvorul luminei. Depărtăm 
sau apropiăin dar suprafaţa iluminată dela corpul 
luminător, până când iluminarea ei este egală 
cu cea a unei alte suprafeţe expuse acţiunii lu
minătoare a isvorului de lumină, care servesce 
drept măsură. Dacă din doue luminări, cari ilu
minează un părete alb cu intensitate egală, una 
este depărtată de acel părete 2 şi cealaltă 3 metri, 
atunci intensitatea luminătoare a celei dintâiu 
este 22 = 4 şi a celeialalte 3a = 9. Ca obiect de 
comparaţiune servesce astăzi în Anglia o lumi
nare de cetaceu, care produce o flamă lungă de 
44'5 milimetri; în Germania o luminare de pa
rafină curată de diametrul de 20 milimetri, atât 
de lungă încât 12 asemenea luminări cântăresc 
1 kgr., fitilurile lor trebue să fie egale, împle
tite din câte 24 fire de bumbac, 1 metru al fiti
lului trebue să cântărească 668 miligrame. In 
cei din urmă 2 ani se fac încercări de a se în
trebuinţa în mod general pentru fotometrie ca 
unitate constantă de lumină lampa lui von Hefner- 
Alteneck, umplută cu acetat de amil, cu lumina 
ţevei pentru fitil de 25 milimetri, cu flamă înaltă 
de 40 milimetri. O unitate de lumina Hefner 
= 0,817 luminare germană de parafină = O’SOS 
luminare engleză de cetaceu. Stricarea curăţeniei 
atmosferei prin iluminarea artificială nu se da- 
toresce numai impurităţii materiilor luminătoare, 
ci şi construcţiunii viţioase a lampelor. Corpu
rile luminătoare (cu excepţiunea celor cari dau lu
mina electrică), sunt compuse din carbon, idrogon 
şi oxigen. Dacă într’o lampă bine construită arde 
într’un mod complet oleu de rapiţă curat sau 
petroleu bine destilat, atunci productul gazos al 
combustiunii, care se comunică atmosferei, se va 
compune aproape numai din bioxid de carbon 
şi de vapori de apă; dacă însă lampa nu este 
construită în mod corect, astfel că accesul ae
rului la flamă este oprit, sau dacă materia lu
minătoare nu este curată, atunci se forjnoază 
acide grase volatile, carboidrate volatile, acreol 
şi alte corpuri mirositoare, oxid de carbon, care 
strică atmosfera. La arderea gazului luminător 
se pot comunica aerului cantităţi mici de amo- 
niat de cian, de acid sulfos, acid azotic, oxid do 
carbon. Atât din causa acestor substanţe, cari 
corup aerul, precum şi din causa ridicării tem- 
peraturei aerului se impune ventilarea activă a 
localelor iluminate cu lumină artificială, mai ales 
cu gaz iluminator. Mai cerem ca aparatul şi ma
terialul de iluminare să nu fie prea costisitor, 
să nu causeze explosiuni şi incendii. Pentru lu
crările cari cer lumina intensivă o regulăm prin 
schimbarea direcţiunii razelor cari iluminează 
tavanul şi prin abaterea lor spre masă, spre 
obiectul de lucru piin paravane potrivite. Ci
lindrul de sticlă pus pe lampă are scopul de a 
opri curenţi de aer laterali cari ar opri arderea 
egală şi a produce un curent ascendent do aer, 
care înlesnesce arderea completă. Luminările de 
stearină, de parafină, de ceară curată nu strică 
aerul într’un mod simţitor, dacă fitilul a fost
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impregnat cu săruri oxidătoare, cari înlesnesc 
arderea lui completă. Luminările de ceară ame
stecată cu reşină ca şi luminările din seu des
compus comunică aerului productele combustiunii 
imperfecte mai ales funingine şi acide grase vo
latile. Oleul de rapiţă curat şi alte oleuri ve
getale purificate nu vatemă salubritatea aerului 
dacă so ard în lămpi bine construite, bine între
ţinute, cu cilindru bine aşezat, cu curent ascen
dent suficient. Petroleul destilat este asemenea 
un material salubru de iluminare, dacă îl ardem 
într’o lampă construită special pentru un pe- 
troleu de calitate determinată. Petroleul brut 
de compune dintr’o parte volatilă, inflamabilă la 
o temperatură joasă, lesne explosibilă, numită 
eter de petrol, benzină, din oleu luminător şi 
sin oleuri grele, cari conţin parafină şi vaselină; 
cu cat la destilaţiune se depărtează mai complet 
partea volatilă şi oleurile grele, cu atât devine 
petroleul mai apt pentru iluminare, dacă însă 
se lasă în petroleul destilat mai mult decât 8% 
benzină, el devine lesne explosibil, dacă el con
ţine mai mult decât 12% oleuri grele, atunci 
el nu arde complet în lampa ordinară ci pro
duce un fum greu, din care se depune funingine 
pe toate obiectele aflate în cameră. »Gazorniţa«, 
lampa primitivă fără cilindru, în care mulţi ţe- 
rani ard petroleu amestecat cu oleuii minerale 
grele, otrăvesce atmosfera din casă. Petroleul bine 
destilat are greutatea specifică de 0‘81, fierbe la 
temperatura de 200° C. şi nu produce vapori in
flamabili la o temperatură mai joasă decât de 
23° C. Benzina, partea uşoară a petroleului, poate 
servi la iluminare numai în lămpile construite 
special pentru această materie,‘lămpi cu gât lung 
pentni ca reservoriul lampei să nu se încălzească, 
cu basa lată pentru ca lampa să nu se restoarne. 
Mai sigure sunt lămpile de benzină umplute cu 
pâslă sau cu fitil lung de bumbac, cari conţin 
benzina niunai în interstiţiile lor, astfel ca la 
resturnarea lampei benzina să nu se poată.vărsa. 
Gazul luminător se produce obicinuit prin desti- 
lare de cărbuni de păment, deşi petroleul brut ar 
pute servi cu folos pentru acest scop. Greutatea lui 
specifică variază între 0‘36 şi 0‘62, el se compune 
din 56%—60% cai'boidrate uşoare, 5%—6% car- 
boidrate grele, 30% idrogen, 4‘5% oxid de carbon 
şi 0‘3% bioxid de carbon; dintre aceste consti
tuante oxidul de carbon este causa toxicităţii 
însemnate a gazului luminător. Din fabrică gazul 
este condus sub presiune prin ţevi suterane la 
locul de consuma^une şi în acest drum se pierde 
o parte de gaz, absorbându-se de păment şi vo- 
latilisându-se în locuinţă. Atât lumina gazului 
luminător, precum şi aceea a petroleului devine 
mai forte, mai frumoasă, albă, dacă aducem în 
lampă (în flacără) un corp solid, care prin in
candescenţă măresce efectul luminător. Se în
trebuinţează pentru acest scop o cămaşă de pânză 
de amiant (de asbest) inventată de Auer von 
Welsbacb din Viena, cu care se încungiură fla
căra lampei. Cămaşa lui Auer s’a pus cu oare
care succes şi preste lumina de alcool. Mai peri
culos decât gazul luminător este gazul de idrogen, 
»AV’assergas« al Germanilor, produs prin trecerea 
de vapori de apă preste cărbuni aprinşi, apa se 
descompune, gazul de idrogen, care se formează, 
se amestecă însă cu oxid de carbon în canti
tate considerabilă până la 30%. Acetilenul, gaz

otrăvitor şi explosibil, se nasce la contactul car
bidului de calciu cu apă, lumina de acetilen este 
fnimoasă, mechanismul producerii ei nu este com
plicat, dar periculos. Lumina cea mai salubră, 
cea mai apropiată de lumina solară este lumina 
electrică, produsă prin intercalarea în curentul 
electric a unui corp cu mare resistenţă, obicinuit a 
unei bucăţi subţiri de cărbune, fixate între 2sirme 
de platină, închisă într’o cutie de sticlă, care 
cărbune prin incadescenţă produce lumină albă, 
sau prin întreruperea curentului electric şi să- 
rirea scânteii electrice în formă de arc din vîrful 
unei bucăţi de cărbune legat de conductul me
talic în vîrful de cărbune opus. Sirmele cari 
conduc. curentul electric trebue să se isoleze 
bine, să se îmbrace cu fire de mătasă, cu cauciuc 
sau cu altă materie care nu conduce electrici
tate, pentru ca să nu vină în contact cu corpul 
unui om sau animal. [I. Felix.]

Iluminarea sau Luminatul stradelor nu e 
aşa de vechiu pe cât s’ar păre. Voltaire vorbesce 
cu multă admiraţie în Hist. du siecle de Louis XIV 
de luminatul stradelor Parisului, introdus de acel 
rege. La început lanternele sau fanarele erau 
fixate la mijlocul stradei prin o funie, de care 
atîrnau şi care era prinsă de cârlige bătute în 
partea dreaptă şi în cea stânga a stradelor. 
Când se inventară mechanisme, prin cari fitilul 
era ridicat continuu şi încet din reservoriul de 
oleu în care era udat, se luă şi obiceiul de a 
fixa lampa de un stîlp sau de un suport bătut 
în păreţi. In prima treime a acestui secol se 
introduse pe continent luminatul cu gaz aerian. 
Acest sistem se lăţi treptat dela apus spre re- 
sărit. In România n’a putut fi vorba de luminat 
cu gaz decât după înfiinţarea căilor ferate, de 
oarece nu erau mine de cărbuni. Multe oraşe 
mici sunt luminate şi acum cu lanterne cu pe
troleu. Părţile excentrice ale Bucurescilor sunt 
luminate în acest chip, asemenea şi satele. Lu
minatul privesce primăriile, cari îngrijesc de el 
sau în regie, cum face s. e. de curând Viena, 
sau prin societăţi concesionare, cum face Bu- 
curescii. Oraşele cari au în apropiere o cădere 
de apă, pot să înfiinţeze cu multă înlesnire lu
minatul electric. In Bucuresci mai multe edificii 
şi piaţa teatrului sunt luminate electric; piaţa 
Primăriei, Calea Victoriei, etc. sunt luminate 
cu becuri Auer. înainte de înfiinţarea lumina
tului stradelor se purtau seara torţe sau lămpi. 
Pe la 1850 şi chiar mai târziu obiceiul acesta 
era âncă general în Bucui-esci.

Ilusiune, 1) înşelăciune, părere a simţui-ilor 
sau a înţelegerii; 2) speranţe deşerte; 3) simu
larea realităţii (în operele de artă). Opiis irea
litate. In realitate, adecă în afară de ori ce 
intervenţie a actului nostru actual de cuuoa- 
scere, lucrurile sunt concepute ca avend anume 
însuşiri şi anume relaţiuni între aceste însu
şiri. Această concepţie provine şi ea, e adevărat, 
dintr’un act de cunoascere (experienţă), dar nu 
dintr’un act de cunoascere individual şi ime
diat, ci dintr’unul colectiv şi mediat. Noi 
concepem lucrurile ca avend o realitate anu
mită, nu pe basa experienţei noastre indivi
duale şi imediate, ci pe de o parte pe basa ex
perienţelor tuturor oamenilor, iar pe de altă 
parte pe conclusiunile logice ce s’au putut trage 
din acele deosebite experienţe. Prin aceste ex-
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perienţe şi conclusiuni se stabilesc caracterele 
realităţii, adecă starea şi însuşirile obiec
tive ale lucrurilor. Faţă de această realitate noi 
putem concepe doue feluri de I.:

I. I. absolută atunci când considerăm toată 
realitatea obiectivă ca o simplă producţiune a 
Eului (v. ac.) nostru (a subiectivităţii sau minţii 
noastre). In acest cas întreaga lume este o I., 
o părere, o creaţiune înşelătoare a simţurilor şi 
înţelegerii oinenesci în genere, iar adeverata 
realitate remâne absolut inaccesibilă, dincolo do 
ceea ce pot simţurile noastre să ne dea, şi pri- 
mesce numele de lucru în sine (Das Ding an 
sicii, chose en soi).

II. J. relativă, când după ce stabilim prin ex
perienţa colectivă şi prin raţionamente existenţa 
unei realităţi obiective, care e una şi cu ace
leaşi caractere pentru toate fiinţele cuno
scătoare, comparăm cunoscinţele noastre indivi
duale cu acea realitate unică. Ori ce cunoscinţă 
ce nu se potrivesce cu acea realitate constitue 
o I. relativă. Ea poate fi de două feluri: a) con
stituţională sau fisică, când e comună tu
turor oamenilor şi decurge din legile fisice ale 
intuiţiei (lemnul ce se vede frânt în apă din 
causa refracţiei) şi în acest cas ea nu se poate 
înlătura prin nici un mijloc; şi b) acciden
tală sau psich ologică, când decurge dintr’o 
stare particulară a organelor noastre de simţire 
şi apercepere. I. relativă e astfel o interpretare 
greşită a realităţii. [Dragomirescu.]

Husoriu, amăgitor, nălucitor, înşelător, nereal, 
zădarnic.

Ilustrat, provăcjut cu ilustraţiuni, s. e. carte, 
revistă ilustrată. 1) Ilustraţiune, în înţeles 
propriu explicare, lămurire; în timpul mai nou 
înfrumseţarea cărţilor, explicarea textului prin 
figuii, chipuri.

Ilustritate, în Ungaria titlu împreunat cu anu
mite oficii înalte publice şi bisericesci şi cu anu
mite grade de nobilitate, s. e. secretarii de stat, 
consilierii ministeriali, membrii casei magnaţilor, 
ju(Jii dela Curie, episcopii şi preposiţii rom.-cat., 
conţii şi baronii. Se obicinuesce a se da acest 
titlu şi episcopilor gr.-or. şi gr.-cat. In imperiul 
roman bizantin se numiau ^illustres* dignitarii, 
cari urmau în rang imediat după împăratul, 
cum erau: Quaestor sacri palatii, Magister ofi- 
ciorum, Praefecti praotorio, magistri militum (ge
neralii), etc. Regii franconi se numiau pe sine 
înşişi vir illuster, iar pe căpeteniile imperiului 
lor illustri vires. [t.]

Ilva, 2 comune rurale în Trans., cott. Bistriţa- 
Năsăud. J. mică cu 1191 loc. Români; I. mare 
cu 2808 loc. Români.

Imaculat, în sens moral curat, nepătat, ne
prihănit, fără maculă, se (Jice despre fecioara 
Maria, care din primul moment al concepere! 
(zemislirii) în pântecele mamei sale a fost scutită 
de păcat, anume de păcatul strămoşesc, ce altora 
se iartă prin primirea botezului, şi de toate pă
catele actuale. Imaculata, nume feminin de botez, 
la care se subînţelege Maria. [i—m.]

Imaculata-Conceptlon, ordin brasilian creat la 
1818 de regele loan VI al Poi’tugaliei şi Bra- 
siliei, special pentru aceasta din urmă, sub nu
mele de: Madona de la Conception de Villa 
Viciosa. Devisa: »Padroerira do Reino*. Panglica 
albastră cu dungi albe. [L.]

Imagina. Sensaţia lasă în organism o excitaţie, 
care transmisă în scoarţa cerebrală se fixează, 
remâne adequată procesului dinamic ce a pro
vocat-o ; residuul acesta dinamic al sensaţiei se 
numesce I. O I. corespunde imui obiect exterior 
fără a fi însă legată intim de obiect, ci numai 
de condiţiile lui de presentare. Particularitatea 
obiectivă a lucrului impresionator determină o 
stare psichică corespunzătoare subiectivă. I. de
pind de natura şi intensitatea sensaţiilor ce le 
provoacă, şi perceperea lor e strîns legată de 
condiţiile de impresionabilitate. Toate sensaţiile 
pot determina I. mintale; sunt deci atâtea feluri 
de I. câte simţuri sunt. I. tactile şi mai ales 
visuale joacă un rol predominator în organismul 
nostru intelectual; mai toţi suntem visuali. Bo
găţia unora sau altora din feluritele categorii 
de I. mintale a servit la determinarea unor tipuri 
individuale bine definite. Se nnmesce tip visual, 
când I. visuale predomină (tipul cel mai banal), 
tip auditiv, când I. auditive sunt cele mai nume
roase, etc. Se mai împart de unii autori I. în: 
motorii şi sensitive. Clasificaţia e artificială, căci 
pe toată întinderea scoarţei cerebrale centrele 
corticale ale proiecţiei sunt motorii şi sensitive 
în acelaşi timp. Galton a stabilit cel dintâiu o îm
părţire a diferitelor categorii de I. mintale. (Cf. 
Biervhet, Images sensitives et images motrices, 
Rev. Phil. XLIV, 112—123.) [N. Vaschide.]

Imagina în optică: figura ce se formează în 
oglin(Ji sau în lentile prin reflexiunea, respective 
refracţiunea razelor de lumină. La oglinZile con
cave, mai departe la lentilele convexe razele 
aievea se întâlnesc şi formează I. reale, pe când 
la oglinzile plane, mai departe la oglinZile con
vexe şi la lentilele concave I. sunt numai vir
tuali, adecă aparente.

Imaginar, închipuit, ceea ce e numai în în
chipuire.

Imaginaţiune, puterea şi lucrarea sufletească 
în vîrtutea căreia în organismul nostiu psicliic 
pot să între şi astfel de formaţiuni psichice, cari 
se concep şi se produc cu abatere doi a refe
rinţele normale ale percepţiunii sensibile. I.-ei 
se atribuesc ilusiunile, halucinaţiunile (v. ac.), 
închipuirile şi superstiţiunile (v. ac.). Iu urmare 
I. nu este identică, nu trebue confundată cii 
fantasia (v. ac.), care nu e decât o formă de 
reproducere, şi anume aceea, în care se des
copere capabihtatea sufletului de a presenta şi 
combina representările şi stările de consciinţâ 
şi într’o altă formă decât aceea în care s’a în
tâmplat conceperea şi conservarea lor primitivă. 
(Cf. l’letosu, psichol. pag. 25 şi 39.) (IM.J

Imago, nume dat de Liane stărei finale, aripate 
şi sexuate a insectelor.

Imală, nomol sau noroiu.
Imam (sau Iman), titlul preoţilor mahomotani, 

cari fac serviciul divin în moschee şi căsătoi iiie. 
Sultanul poartă acest titlu în calitatea sa de şef 
suprem al religiunii. Acest titlu se regăsesoe la 
mai mulţi suverani din Asia mică: precum Imanul 
de Mascat, de Sana, etc. [0. L.]

Imandrea, lac în guvern, rus. Archangel, i)o 
peninsula Cola, 852 km*.; în timpul scurt de vară, 
când nu e acoperit cu ghiaţă, e cercetat de pescari 
laponi. Lacul I. se scurge în Marea Albă.

imanent, termin filosofic, prin care, în ase
mănare cu transeunt şi transcendent (v. ac.), se
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arată tot ce persistă şi lucrează în flinte într’un 
mod constant. In istoria fllosoflei aflăm folosit 
acest termin sub diferite raporturi. Aşa s. e. 
Spinoza numesce pe D(Jeu causă immanentă a 
lumii, spre a-şi pute susţine înveţătura, că D(ţeu 
nu este diferit de lume decât numai sub raport 
formal logic. [PI.]

Imanenţă, o stare intimă, legată de aproape 
de structura organică, psichică sau dinamică a 
unui corp. [V.]

Imaret, (arah.) ospital, institut de alimentaţie 
pentru băieţi de şcoală săraci. S’a introdus în 
imperiul turcesc mai ântâiu la 1336. 

imaş, păşune şi toloacă, sabat.
Imaterial, ceea ce n’aro întindere, greutate şi 

impenetrabilitate, calităţi esenţiale ale materiei. 
Imaterialitate, calitatea de care se bucură lu
crurile imateriale. Termini positivi, spiritual 
şi (puţin întrebuinţat) spiritualitate. [M. D.] 

Imbalsamare, se numesce conservarea corpului 
mort prin împregnarea lui cu substanţe cari 
opresc putrefacţia. In antichitate arta îmbălsă
mării şi a mumificării era desvoltată la Egipteni. 
Ei scoteau intestinele din cavităţile corpului, le 
umpleau cu materii antiseptice, cu asfalt şi. te- 
rebintină şi înveleau tot cadavrul, după spălarea 
lui prealabilă cu lichide desinfectante, cu făşii de 
pânză muiate în soluţiuni balsamice aromatice, 
suprapuse în mai multe strate, astfel că cadavrul 
era închis ermetic în aceste pânze împregnate 
cu leşină şi întărite. Astăzi se conservă cada
vrele prin spălarea şi prin împregnarea cu so
luţiuni antiseptice, cari se injectează în arterii; 
pentru acest scop se întrebuinţează diferite sub
stanţe cari opresc putrefacţia: bichlorurul de 
mercur, acidul arsenios, chlorurul de zinc, acidul 
fenic, acidul timic, ş. a. Nu este permisă îm- 
balsamarea unui mort înainte de a fi causa de
cesului stabilită cu siguranţă în mod oficial, căci 
dacă această causă ar fi o intoxicaţiune, ea nu 
s’ar pute totdeuna constata în corpul îmbalsamat. 
Imbalsamarea este necesară dacă cadavrul ur
mează a se transporta într’o localitate depărtată.

Imbarcader, (marină) un loc anume destinat 
pentiu a servi la Îmbarcarea sau debarcarea 
mărfurilor şi pasagerilor unui bastiment. In ge- 
neiul I. (sau debarcaderul, e acelaşi lucru) este 
o poiţiune de cheu, o platformă de lemn sau de 
metal pe piloţi, un pod sau în fine un ponton. 
La I. destinate vaselor mari sunt şi gr ui (ma
carale) pentru ridicarea mărfurilor grele, linii 
de drum de fier, instalaţiuni de lumină elec
trică, etc. Când apa e destul de adâncă, vasele 
acostează alături de I.; în caşul contrar vasul 
re mâne la câţiva metri depărtare de cheu şi se 
stabilesce comunicaţia prin o schelă timporară.

[Constant B.J
îmbarcare, (marină) operaţiunea de a încărca 

marfă sau a primi pasageri pe bordul unui ba
stiment; se numesce I. şi posiţiunea oficierului 
de marină, care servesce pe bord. In toate ma
rinele de resboiu se hotăresce prin regulamente 
timpul cât trebue să ti'eacă un oficier în servi
ciul de mare, pentru fiecare grad, ceea ce la noi 
se numesce stagiul de I.; durata I.-ei e determi
nată prin legea de organisare a marinei militare.

[Constant B.J
Imbecilitate, o afecţiune mintală vecină cu 

idioţia; starea mintală e însă mai înaintată, dar

de o mediocritate din cele mai remarcabile. Fa
cultăţile intelectuale, deşi palide şi de abia în- 
destulitoare unui insuficient centru psicho-fisio- 
logic, sunt departe de a egala media comună a 
majorităţii indivicjilor. Bine înţeles, că în I. ca 
şi în idioţie sunt grade, deci şi nenumerate 
nuanţe. Parchappe definesce I.: »o slăbiciune a 
inteligenţei produsă de o causă oarecare alta 
decât nebunia*. (Trăite theorique et pratique de 
la fohe. Paris, 1841, p. 355). Aspectul şi chipul 
de a se presenta al imbecilului e departe de a 
fi aşa de particular ca al idiotului; el se apropie 
din contră foarte mult de omul normal. O nuanţă 
vagă a expresiunii fără viaţă a ochilor, o mo
bilitate înceată şi curioasă a muşchilor feţei, cât 
şi o incoordonanţă oarecare în mişcările exe
cutate, ar pute trada pe un imbecil înainte de 
a lua cuvântul. [N. Vaschide.J

îmbelşugate, belşug, abundanţă, prisosinţă, 
avuţie, bogăţie.

îmbetare, disordinile causate prin abusul beu- 
turilor alcoolice, o intoxicaţie acută cu alcool. 
Primele simptome ale îmbetării sunt tulburări ga
strice (vărsături, etc.), ameţeh, mişcări desor- 
donate, vorbirea îngreunată, excitaţie cerebrală; 
în caşuri mai grave tremurături şi couvulsiuni. 
Acestei periode de excitaţie succede adeseori o 
depresiune, cu resoluţie musculară, prostraţie şi 
comă, excepţional chiar moartea prin congestie 
cerebrală sau meningeală. In caşurile mai grele 
tratamentul constă în administrare de cafea, li
coare amoniacală 25 picături în apă, revulsive 
în contra congestiunii, băi în contra agitaţiei.

[V. I.]
Imbetrânire. Organismtil vieţuitor are un câmp 

de activitate limitat în timp şi spaţiu. Ajuns la 
un maximum de de.svoltare organică, se stabi
lesce pentru câtva timp tin echilibru vital, în 
care forţele cheltuite suut cumpenite de fosele 
organice existente; mai apoi substanţele plastice 
împuţinându-se în raport cu cele scheletice, or
ganele de abia pot ti suficiente lor înşişi, şi abia 
menţin coordonaţia organică. îmbătrânim pentru 
că ne cheltuim, pentru că trăim. Pielea începe 
a se mineralisa, muşchii de abia pot ridica oa
sele uscate şi lipsite de substanţe plastice, în 
fisionomie se desenează pe urmele dictate de 
contracţiile musculare ale feţei, contracţii dic
tate la rândul lor de emoţii, dureri, couvulsiuni 
de ură, gelosie, ambiţie, ideal, etc. Factorul prin
cipal al betrâueţei, este augmentarea substan
ţelor scheletice. (Cf. N. Vaschide, Cum ajunge 
cineva centenar. liter. şi arta rom. nr. 8, 1899.)

[N. Vaschide.]
Imbibiţiune, însuşirea substanţelor animalice 

şi vegetale de a absoarbe lichide. îmbibat, plin 
de im lichid.

Imbir sau Ghimber se numesce ihizomul de 
Zingiber offidnale Rose. (v. ac.).

ImbIsericirea, obiceiul mamelor de a duce 
copiii la biserică la 40 de (jile dela nascerea lor. 
Preotul cetesce rugăciunile prescrise în tipic şi 
dacă copilul e băiat, preotul îl ia în braţe şi 
încungiură cu el pristolul, apoi îl pune jos în uşa 
dinaintea altarului, de unde îl ia mama.

îmblăciul sau mlăciul, un instrument agricol 
compus din doue lemne nu prea groase, din cari 
unul de 1'50 m. lungime, numit coadă, şi altul 
mai scurt şi gros, numit beţ sau hădărag. Ele
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sunt legate cap la capăt prin nisce curele nu
mite bălţi, pentra ca să fie mlădios capătul scurt, 
I. se înti'ebuinţa la îmblătitul cerealelor, şi de 
ordinar băteau câte 2, .S, 5 şi 7 inşi laolaltă 
în tact. I. cu mlăciul este o operaţiune foarte difi
cilă şi migăloasă, căci un om abia scoate 2—2‘5 bl. 
grăunţe din paie pe 4i Şi se plătia a 10-a sau 
a 11-a parte din produs la îmblătitori. înainte 
vreme cete de îmblătitori cutreerau toamna sa
tele. I. cu imblăciul avea însă şi păi’ţi bune faţă 
de treeratul cu maşinile. Treeratul dura toată 
toamna până în iarnă, şi oferea ocupaţiune la 
muncitori şi în sesonul mort, apoi nu era risipă 
aşa mare în bucate şi pleavă ca astăcji, căci se 
treera în curte şi în şură pe arie acoperită şi 
bobele căzute le culegeau şi se dedeau îndată 
la vite; paiele nu se sdrobeau aşa tare şi nici 
încurcau, puteau servi la acoperitul nemestiilor 
şi la făcut legături din ele; bobele nu se sfă- 
rimau şi nici rupeau, aşa că ieşiau aproape in
tacte dela treerat, ceea ce la maşină nu se poate 
obţine. Treeratul cu mlăciul are şi aZi valoarea 
sa cu deosebire pentru alegerea de semenţă bună, 
de oarece cu mlăciul avem totdeuna la discre- 
ţiunea noastră să dăm mai tare ori mai domol, 
în caşul dintâiu vor sări toate bobele şi mari 
şi mici din spice, dimpreună cu seminţele de 
buruieni, pe când în caşul al doilea, bătend mai 
uşor ori numai de jumetate, scoatem numai bobele 
cele mari şi pline din spice, fruntea, prin care 
căpiatăin o semenţă de mare valoare şi neatacată.

îmblânzire, a astempera, a îndulci, a face blând. 
l.jinimalelor, domesticire (v.Domestice animale).

îmbrăcăment, învelişul artificial, hainele, cu 
cari acoperim corpul pentru a-1 scuti contra in
fluenţelor vătămătoare ale climei şi atmosferei 
(v. Veştment). Afară de acest scop principal, I. 
mai au în vedere şi alte interese morale şi estetice 
(v.A Port).

îmbrăcarea, (gătireaj. Fiind bolnavul în agonia 
morţii, se îmbracă în hainele cele mai curate, cari 
de comun .sunt păstrate anume pentru moarte. 
In buzunare se pun bani ca să aibă cu ce plăti 
celui care îl trece puntea în lumea cealaltă, etc. 
In sîn i-se pun colaci de pâne, pentm mdeniile 
ce-i vor ieşi în cealaltă lume spre întimpinare. 
Femeile ancă se îmbracă de moarte, cum le-a 
fost portul în viaţă. Ele însă au în picioare pă- 
puci, cusuţi fără cuie în talpe sau călcâie, sau 
un fel de cisme din piele moale, ce se numesc me^.

Imbriani, 1) Vittorio, folklorist ital., n. 1840 
în Neapole, f 1886. A publicat în colaboraţie 
cu Antonio Casetti, Canti popolari delle Pro
vincie meridionali. Roma, 1871—72; La novellaja 
Florentina (basme stenografiate). Napoli, 1871.

2) Imbriani, Matteo Renato, om politic ital., 
n. 1843, 1861—67 oficier în armata Sardiniei, 
dela 1889 deputat. Capul Irredentei şi neîm
păcat contrar al Austriei.

Imbricat, (botan.) un mod de prefoliaţie, când 
frunzele - tinere din muguri sunt plane, se acoper 
prin marginile lor şi cele mai din afară acoper 
pe cele mai din lăuntru; s. e. la mugurii de 
Frasin, Liliac; la bracteele involucrului dela ca- 
pitulul multor Composee, etc. I. se numesce şi 
preflorescenţa, când sepalele sau petalele în boboc 
se acoper astfel, că unul e extern, altul imediat 
vecin e intern, celelalte sunt cu o jumetate a 
lor externă şi cu ceealaltă internă.

îmbrobodire, (învSlire), modul prin care ţe- 
ranca română îşi învelesce capul cu o broboadă 
şi cu ştergarul. I. face parte din datinele nun- 
telor ţerănesci între Români şi este o ceremonie 
ce se face după ospăţul nuntei. Nuna îmbro- 
bodesce pentru prima oară pe tinăra mireasă şi 
astfel o trece în rândul femeilor măritate, ne 
mai având voie să se poarte cu capul gol. I. so 
face ântâiu cu o broboadă sau cârpă de coloare 
închisă, numită în unele păi’ţi şi gimbir sau 
tistimel, preste care se aşează ştergarul lung de 
borangic fin, înfăşurat de mai multe ori în jui-ul 
capului cu căpătâiele lăsate. De obiceiu miresele 
sunt triste şi plâng în decursul acestei ceremonii.

(M. B.]
Imbroglio, (ital.) în musică denumirea unor 

anumite complicaţiuni ritmice, cari încurcă simţul 
tactului.

Imbrohor, comis împărătesc.
Imbros, (Imoros), insulă turc. în Marea Egeică, 

situată spre nord-vest dela întrarea în Dar- 
danele; 255 km2, cu 6500 loc. Capitala Castro. 
Mine de cărbuni.

îmbuibare. Cine are şi se folosesce de toate cu 
prisos, se Zic0 că trăiesce în I., adecă e sătul 
deA toate.

îmbulzeala, îmgrâmădire, bulucire; multă luino, 
sau în general multe fiinţe strînse buluc.

îmbunătăţiri fonciare, famelioraţiuni agri
cole), au de scop a produce o schimbare în bine 
a calităţilor fisice ale terenului în scop de a 
spori şi ameliora producţiunea lui. Aci se mi- 
meră scoaterea rădăcinilor şi tufelor, curăţirea 
pietrilor, astuparea şi nivelarea gropilor, rozoa- 
relor şi văgăunilor de apă. Oprirea şi fixarea 
terenului mobil şi a dunelor (movilelor) de uăsip, 
facerea de plantaţiuni de protecţiune, secarea 
bălţilor şi mlaştinelor, canalisarea şi regularea 
cui’surilor de apă, drenagiul cu tuburi arse de 
pământ, irrigaţiunile, cărarea şi amestecarea do 
pământ bun.

Imens, nemăsui’at; prin exageraţie: infinit; 
foarte întins; foarte mare; colosal. — Imen
sitate, existenţă nemăsurată.

Imeretinsky, (Emeretinsky) Alexandru Con- 
stantinovici, principe, general rus, n. 1837 din 
fam. mediatisată Imereti în Gmaia; în resboiul 
din 1877—78 comandă o divisiune contra Tur
cilor, 1878 şeful statului major, 1885 şeful ju
stiţiei militare, 1897 guvernor general în Varşovia.

Imhotep, (sau Imuthes), în mitol. egipt, fiul 
lui Ptha cu mireasa Sechet. I. a fost un i)eu 
identic cu Asklepios la Greci, Aesculai)ius Ia 
Romani, era închipuit ca un tinăr şeZeiid, ţi
nând în mână un papir desvălit, şi a fost ve
nerat deosebi în Memphis.

Imi, V. Seth.
Imigrare, întrarea într'o ţeară a unor oameni 

veniţi din alte ţeri. Curenţii de I. se stabilesc 
dela ţerile cu populaţiune densă, sau cu puţine 
mijloace de existenţă spre ţerile cu populaţiune 
rară, sau cu mijloace de traiu uşoare. Toate 
ţerile Americei de nord şi de sud sunt în acest 
cas şi de aceea se îndreaptă acolo mulţi imi
granţi. Din România vin pe an vr’o 800—900 do 
[lersoane, nu Români, ci străini cari au trăit în 
România. O I. repetată sau continuă presintă 
adesea inconveniente simţite. De exemplu ea 
produce o scădere a salarielor, sau schimbă al-
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cătuirea etnică a unei populaţiuni. De aceea 
multe state iau mesuri restrictive. Statul cel mai 
primitor a fost până mai deună(Ji Statele-Unite. 
De puţin timp opresc do a întră imigranţii cari 
au un contract de muncă, cari nu au mijloace 
de traiu pentru primele 10 (Jile, cari au o in
firmitate, cari nu sciu carte, etc. Imigranţii din 
Rusia, Galiţia, Secuime, Ungaria propriu (Jisă? 
Italia de sud sunt priviţi cu antipatie în Sta- 
tele-Unite.

Imigranţii în România sunt: Ovrei din Rusia 
şi din Galiţia, Germani, Italieni, aceşti din urmă 
sunt mai toţi numai imigranţi timporari. Pentni 
a opri I. Ovreilor, graniţa spre Rusia şi Bu
covina e totdeuna păzită şi întrarea se permite 
numai celor cari au un paşaport vizat de un 
consul român. Mulţi isbutesc însă a se strecura. 
Italienii au înlocuit aproape cu desăvîrşire pe 
zidarii Români, deşi nu sunt plătiţi mai ieftin. 
Germanii sunt în cea mai mare parte meseriaşi 
folositori. Vin în fiecare an şi mulţi Români din 
afară; sunt oraşe în Moldova şi în Dobrogea, 
cari ar fi pierdut caracterul naţional-românesc, 
dacă nu ar exista acest curent. Fiind dat, că 
populaţiunea ţerii românesci e una din cele mai 
puţin dense, acest curent de I., care aduce ele
mente omogene, din punctul de vedere naţional 
şi social, e un element de forţă.

Imitaţiune, reproducerea exactă sau quasi- 
exactă a unui fenomen, gest, act sau conduită. 
(Cf. Convorb. lit. XXV, p. 801.) [—]

Imitaţiune, în composiţiunea musicală e re
producerea de cătră o voce a unui motiv propus 
deja de o altă voce. Trebue a deosebi I. de aşa 
numitele rozalii, marşe melodice, reproduceri 
pe diferite grade ale unui acelaşi motiv, dar de 
cătră o aceeaşi partidă. Vocea propunătoare ia 
numele de antecedent, cea reproducetoare de 
consequent. Se înţelege că putem avo mai mulţi 
consequenţi, şi că diferitele imitaţiuni trebue să 
fie destul de apropiate pentru ca urechea să poată 
aprecia acest artificiu contrapunctic (v. ac.). Ca
nonul (v. ac.) e o I. continuă, adese perpetuă; 
Fuga (v. ac.) asemenea e basată pe I. In musica 
modernă I. ancă joacă un rol important, ca un 
mijloc de figuraţiune. [T. C.]

Immermann, Carol Lehrecht, romancier şi 
scriitor dramatic germ., n. 24 Apr. 1796 în 
Magdeburg, -j- 25 Aug. 1840 în Dusseldorf. A 
studiat la univ. din Halle; 1817 oficiant la tri
bunalul din Magdeburg, mai apoi jude la tribu
nalul din Dusseldorf. Dintre operele sale sunt 
de relevat: Das Trauerspiel in Tirol (1828); 
Trauerspiele (1822, 2 voi.); Das Auge der Liebe 
(1824); Die Schule der Frommen (1829); Miinch- 
hausen (1838), romanul seu cel mai renumit; 
Tulifăntchen (1830). Opere complete edit. Box- 
berger, 1883, 20 voi.

Imn, denumire generică dată din antichitate 
la poemuri cântate, de diferite dimensiuni, cu 
textul raportandu-se la diferite circumstanţe ale 
vieţei (I. nupţial, I. funebru ş. a.), dar mai cu 
samă la cântări de laudă, în onoarea (Jeilor sau 
a unor personaje marcante. Adese aceste I. luau 
denumiri speciale, după 4eul care se adresa 
(Pean, Ditiramb, etc.). Aceeaşi semnificaţiune a 
fost păstrată în biserică, unde asemenea găsim 
multe I. cu nume speciale: J. angelic (Doxo- 
logia mare), I. Treimei sau Trisagion (Sfinte

Enciclopedia roinâuă. Voi. II.

Dumneijeule), 1. triumfal (Sfânt este Domnul 
Sabaot), I. ambrosian (Te Deum) ş. a. In fine 
o accepţiune analoagă iau aşa numitele I. na
ţionale, bucăţi literare musicale, destinate de 
obiceiu marilor masse corale, adese cu acompa
niamente instrumentale, fără formă musicală 
specială, dar cu textul făcend apologia suvera
nului şi implorând spriginul divin, bucăţi adoptate 
de diferitele popoare pentru a fi executate în 
diferitele ocasiuni solemne, serbători naţionale ş. a. 
Astfel sunt: «Trăiască regele* al României, »Gott 
erhalte Franz den Kaiser* al Austriei, *Bojii 
Ţari Sahrani* al Rusiei, ş. a. Prin extensiune 
s’a dat numele de I. la bucăţi analoage ca musică 
şi destinaţiune, dar al căror text departe de a 
zeifica pe un suveran are un conţinut simplu pa
triotic sau chiar uneori revoluţionar; astfel sunt: 
»Deşteaptă-te Române*, Marsilieza, ş. a. [T. C.]

Imobile, v. Bunuri (I pag. 635 a.).
Imoralitate, corupţiune morală, lipsa de virtuţi 

şi dedarea la viţii şi fărădelegi (v. Moralitate).
Imortele, mai multe plante cu florile uscate şi 

durabile precunr: flelichrysum orientale Gaertn., 
Helichrysum Stoechas DC., Antennaria dioica 
Gaertn., Xeranthemum annuum L. şi Xeran- 
themum cylindraceum Sibth.

Impacienţa, flat.J nerăbdare, neastemper. O 
stare nervoasă particulară temperamentelor 
sanguine.

împăciuire, aplanarea unui conflict, învoială, 
pact (v. ac.).

împădurire, reîmpopularea pădurilor exploa
tate ori a altor complexe goale, cu diferite soiuri 
de arbori, cu scopul de a forma masive com
pacte. I. poate fi artificială prin semenare sau 
plantare, şi naturală, dacă însemenţirea se face 
în mod natural din semenţa ce pică din copacii 
lăsaţi spre acest scop, sau prin lăstarii ce dau 
din rădăcinile şi tulpina butucilor reinaşi după 
lemnele tăiate. I. naturală numai acolo se poate 
aplica, unde a stat pădure, şi în cele mai multe 
caşuri reclamă întregire artificială.

împămentenirea, modul cum un individ câştigă 
dreptul de cetăţean într’un stat străin şi devine 
egal îndreptăţit cu cetăţenii născuţi ai statului. 
De regulă se recere ca cel ce vrea să câştige 
I. să locuiască de mai mulţi ani în ţeară, să 
aibă mijloace de traiu şi purtări bune. In Ro
mânia 1. este regulată în art. 7 din constitu- 
ţiune, modificat în urma art. 44 al tratatului 
din Berlin; ca principiu I. o poate câştiga fie
cine, dar sunt statorite unele restricţiuni, cari 
permit aperarea faţă de elemente nefolositoare; 
restricţiunea cea mai mare este că fiecare act de 
I. numai prin lege şi în mod individual se poate 
acorda. In Ungaria I. o regulează art. de lege 
L:a 1879.

impărechere, copulaţiunea între indivizi apar
ţinând la aceeaşi rassă.

Imparipenat, (botan.) se numesc frunzele com
puse şi penate ce au rachisul lor terminat cu 
o foliolă; prin uimare de regulă numerui ace
stora e nepăreche sau impar", s. e. la Salcâm, 
Sparcetă, etc.

împărţire, (matern.) v. Divisiune.
împărţire armonică, (geom.). Fiind date pe 

o dreaptă patru puncte A B C D astfel că di
stanţele lor ^ aceste 4 puncte se 4ic con‘
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jugate armonic între ele, şi eă împreună for
mează o divisiune sau împărţire armonică a 
dreptei.

împărţire sexageaimală, ori ce împărţire 
avend de basă numeral 60, s. e. împărţirea 
oarelor. In special: împărţirea circumferinţei îu 
360°, gradul în 60' şi minutul în 60''.

Impas, fundătură, situaţiune fără scăpare. 
Impasse, (franc.) a face I., în jocul de cărţi 

înseamnă: a bate o carte de valoare mai mare 
cu una de valoare mai mică.

Impasto, (ital., dela impastare, lipi, clei; frc. 
empâtement), un termin vechiu obicinuit în pic
tură pentru colorarea groasă cu văpsele.

Impatiens L., (botan.) gen de plante de comun 
erbacee din fam. Geraniaceelor, tribul Balsa- 
mineae, cu flori iregulare, petalele laterale câte 
doue concrescute şi capsula elastic dehiscentă. 
Cuprinde vr’o 135 specii cu deosebire tropical 
asiatice, unele africane, puţine temperate în 
Asia, Europa, aşa: 1. Noii tangere L. »slăbă- 
nogul« din pădurile noastre şi America boreală. 
Ca plante decorative remarcăm I. Balsamina L. 
»balsamina«, originară din Estindia. [A. Pr.] 

Impedimente de căsătorie, v. Căsătorie. 
Impegno, (ital.) zălogire, datorie. 
Impenetrabilitate, însuşirea aceea a corpurilor, 

că doue sau mai multe corpuri nu pot ocupa 
deodată acelaşi loc. Ca locul, ce îl ocupă un 
corp, să poată fi ocupat de altul, primul trebue 
să^iese sau să fie delăturat de acolo.

împărat, titlu de suveranitate a cărui origine 
o găsim la Romani. Titlul de »imperator« ca co
mandant de armată îl găsim în cele mai vechi 
timpuri. I. avea puterea supremă asupra tru
pelor sale: »imperium«. Acest titlu era în fond 
o denominaţiune, iar nu un titlu oficial în .statul 
roman. După resboaiele punice se luă obiceiul 
a se conferi acest titlu generalului suprem, ca 
onoare; astfel cel dintâiu pare a fi fost Scipion 
Africanul, luliu Caesar puiia continuu acest 
titlu, şi în fine Octav August luă titlul de I. la 
rândul seu, în anul 40, şi-l puse ca un fel de 
titlu înaintea numelui seu: Imperator Caesar 
Divi lulii filius. In urmă se luă obiceiul de 
a se considera ca ceva inerent şi ereditar, acest 
titlu, însemnul puterii supreme în statul roman. 
Chiar dela anul 22 cuventul »imperator« în 
sens de I. deveni general şi se perpetuă până 
la popoarele moderne. In apus el dispăru 
odată cu căderea imperiului în anul 476. Carol 
cel Mare îl reluă la 800, proclamându-se la 
Roma: »imperator augustus«. Pe urmele lui 
se continuă imperiul german, şi în (jiua de a4i 
sunt în fiinţă 3 împărăţii: Germania, Austria 
şi Rusia. [O. L.]

Cultul împăraţilor în mitol. romană. Vene
rarea divină a regilor vii, precum şi a celor 
morţi în Orient era o datină veche, şi era esen
ţială în interesul despotismului şi al religiunii, 
care privia puterea lumească a domnitorului ca 
representarea simbolică a puterii dumne(}eiesci. 
In Asia mică s’au ridicat altare lui Lysander 
(t 395 a. Chr.), i-s’au dat sacrificii şi instituit 
ludi (jocuri). Exemple de aceste în Grecia au 
introdus cultul eroilor şi regilor, dar totodată 
au condus la căderea libertăţii publice şi dege
nerarea naţională. Pe timpul lui Demetrios Po- 
liorketes (283 a. Chr.) cultul regilor a întrat

chiar şi în Atena, şi a devenit obiect de pre- 
dilecţiune pentru linguşitorii domnitorilor. Când 
Roma a domnit preste acele ţeri şi în Orientul 
mai învecinat, beliducii romani, îndumnezeiţi 
în Orient, reînturuând la Roma, au pretins ve
nerări divine şi aci e isvorul din care a isvorit 
cultul împăraţilor din Roma. S’a început cu 
lulius Caesar, pe care senatul l-a declarat semi- 
deus (jumătate 4eu) Şl luna Quintilis (a cincia 
numerând dela Martie) a numit-o lulius, dar cultul 
împăraţilor îndumneZeiţi s’a întrodus pentru şi 
prin August, care a coborît pe lupiter Optimus 
Maximus din tronul său de pe capitol şi s’a 
suit el (v. Augustus). Dela August încoace per
soana împăratului şi venerarea religioasă şi a 
casei şi a familiei sale, a devenit tot mai mult 
obiectul principal în serviciul divin public şi 
privat. Rugăciunile şi mulţămirile publice penti u 
sănătatea împăratului, serbătoarea nascerii sale, 
a reîntoarcerii din lupte cu învingere, ameste
carea numelui lui şi la sacrificiile altor culturi, 
a produs o datorinţă de a se ruga şi sacrifica 
pentru maiestatea împărătească, şi astfel reli- 
giunea romană, care ţinea a deveni a întregului 
stat roman, a luat caracterul de religiune «îm
părătească». Şi împăraţii următori până la Traian 
au susţinut principiile lui August, cei din familia 
lulia, pentru că în August au văZut fundatorul 
dinastiei lor, iar ceilalţi împăraţi din alto fa
milii, pentru că în August au văZut încorporată 
potestatea dumneZeiască şi lumească. Pe timpul 
lui Adrian şi a Antoninilor începe o schimbare, 
pentru că din timpul lor Roma cu moravurile 
romane începe a fi mijlocul de legătură spiri
tuală a imperiului; şi pentru că cultura greacă 
şi orientală începe a fi în preponderanţă, aşa 
încât şi religiunea şi modul de cugetare asupra 
lucmrilor divine au fost îndreptate de această 
cultură, care altcum nu a întărit religiunea sta
tului roman şi unitatea imperiului, ci le-a îm
pins la cădere. [Atm.j

Cărţile împăraţilor, în Test. vechiu cele doue 
cărţi prime, numite şi ale lui Samuil, cuprind 
istoria poporului ovreiesc sub regi, apoi con
tinuă istoria ovreiască până la împărţirea şi că
derea împărăţiei Ovreilor şi ducerea lor în i'obie. 
(Comentare de Klosterman şi Keil).

împărăteasa, numele popular al plantei Bi yonia 
alba L. (v. ac.).

împărăteasa buruenilor, numele românesc al 
plantei Atropa Belladonna L. (v. ac.).

„împărate ceresc*', rugăciune îndreptată cătră 
Spiritul sfânt, ca vistierul bunătăţilor şi dătă
torul de viaţă, ca cu darul său ceiesc să lu
mineze mintea, să întărească voinţa, să îndi epte 
inima spre săvîrşirea faptelor bune. Cu această 
rugăciune se începe mai fiecare act al cultului 
divin, fie privat, fie public.

Impărăţel, pasere, v. Bourel.
Imperativ, (lat.) poruncitor; modul verbului 

care exprimă o poruncă, (v. Mod.) [—]
Imperativ categoric, se numesce canonul sau 

principiul suprem, statorit de Kant în filosofia 
sa morală în scopul de a pute constata valoarea 
faptelor morale. El este curat formal şi trebue 
să fie absolut liber de ori ce consideraţiuue. 
(Cf. Kant, Op. VIII, 27.) [IM.]

Imperatoria L., (botan.) secţiune din genul 
Peucedanum L. (v. ac.).
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împSrătuş, împSrăţel, împeratul paserilor, 
V. Bourel.

Imperceptibil, (lat.) ce nu cade sub simţuri, 
(v. Percepţiune.)

Imperfect, la conjugarea verbelor timpul, care 
arată o lucrare ce durează pe când se săvîrşesce 
o altă lucrare, (s. e. eu studiam când m’ai cer
cetat, etc.). [*]

Imperfecţiune, stai’ea unui lucru care nu e 
perfect, lipsa unor calităţi esenţiale. Faptul că 
omul poate percepe I.-a dovedesce în acelaşi 
timp că poate concepe perfecţiunea. Perceperea 
celei dintâi atrage după sine nemulţămire şi de 
aci dorul de muncă pontra atingerea perfec
ţiunii; conceperea celei de a doua atrage după 
sine entusiasmul şi apoi urmăiirea idealului.

[Nigrim.]
Imperforate, Thalamophora cu cochila solidă, 

neporoasă, cu un singur orificiu. Cuprinde: Mo- 
nostegia şi Polystegia.

Imperial, (lat.) ce se ţine de un împărat sau 
imperiu.

Imperial, monetă de aur rusească, = 10 Ruble 
= 32,4016 M., a cărei batere a fost sistată deja 
la 1805. De atunci se monetisează numai jumă
tăţi de I. = 5 ruble de aur, cari constitue mo- 
ueta principală de aur în Rusia. Greutatea legală 
este de G’bddO gr., fineţa 9l62/8/1000. Dela 1886 
acest Vî imperial este în privinţa greutăţii şi 
a fineţii egal cu piesa de 20 franci = 19 co
roane 4 fileri. Acum se bat iarăşi şi piese de 
un 1. întreg.

Imperiale, (franc.) partea superioară provăcjută 
cu şecjutuj’i a unei trăsuri de postă.

Imperialism, starea politică a unui stat, ce se 
întemeiază pe armată, ca s. e. dictatura lui Crom- 
well. Imperiul I şi II francez. Imperiul roman, etc.

Imperiu, în Roma veche cea mai înaltă pu
tere în stat, care se exercita de popor şi se 
transmitea prin legea curiată de imperiu ma
gistraţilor supremi. Chiar în timpul împăraţilor 
romani, imperiul se considera ca emanat dela 
popor şi transmis prin un conclus al senatului. 
(I. latin, roman, etc., v. la Latin, Roman, etc.).

Impermeabilitate, v. Impenetrabilitate.
Impersonal, (lat.) lipsit de personalitate, sau 

de interes; care nu se rapoartă Ia nici o per
soană. In gramatică verbe l.-e sunt acelea, 
cari nu se conjugă decât la persoana 3-a sing. 
Dintre moduri, infinitivul e mod I. In f i 1 o s o f i e 
raţiunea I.-ă e cugetarea divină, verbul sau 
logos (Platon), care însufleţesce universul. In 
estetică termenul I. a dat nascere la o în
cordată polemică literară între T. Maiorescu şi 
C. Dobrogeanu-Gherea. Maiorescu susţinuse că 
poetul adevărat este I. în perceperea lumii (adecă 
se uită pe sine) şi foarte personal în conceperea 
şi crearea artei, în care se reproduce caracterul 
personal al poetului. (Cf. »Asupra Comediilor lui 
Carageale* şi »Poeţi şi Critici», articole de T. Ma
iorescu şi »Asupra esteticei metafisice şi sciin- 
ţifice* de Gherea.) [Nigrim.J

Impersonalitate, lipsă de personalitate.
impertinent se ^ice omul care vorbesce şi lu

crează faţă de alţi.oameni în mod ofensător pentru 
buna cuviinţă şi bunul simţ îndeobşte admis. Sin. 
insolent, obraznic.

Impertinenţă, însuşirea şi caracterul omului 
I. Este I. în vorbe şi în fapte. [PI.]

Impetigo, (med.) afecţiune pustuloasă a pielii. 
I. lierpetiformis se ivesce la femei gravide; e 
caracterisată prin erupţiuni extinse de pustiile 
(beşicuţe cu puroiu) şi prin aceea, că se sfîr- 
şesce mortal. I. contagiosa e caracterisată prin 
ivirea de pustule în obraz; se arată deodată la 
mai mulţi membri ai aceleiaşi familii.

Impetrant, în dreptul procesual mai vechiu 
acela, care a obţinut contra adversarului său 
(Impetrat) o disposiţiune execuţională, în deosebi 
de arestare. Astăzi se folosesce şi spre a de
signa o persoană care a obţinut un titlu oarecare.

Impetuos, (lat.) furios, fără stavilar. In sens 
figurat; înflăcărat, aprins.

împiedecarea exerciţiului religionar. Liberul 
exerciţiu al diferitelor culturi religioase fiind 
garantat de cătră lege în toate ţerile civilisate, 
legiuirea penală prescrie pedepse contra acelora 
cari împiedecă liberul exerciţiu al diverselor re- 
ligiuni. In codul penal român art. 209, 210, 211, 
212 pedepsesc acest delict. Pedeapsa e amenda 
şi închisoarea. Cod. pen. ung. (§ 190—192) ca
lifică I. ex. r. de delict, şi-l pedepsesc asemenea 
cu închisoare până la un an şi amendă până la 
1000 fi. Vătămarea trupească a preoţilor în func
ţiune se pedepsesce ca crimă cu temniţă până 
la 2 ani.

In Ungaria mai înainte se făcea distincţiune 
între confesiune receptă prin lege şi între con
fesiune nereceptă. Credinţa şi convingerea in
ternă n’a fost oprită resp. pedepsită nici odată, 
dar până când confesiunile recepte formau cor- 
poraţiuni cu drepturi publice, membrii celor ne- 
recepte nici individual mi erau scutiţi prin lege 
în exerciţiul religionar. Exerciţiul religionar 
public, precum şi formarea în corporaţiune pu
blică erau oprite confesiunilor nerecepte.

Art. de lege XLIII din 1895 dă libera voie 
atât credinţei în ori ce religiune, cât şi exer
ciţiului religionar. Se înţelege că ex. r. nu poate 
fi în contrazicere cu principiile morale existente, 
ori cu legile în vigoare. Ori ce confesiune ne
recunoscută până acum prin lege poate deveni 
recunoscută dacă împlinesce condiţiunile puse 
în lege. Apreciarea condiţiunilor stă la discre
ţi unea ministeriului de culte. (Cf. art. de lege 
XLin din 1895.)

împiedecări la căsătorie, v. art. Căsătoria, 
t. I, p. 745.

Impiegat, funcţionar, amploiat.
împilare, apăsare, violentare.
Implacabil, (lat.) neîmpăcat.
Implacentate, mamiferele lipsite de placentă, 

caAMonotremele şi Marsupialele (v. ac.).
împletire, modul de a înfăşură şi a întruni 

fire slobode, pentni a forma un întreg. Se îm
pletesc firele perului în coade, plete sau cosiţe, 
de asemenea se împletesce cânepa, găitanul, 
funia, etc. Ori ce decoraţiune lucrată în forma 
aceasta se numesce împletită.

împletire cu ace, modul de a împleti firul de 
bumbac, de aţă sau de lână în formă de ochiuri 
aşezate în cerc pe patru ace lungi, numite un- 
drele. Prin această împletire sau tricotare după 
un anumit sistem se obţine facerea ciorapilor, 
împletirea cu ingliţa este de asemenea un lucru 
de mână executat cu un singur ac încovoiat la 
vîrf. Prin împletirea cu ingliţa sau croşetare se 
obţin dantele şi alte lucruri de mână.

51*
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împletitura de paie, o anumită industrie, care 
produce felurite obiecte executate din paie. Cu 
deosebire se distinge în acest ram de manufac
tură productiunea feluritelor pălării de paie, înce
pând dela cea mai simplă împletitură executată 
de ţerani, până la cele mai complicate şi ^artistice 
producţiuni executate în fabrici. [M. B.]

Implicit, (lat.) ceea ce e cuprins în ceva fără 
a fi evidenţiat. S. e. betrâneţa cuprinde I. slă
biciune.

Imponderabil, atât de mic, încât nu se poate 
cântări sau mesura nici cu cele mai simţitoare 
cumpene. Aşa s. e. odinioară despre căldură şi 
lumină se (Jicea, că sunt materii fine impon
derabile.

Import^ introducerea în ţeară a productelor 
străine, in oposiţiune cu Export (v. ac.). Şcoala 
mercantilă, care dă o mare importanţă balanţei 
comerciului, privea I. ca o causă de slăbire a 
unei ţeri şi înveţa, că datoria guvernelor e de 
a căuta să-l micşoreze prin toate mijloacele. 
Acea teorie nu mai e crezută acum de nimeni. 
Adevărul este, că trebue să cercetăm din ce se 
alcătuesce I. Dacă s. e. se compune din materii 
prime, cu cari se alimentează industria ţerii, I. 
e un element de putere. De asemenea dacă se 
compune din maşini sau unelte cerute de agri
cultură sau de industrie. Când însă I. se com
pune exclusiv sau aproape exclusiv din produse 
fabricate, e dovadă că ţeara importătoare n’are 
desvoltare economică şi technică suficientă. In 
asemenea cas e legitim de a căuta prin piedeci 
vamale de a micşora I. pentru a-1 înlocui cu 
produse naţionale. Aceasta au făcut pe o scară 
mare Americanii de nord cu ajutorul tarifului 
Mac-Kinley, aceasta se face în proporţii mai mici 
în România cu ajutorul legii pentra încurajarea 
industriei, şi a tractatelor de comerciu încheiate 
dela încetarea resboiului vamal cu Austro-Un- 
garia. I. zahărului, care acoperea singur consu
maţia românească, a încetat aproape cu totul în 
urma înfiinţării primei de 16 bani la kgr. de zahăr. 
Când I. privesce mijloace de muncă, se acordă 
chiar înlesniri vamale, s. e. maşinile agricole sunt 
scutite de vamă în România. [Biron.]

Importanta, fracţiune politică formată in Francia 
după moartea lui Ludovic XIII-, se compunea 
din proscrişii lui Richelieu şi era condusă de 
cătră nobili ca Guise, Vendome, Epernon şi alţii. 
Cea mai mare parte din aşa (Jişii I. au jucat 
rolun importante în mişcările de stradă numite 
frondele. [Caion.]

Imposibil, lucrurile ce nu pot fi şi faptele cari 
nu pot fi îndeplinite. Ad imposibilia nenio obli- 
gatur, la lucrări, cari sunt imposibile, nu este 
nimenea obligat.

Imposibilitate invoalvă mai ântâiu lipsa de 
posibilitate, iar apoi însuşirea lucrurilor şi a 
faptelor de a fi imposibile. Per impossibile ducere 
înseamnă în logică, a schimba o judecată în 
opusul seu contradictorie. [PI.]

Imposlt, (lat) (dare, contribuţiune), o datorie 
impusă particularilor în profitul asociaţiunii, sau 
cu alte cuvinte o prestaţiune în bani sau în 
muncă, impusă cetăţenilor de cătră autoritatea 
publică, spre a subveni la cheltuielile de uti
litate generală sau locală. îndatorirea aceasta e 
necesară pentru a se pute acoperi cheltuielile 
serviciilor publice, şi e legitimă, pentra că e

drept, ca acela care profită de serviciile ce-i dă 
societatea, să le şi plătească. I. trebue să fie 
proporţional cu facultăţile contribuabilului şi co- 
tisaţiunea lui stabilită pe base precise, mai de
parte I. trebue să fie perceput în timp şi mod 
convenabil şi să se perceapă cu cheltuieli cât 
mai mici. I. trebue să fie plătit de cătră toţi 
cetăţenii fără excepţiune şi numai desăvîrşita 
lipsă, adecă absoluta imposibilitate de a-1 plăti, 
poate constitui un titlu de scutire; asemenea 
trobuesc impuse toate ramurile de venit, toate 
produsele muncii. *

I. se clasifică în modul următor:
J. unic, adecă sistemul de a institui un singur 

I., care exclude alte I. şi lovesce întreaga avere 
a cuiva (introdus în câteva cantoane ale Elveţiei).

I. fix, adecă aceeaşi contribuţiune pentra toţi 
membrii statului fără deosebire; este sistemul 
cel mai puţin echitabil.

I. progresiv, acel sistem, care scutesce cu 
totul de contribuţiune un venit oarecare, până 
la o sumă certă, iar de aici în sus I. cresce cu 
cât averea este mai mare. Intre partisanii acestui 
I. se numeră A. Smith, Montesquieu, J. J. Rous- 
seau şi I. B. Say.

I. progresional, la care se deosebesc anumite 
clase de venit, şi contribuabilii plătesc după 
partea venitului, care cade în clasa dintâiu, un 
I. mai mic, iar ‘după restul venitului lor un 1. 
mai mare, care cresce progresiv din clasă in cla-să.

I. proporţional, când contribuabilul plătesce 
după fiecare unitate anumită a venitului seu o 
quotă-parte, care este aceeaşi, ori care ar fi 
averea lui. Acest I. este mai just şi mai lesne 
de aplicat.

Se deosebesc doue categorii de I., directe şi 
indirecte.

I. directe sunt acelea, pe cari legiuitorul le 
cere, în mod nominativ, dela cutare contribuabil, 
şi sunt percepute deadreptul după un rol fixat, 
dela persoana debitorului. Asemenea 1. sunt: 
I. personal, fonciar, de venit, etc.

j. indirecte sunt acelea, cari nu se cer direct 
persoanei, ci ating lucrurile, a căror iutrebu- 
inţare e necesară omului, şi sunt percepute cu 
prilejul unei consumaţiuni, unui fapt, fără con
siderare la persoană, s. e. vămile, taxele, acci- 
sele, etc. Aceste I. ating fără deosebire pe toţi 
locuitorii ţerii, se plătesc pe nesimţite şi sunt 
mai proporţionale.

Despre I. României şi Ungariei v. art. Ro
mânia şi Ungaria.

(Cf. C. G. Dissescu, Curs de drept public l omân, 
p. 1063 şi urm.; N. Idiera, Studii de economie 
pol. şi finanţe, II, p. 198.)

Impostor, înşelător.
Impotenţa, (med.) incapabihtatea de procrea- 

ţiune a bărbatului, fie că nu poate executa actul 
împreunării sexuale (Impotentia coeundi), fie că 
nu poate fructifica (Impotentia generandi). Cause: 
desvoltarea anormală a organelor sexuale virile 
(s. e.Epispadie, Hypospadie), slăbiciune generală, 
etate înaintată, aversiune, neîncredere, boale 
veneriene, etc.

Impotenţa funcţională este denumirea sub care 
sunt cuprinse spasmele ce împiedecă exercitarea 
unei funcţiuni, de unde şi numele. Cea mai tipică 
impotenţă este aşa numita crampă a scriitorilor. 
Ea poate ave 3 forme deosebite: spasmodică
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(grafospasmă), muşchii se contractă în mod 
anormal, spasmul iradiând; trepidantă, mâna şi 
braţul încep să tremure, când trece măcar prin 
minte idea de a scrie; paralitică, mâna nu mai 
poate continua a scrie, este paralisată. Se ci
tează o samă de alte I. f., în cari un spasm îm
piedecă executarea funcţiunii; fiecare meserie e 
cu putinţă a fi atinsă. Astfel s’a semnalat crampa 
amploiaţilor dela telegraf, şi pentru a-i vindeca 
trebue a înlocui telegraful Morse prin acela al lui 
Hughes. Baletistele âncă au crampa funcţională.

[N. Vaschide.]
Impracticabil, lucru care nu se poate executa, 

îndeplini.
Imprecaţiunea, figură de stil, prin care se 

chiamă (Jeii, cerul sau iadul, cu un cuvent ori ce 
putere supranaturală, contra unui lucru sau per
soane odioase. E de obiceiu expresiunea maniei 
şi a furoarei. [*]

Impregnare, pătrunderea unui corp cu sub
stanţa unui alt corp, pentru a-1 conserva (s. e. a 
lemnului cu soluţiuni saline), ori a-1 prepara 
pentru anumite scopuri (s. e. a ţesăturilor cu 
săruri, pentru a le face impermeabile şi incom- 
bustibile).

împrejurări atenuante şi îngreunătoare. Mai
toate legiuirile penale dau judecătorului o pu
tere de apreciare a circumstanţelor (împreju
rărilor), în cari s’a perpetrat crima sau delictul. 
Judecătorul poate aprecia că circumstanţele, în 
cari s’a găsit deliquentul, atenuează culpal)ili- 
tatea lui; împrejurările se (jic atunci atenuante 
sau uşurătoare şi îndreptăţesc pe judecător a 
micşora pedeapsa prescrisă de lege. Judecătorul 
poate asemenea aprecia că împrejurările, în cari 
s’a găsit deliquentul, agravează culpabilitatea 
lui; împrejurările se (jic atunci agravante sau 
îngreunătoare şi îndreptăţesc pe judecător a 
mări pedeapsa prescrisă de lege pentru delictul 
comis. Insă pentru împrejurările îngreunătoare 
puterea de apreciare a judecătorului este foarte 
limitată şi, în cele mai multe legislaţiuni, numai 
împrejurările anume indicate de lege pot fi con
siderate ca agravante şi numai acele împrejurări 
dau drept judecătorului de a mări pedeapsa, în 
limitele precis arătate de textul legei. Din po
trivă, pentru împrejurările atenuante, judecă
torul are, mai în toate legislaţiunile, o foarte 
largă latitudine; legiuitorul nu indică anume ce 
împrejurări sunt uşurătoare, chestiunea e lăsată 
la suverana apreciare a juriului sau a judecă
torului. Dar legiuitorul indică limitele în cari 
poate beneficia de o micşorare de pedeapsă cul
pabilul, în favoarea căruia s’au recunoscut cir
cumstanţe atenuante. Circumstanţele uşurătoare 
nu trebuesc confundate cu aşa numitele scuze 
legale: acestea sunt împrejurări precis indicate 
do lege şi cari apără cu totul de pedeapsă pe 
inculpat. In codul penal român sistemul circum
stanţelor atenuante e consfinţit şi reglementat 
de articolul 60, iar în al Ungariei prin §§ 91, 
92 şi 98.

Impresario, (ital.) ojnul care se ocupă cu în
făţişarea artiştilor in public.

Imprescriptibil, v. Prescripţiune.
Impresionabilitate, denumirea curentă dată 

unei stări de sensibilitate, prea lesne iritată de 
cea mai mică reacţie, sugerând aproape totdeuna 
o nuanţă quasi-patologică. In alt ordin de idei

I. lasă să se înţeleagă procesul nostru psicho- 
fisic de a întră în relaţie cu lumea exterioară; 
nervii simţurilor noastre ne aduc din lumea de 
afară din noi sensaţii, graţie puterii lor de im
presionabilitate. Omul normal e de obiceiu puţin 
impresionabil, într’un chip de manifestaţie vă
dită. O stare mintală obosită, ca de pildă o stare 
neurastenică, ne face a fi mai impresionabili, 
după cum o afecţiune mintală sau nervoasă 
exagerează până la boală impresionabilitatea 
noastră. [N. Vaschide.]

Impresionişti, v. Pictura.
Impresiune, (lat.) în genere urma lasată de 

un obiect ce a apăsat asupra altuia. In psi- 
chologie se numesce I. efectul produs de cătră 
stimulii externi (Însuşiri, obiecte) asupra sen
surilor, iar prin acestea asupra creerului, şi în 
urmă prin mijlocirea acestuia asupra sufletului. 
Tot I. se numesce şi efectul moral ori dispo- 
siţiile, pe cari poate să le producă în noi o per
soană ori un lucru la prima sa înfăţişare. [Pl.J

Impresurare, acţiunea ce o face o armată de 
asediu pentru a închide cercul de investire a 
unei cetăţi sau posiţiuni foitificate. La o distanţă 
de 10—12 km. corpurile de investire sosind în 
faţa unei cetăţi, după ce resping trupele apă- 
rărei ce ocup posiţiuni şi posturi înaintate, se 
respândesc la dreapta şi stânga drumului urmat, 
respingând apărarea din toate posiţiunile îna
intate şi complectând astfel cercul de investire, 
după care începe stabilirea bateriilor îndepărtate, 
de 1 şi a 2 posiţiune, precum şi deschiderea pa
ralelelor şi a lucrărilor de apropiere în sec
torul de atac.

Imprimăria, tipografia (v. ac.). Imprimate, ti
părituri (V. ac.).

Imprompt, composiţie literată sau artistică im- 
provisată, adecă făcută îndată, fără pregătire. 
Se întrebuinţează mai cu seamă în musică, s. e. 
Imprompturile lui Chopin. Caracteristica sa e 
de/^a fi scurt, instantaneu, uşor şi plăcut.

împroprietărirea ţeranilor s’a făcut în toate 
statele deodată cu eliberarea lor de iobăgie, de 
clacă şi dijmă. In Transilvania, Ungaria şi Bu
covina eliberarea şi împroprietărirea clăcaşilor 
s’a făcut prin art. IV şi V din 1848 şi prin 
diploma împărătească dela 1854 şi 1858, în Ba
sarabia la 1854, în România prin legea rurală 
a lui M. Cogălniceanu dela 1864, promulgată 
în urma loviturei de stat. împroprietăriri re
cente s’au făcut în România şi în timpurile din 
urmă după resboiul de independenţă dela 1880 şi 
1889 încoace prin legea lui P. P. Carp în stil 
mare, după care urmează a se parcela treptat 
toate moşiile statului, cele fără păduri pe ele 
ori reservate pentru împăduriri, in loturi mici 
şi a se vinde numai la locuitorii săteni.

Impropriu, nepotrivit, s. e. termin impropriu, 
sens impropriu, alt înţeles decât cel adevărat,

Improvisaţiune, Improvizator. I. stă în a face 
o lucrare artistică după toate regulele artei, fără 
pregătire anume. Se practică în toate artele, 
dar mai ales în musică, în poesie şi eloquenţă. 
Poesia, în toate limbile, la începutul ei, e mai 
mult îinprovisată. Rapsodii şi ae^ii la Elini, tru
badurii, truverii sau trovatorii la Francezi şi 
Italieni, minnesăngerii la Germani, erau de obi
ceiu im pro visători; şi tot astfel se nasc multe 
cântece poporane până a(ji, ca s. e. horele sau
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chiuiturile noastre. Asemenea au avut şi au im- 
provisatorii lor literaturile culte. La Romani era 
obiceiul, ca poeţii să resplătească onoarea de a 
lua parte la mesele bogaţilor prin poesii im- 
provisate. Cei mai renumiţi improvisatori sunt 
intre Italieni, Spanioli şi Portughezi. I. e la locul 
ei în eloquenţă; aci e o însuşire naturală şi 
necesară a oratorului; şi e de doue feluri: sau 
oratoml vorbesce fără nici o pregătire, ca în 
discursurile de barou, în replici, în desbaterile par
lamentare ; sau pregătesce numai fondul, adecă 
ideile principale şi rândul lor^sau planul dis
cursului. Discursul se rostesce, iar nu se cetesce, 
chiar când se scrie. Oratonil ţine minte numai 
ideile principale şi ordinea lor. Memorisarea tra
selor i-ar răpi libertatea de a-şi alege expre- 
siunile după inspiraţiunea momentului, după dis- 
posiţiunile auditorilor şi după alte trebuinţe 
dictate de împrejurări, ca s. e. pentru a respunde 
la întreruperi. Numai I. sau rostirea liberă poate 
da vorbire! naturaleţa şi însufleţirea necesară, 
care este efectul adevăratei eloquenţe. Despre 
I. astfel înţeleasă (Jice Quintilian, că ea este 
cel mai frumos fruct al studiului şi cea mai 
bogată resplată a unei munci îndelungate.

Imprudent, (lat.) fără socotinţă, fără chib
zuială, fără judecată. Imprudenţa, (lat.) lipsa 
de socotinţă, de judecată, nebăgare de seamă. 
In drept crimele şi delictele făcute din L, sau 
quasi-delicte, atrag urmăriri corecţionale.

împrumut, contract prin care una din părţi dă 
celeilalte oarecare câtime de lucru cu îndato
rirea pentru dînsa de a restitui tot atâtea lu
cruri de aceeaşi specie şi calitate. In puterea 
împrumutului, împrumutatul devine proprietarul 
lucrului primit, care pierind, fie în ori ce mod, 
piere în contul seu. Imprumutătorul nu poate, 
mai înainte de termin, să ceară lucrul împru
mutat. Dacă împrumutatul nu poate restitui lucrul 
în aceeaşi cantitate şi calitate, va plăti valoarea 
lui, calculată după timpul şi locul în care urma 
a se face restituirea. Dacă la timpul stipulat nu 
întoarce lucnirile împrumutate, nici valoarea lor, 
trebue să plătească şi dobândi, dela (Jiua corerei 
prin judecată a împrumutului, dacă nu s’a sti
pulat alt termin. (Cod. civ. rom. art. 1576—90.)

împrumuturi publice, v. Datoriile publice. 
(I.-le României şi Ungariei v. la aceşti titli.)

Cf. şi art. Credit.
Impuls, mişcarea comunicată unui corp de cătră 

altul şi excitarea provocată prin aceea. Impul- 
siunea, este forma fundamentală a nisuiiiţelor 
determinate în mod fisic. Anume este: disposiţia 
naturală a omului spre o anumită dorinţă, de
terminată cu privire la modul de mulţămire, dar 
nu cu privire la obiect. Basa impulsiunilor este 
a se căuta în organisaţiunea psichofisică a omului 
şi este aşa (Jicend un fel de predisposiţiune pentru 
anumite trebuinţe. Sunt impulsiuni (bolduri) na
turale şi câştigate. Cele naturale sunt de atâtea 
feluri, de câte feluri sunt trebuinţele. Se pot 
reduce la doue grupe; -fisice şi psichice. Basa 
celor fisice este I. de conservare: a) a indivi
dualităţii: de nutrire, de mişcare, de câştig, de 
aperare; b) de conservarea speciei: I. sexual şi 
cel de însoţire. La cele psichice se numeră: I. 
pentru ocupaţiuni spirituale; intelectual, estetic, 
etic, etc., I. după onoare, după glorie, etc. Prin 
aceea că tot ce e basat pe impulsiuni mai uşor

ajunge la îndeplinire, ele dau vieţii noastre afec
tive o formă determinată, fiindcă ele pot uşor 
să devină; disposiţii, inclinaţiuni, propensiuni, 
porniri şi pasiuni. (V. şi Instinct şi Emoţiune.) 
(Cf. Pletosu, psichol.; I. Popescu, psichoL; Pipoş, 
psichol.). [Pl.J

Impulsiunea ca dorinţă oarbă, violentă, con- 
stitue de obiceiu un semn distinctiv al afecţiu
nilor mintale. Omul normal controlând sensaţiile 
şi excitaţiile ce resimte, e arareori luat fără voie, 
împins la o acţiune impulsivă; nebunul însă, la 
care imaginele ideo-motorii au activitatea intei nă 
dusă până la delir, trăiesce, mai ales în formele 
nebuniei morale impulsive, numai din impulsiuni. 
Dorinţa e hrănită vecinie de noue excitaţii iden
tice şi impulsia ia nascere sub o formă iresi- 
stibilă. In histerie, alcoolism, megalomanie, în 
nebunia omicidă, stupiditate, dipsomanie, etc., 
impulsiunile au forme particulare, bine definite. 
In patologia mintală psichiatrii deosebesc chiar o 
formă a nebuniei ce poartă numele de impulsivă, 
constituind una din afecţiunile mintale cele mai 
periculoase. Impulsiunile la nebuni ca şi la oa
meni normali pot fi motivate sau nemotivate; 
motivele pot fi luate din halucinaţiile, delirurile 
sau chiar logica curentă. La nebun impulsiunile 
nemotivate constituesc un fenomen morbid special 
şi resar brusc independente de celelalte simp- 
toame cari caracterisează turburarea facultăţilor 
mintale, neavend nici un raport cu ideile deli
rante.* In viaţa noastră de toate (Jilele, nu ara
reori în frămentările noastre sufletesci resimţim 
accentuarea acestei forme m orbide, impulsia ire- 
sistibilă motivată sau nu. [N. Vaschide.] 

Imputabilitatea, din punctul de vedere al drep
tului penal, este unul din elementele culpabili
tăţii. Pentru ca cineva să fie pedepsit pentru 
o infracţiune la lege, trebue mai ântâiu să se 
constate dacă faptul respectiv îi este unpu- 
iabii (dacă el este in adever autonil infracţiunii). 
Aceasta e suficient pentru infracţiunile numite 
contravenţiuni. Pentru crime şi delicte trebue 
să se mai stabilească, în al doilea loc, inten- 
ţiunea şi pe urmă să se constate celelalte ele
mente caracteristice infracţiunii de cai'o e vorba.

Imputarea, atribuirea unui fapt leu cuiva, în 
special atribuirea unei infracţiuni la legea pe
nală. Imputarea făcută în public, pe calea presei, 
sau în instanţă, poate constitui unul din delic
tele următoare; insultă, calomnie, difamaţiune.

Imputaţiune, sub raport psichologic şi etic: 
judecata, care enunţă că o anumită faptă a urmat 
din voinţa determinată a unei persoane consciente. 
Prin I. devine omul responsabil pentru iiiteu- 
ţiunile sale, pentru voinţa sa şi pentru actele 
săvîrşite. I. are doue instanţii. Cea dintâiu caută 
a reduce fapta la o anumită şi hotărîtă voinţă, 
iar a doua a reduce această voinţă la o anumită 
persoană. Se mai face deosebire între imputa- 
ţiunea faptei şi a dreptului. Cea dintâiu d('elai'ă 
cine este autorul, iar a doua se pronunţii şi iisuiii a 
demnităţii autorului şi îi atribue merit ori vinii. 
(Cf. Pletosu, psichol. pag. 85.) [PI.]

împuternicire, plenipotenţă, mandat (v. ac.). 
Imre, Alexandru, linguist magii., n. 1820; a 

studiat filosofia, teologia şi dreptul, delii 187J 
profesor de limba şi lit. magh. la univ. din Cluj; 
1879 academia magh. îl alege membru ordinai. 
A scris; Scurtă istorie a limbei şi litoraturci



Imru-ul-keis — înălţime. 807
magh. 1865; Sintaxa magh.; Scurtă istorie a 
limbei şi filologiei magh., etc. şi o mulţime de 
disertaţii privitoare la poesia populară, la neo- 
logia şi filologia magh.

Imru-ul-keis, poet arab, fiul principelui arab 
Hudsr; a avut o viaţă aventurioasă. Intr’un timp 
s’a refugiat la curtea împăratului bizantin lu- 
stinian. Poesiile sale mai ântâiu au fost publi
cate de Mac Guckin de Slane (Paris, 1837).

Imunitate, (dela lat. »immuuis«, scutit de sar
cini, de boală). In evul mediu unele bunuri re- 
gesci şi multe proprietăţi bisericesci precum şi 
unii domni de pământ aveau drept de imuni
tate, adecă erau scutiţi de ingerinţa diregeto- 
rilor publici.

Imunitatea parlamentară modernă este pri
vilegiul dat membrilor parlamentului, că nu pot 
fi traşi la respundere pentru cele spuse în par
lament şi numai cu învoirea prealabilă a par
lamentului pot fi urmăriţi pentru ori ce fel de 
delict sau crimă, trebuind să se ceară dela par
lament suspendarea dreptului de I. Scopul acestui 
privilegiu este ca membrii parlamentului să fie 
cu totul liberi în activitatea lor şi să nu fie 
expuşi la vexaţiuni din - partea executivei. In 
România I. pari. e regulată prin art. 51 din con- 
stituţiime, în Ungaria nu există lege de I., ci 
ea se observă pe basa unui conclus al parla
mentului din 18 Nov. 1868. [—]

Imunitatea patologică, este caracterul, sau 
mai propnu proprietatea unui organism de a fi 
refractar unei boale, de a resista unei infecţiuni 
microbiene. Cercetările şcoalei lui Pasteur în 
Francia, precum şi atâtea cercetări, din tim
purile din urmă, de ordin bacteriologic, au reuşit 
a precisa şi întinde mai departe la alte boale 
1. artificială. Institutul bacteriologic din Bucu- 
resci are un loc însemnat în acest şir de cer
cetări. I. depinde de cele mai multe ori de o 
disposiţie particulară, nativă a organismului, 
dintr’o alcătuire deosebită a vieţii fisiologice a 
celulei animale; sunt rasse imune faţă cu altele 
pentru anumite boale, din causa unor condiţii 
organice vitale, precum pot fi imune din causa 
unor condiţii speciale climaterice. O boală in
trată în organism poate face faţă cu ea indi
vidul imun pentru viitor; vaccinarea (v. ac.) e o 
imunisare artificială contra vărsatului negru. Vii
torul sciinţific cel mai promiţător e al Bac- 
teriologiei; turbarea, difteria, şi alte boale con
tagioase pot fi deja vindecate. Vaccinul turbării 
şi al difteriei smulg deja -moriii mii de indivizi 
folo.sitoi'i vieţii. Dintre toţi cercetătorii bacte- 
riologul are avantajul practic de a traduce în 
resultate practice capitale, conclusule şi expe
rienţele lui de laborator. [V.]

In, numele românesc al plantei cultivate Li- 
num usitatissimum L. (v. ac.).

Inachos, in mitol. grec. (Jeul fluviului cu ase
mene nume, fiul lui Oceanos cu Tbetis, tata lui 
Pboroneos şi Aegialeos, precum şi regele cel 
mai vecbiu în Argos. Toate numele aceste sunt 
numiri de ape. [Atm.]

înainte-mergetor, predecesor; supranumele Sf. 
loan Botezătorul (v. ac.).

Inalienabil, ce nu poate fiînstrăinatsau vândut; 
s. e. averea dotală. (Cod. civ. rom. ari. 1248.)

înălţarea crucei, serbătoare (14 Sept.) întru 
amintirea aretărei de pe amvon a Sf. cruci în

biserţca din Ierusalim la 355, când au adorat-o 
episcopii, clerul şi poporul adunat acolo, din in
cidentul dedicării bisericei ridicate întru amin
tirea învierii Domnului, care s’a serbat în (Jiua 
premergătoare, 13 Sept. 355. (Cf. Orologeriul cel 
mare şi Mineiul.) Cu mai mare solemnitate s’a 
serbat I. Cr. dela 626, când împăratul bizantin 
a adus cu triumf crucea răpită de Cbosroe, 
regele Perşilor, învingându-1 pe acesta.

[Dr. Is. Marcu.]
înălţat, vecbiu titlu al Domnitorilor, sin. cu 

modernul Alteţă.
înalta tradare, toate crimele cari pun în pri

mejdie siguranţa statului. Astfel sunt în primul 
loc crimele în contra siguranţei exterioare a 
statului; a purta arme în contra propriei sale 
ţeri, a lua înţelegere cu un guvern străin spre 
a provoca resboiu în potriva ţerii sale, sau a 
înlesni ocupaţiunea ei de cătră o armată străină, 
a preda prin tradare inimicului oraşe, cetăţi; 
a da inimicului ajutoare de soldaţi, provisiuni, 
muniţiuni de resboiu; a comunica inimicului 
planui’i de operaţiuni militare; a servi inimi
cului de spion sau călăuză; a provoca revoltă 
în trupele de apărare ale ţerii. In al doilea loc 
întră în grupa crimelor de înalta tradare cri
mele cari pun în primejdie siguranţa interioară 
a statului: atentat sau complot contra persoanei 
şefului statului sau a familiei sale, aţiţarea de 
resboiu civil, ilegala întrebuinţare a forţei ar
mate, etc. Toate aceste crime sunt, în principiu, 
pedepsite cu cea mai grea pedeapsă, deci cu 
moartea, unde această pedeapsă există, cu munca 
silnică pe viaţă în ţerile cari, ca România, nu 
au admis pedeapsa cu moarte.

In codul penal ungar se deosebesc două fe
luri de I. tr.: J. tr. militară o poate săvîrşi 
numai un supus ungar sau în unele caşuri şi 
austriac, şi consistă mai cu samă în întrarea în 
relaţiuni cu inimicul sau în tradarea secretelor 
militare. J. tr. diplomatică consistă mai cu samă 
în comunicarea sau publicarea de documente ori 
date secrete referitoare la siguranţa statului.

Pedeapsa e maximul închisorii grele. In două 
caşuri (când făptuitorul după declararea resbo- 
iului remâne în serviciul militar inimic, şi când 
publică vr’un secret al statului nu însă cu scopul 
de a-1 sci şi inimicul) cu maximul închisorii de 
stat. (Cf. cod. pen. ung. §§ 142—151.)

înălţime, distanţa verticală a unui punct de 
pământ sau de un plan luat de comparaţiune, 
s. e. înălţimea deasupra nivelului mării. — In 
geometrie: cele două dimensiuni ale unui 
triungbiu, paralelogram, dreptunghiu se numesc 
una basă şi alta I. Tot 1. se numesce şi per
pendiculara între cele 2 base ale unui trapez, 
precum şi una din dimensiunile unui paraleli
piped, prismă, cilindru, con, truncbiu de pira
midă şi de con. — In fi sică (acustică) I. unui 
sunet e dată de numărul vibraţiunilor pe secundă, 
s. e. într’o gamă do, la represintă un sunet 
mai înalt decât fa.

înălţime aequatorială, (v. Longitudine).
înălţime circummeridianică, (v. Latitudine).
înălţime corespundStoare, (astron.) se numesce 

I. aparentă a unei stele, unghiul ce face raza 
visuală dusă la stea cu proiecţiunea ei pe ori
zont. Ea se măsoară în grade pe cercul vertical 
al stelei dela orizont până la stea. Acest unghiu
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este complimentul distanţei zenitale, nu- 
mindu-se astfel unghiul ce face raza visuală 
dusă la stea cu verticala locului şi care se mă
soară tot pe acelaşi cerc în grade, dela zenit şi 
până la stea. Pe mare I. aparentă se măsoară 
direct, deoarece orizontul este perfect definit de 
suprafaţa mării; iar pe uscat se măsoară di
stanţa zenitală, care scăzută din 90 dă I. apa
rentă. I. aparentă şi distanţa zenitală a unei 
stele se schimbă mereu în cursul unei (ţile din 
causa mişcării diurne. Se numesce I. meridiană 
a unei stele I. aparentă a ei în momentul tre
cerii la meridian (v. Culminaţiune). înainte şi 
după trecerea la meridian, la 2 intervale de timp 
egale, I. aparente ale stelei sunt egale. Două 
astfel de I. se numesc I. corespun^etoare, 
şi cu ajutorul lor se poate hotărî meridianul 
locului.

înălţimea polului sau I. polară. Polul ca 
punct al sferei ceresci are şi el I. aparentă şi 
distanţă zenitală, caii sunt constante într’un 
acelei loc, adecă nu se schimbă în cursul miş
cării diurne. Acestea se numesc I. polului şi 
distanţa zenitală a polului. Prima e egală 
cu latitudinea locului, secunda cu colatitudinea 
(v.A Latitudine).

înălţimi, cultul lor, adecă al piscurilor de munţi, 
mai ales isolaţi, unde să resideze (Jei şi demoni, 
este respândit la multe popoare. Grecii consi
derau de sfinţi munţii Olimp şi Parnas, ca tro
nurile lui Joe şi ApoUo, precum şi vulcanii, ca 
atelierul ciclopilor. Un cult analog se găsesce 
şi a(Ji la diferiţi păgâni. Din motive cu totul 
altele, creştinismul venerează câţiva munţi, de 
cari sunt legate scumpe amintiri religioase. Astfel 
muntele Sinai, vestit prin legislaţiunea lui Moise, 
muntele Cârmii, unde s’a refugiat profetul Sf. Ilie, 
munţii Tabor, al Măslinilor şi al Calvariei, sfinţiţi 
prin transfigui’area, agonia şi moartealui Christos, 
şi alte I., venerabile pentru apariţiuni şi minuni, 
din care causă se şi clădiră acolo biserici şi 
mănăstiri.

Inamovibilitate, dreptul funcţionarilor de a nu 
pute fi scoşi din funcţie, decât cu voia lor sau 
pe basa unei sentenţe disciplinare. In România 
sunt inamovibili numai magistraţii cui’ţilor şi 
tribunalelor şi profesorii de universitate.

Inaniţia, slăbiciune causată piin lipsă de nu
triment, prin nemistuirea alimentelor sau boale 
de stomac. Individul gras resistă mai mult l.-ei, 
grăsijnea corpului seu putend hrăni mai îndelung 
combustiunile organice, din care causă la moartea 
lor se şi constată că au pierdut mai mult din 
greutate decât proporţia cunoscută de 4/10. In 
timpul I.-ei sensaţiile predomnitoare sunt foamea 
şi setea (v. ac.), sensaţii provocate prin arderile 
interne; setea în special e mai de nesuferit. S’a 
observat între altele, că un animal, căruia i-s’a 
dat să bea în timpul I.-ei lui, a putut suferi 
mai mult timp această lipsă de nutriţie. Starea 
mintală e din cele mai particulare şi sfîrşesce 
prin a lua o formă morbidă, patologică, carac- 
terisată prin impulsiuni dintre cele mai accen
tuate. [N. Vaschide.]

Inăriţa, (Fringilla linaria), pasere cântătoare 
din fam. FringiUidelor; pe spate e brună-ruginie 
cu pete negre lungăreţe, iar pe foaie albă, — băr- 
bătuşii împodobiţi cu pene carmin-roşetice pe 
piept, — zăteala şi gâtul negrii, crescetul carmin-

roşu, falca superioară albăstrie şi cea inferioară 
gălbinie. Lung. totală: 13 cm., lung. arip. 7‘6 cm., 
lung. cocjii 6'8 cm. E o pasere ce petrece prin 
regiunile nordice, iarna însă se coboară mai spre 
sud, unde petrece până pe la Febr., se nutresce 
cu tot felul de semenţuri, dar mai ales oleoase, 
ca cea de cânepă şi in.

Inăriţa verde, (Dryospira s. Pyrrhula se- 
rinus), pasere cântătoare din fam. FringiUidelor, 
pe spate e verde gălbinie cu pete negre lun- 
găreţe; pe foaie, la basa cocţii şi pe frunte e 
auriu-galbină, plutitoarele di a aripi şi cârm acele 
din coadă sunt brune-negrii; iar picioarele sunt 
de o coloare galbin-roşetică. Lung. totală: 12’5 cm., 
lung. arip. 6‘7 cm., lung. cocjii 5 cm. Dela în
ceputul primăverei până toamna târcjiu petrece 
pe lângă grădini, nutrindu-se cu seminţe şi 
insecte. [V. B.]

înarmare, operaţiunea care consistă în com
pletarea armamentului trupelor înainte de în
ceperea unui resboiu. Pentru cetăţi, I. consistă 
în pregătirea fortificaţiilor ca să primească tm- 
pele de apărare, înarmând forturile şi diferitele 
casemate cu piesele necesare de artilerie.

înarticulare, codificarea unei materii juridice 
într’un număr de articole şi învestirea lor cu 
putere legală. Terminul se întrebuinţează în 
deosebi la punerea în lucrare a convenţiunilor 
internaţionale. Ele de regulă pe lângă acordul 
contrahenţilor cer ancă şi acceptarea din partea 
legislaţiunilor, şi numai prin aceasta obţin pu
tere legală.

inaugurare, (lat.) înoire, deschidere de în- 
tâiaşi dată.

Inb —, Imh —.
Inca, numirea unei seminţii puternice ame

ricane; mai târziu titlul domnitorilor Impe
riului Inca (în Peru), întemeiat de seminţia 
I. cu alte patru seminţii înrudite. Acest im
periu a fost ocupat de Pizzaro în 1533; capi
tala lui a fost Cuzco. Cf. şi art. Peru.

Incablura, (marina) cuveni franţuzesc, nein- 
trebuinţat în marina română; înseamnă o mă
sură de lungime egală cu 100 braţe (măsură 
veche), adecă vr’o 195 m.; mai înainte era mă
sura curentă pentru înălţătoarele tunurilor şi 
pentru distanţele între vasele cari navigau îm
preună. [Constant B.]

încălcare, năvălire.
Incalculabil, ce nu se poate calcula, socoti, 

numera, s. e. numărul stelelor. Infinitul.
Incăl(jirea locuinţelor, (Incăldirea artificială). 

Deşi organismul omenesc produce însuşi căldură 
necesară pentru regulata lui funcţionare, re
curgem în climatele temperate şi reci la mij
loace artificiale, pentru ca în timpul iernei să 
nu pierdem o parte prea mare din căldura pro
dusă; afară de locuinţă ne îmbrăcăm cu vest
minte groase, cu blăni, iar locuinţa o incăkjim, 
o aducem la acel grad de căldură, care ni-se 
pare mai plăcut şi mai sănătos, care variază 
între 16° C şi 21° (iî. Intr’un local în care se atlă 
bolnavi cu febre vom menţine temperatura de 
numai 15—16°C, într’osalăde gimnastica, iutr'im 
atelier, în care lucrătorii muncesc greu, tem
peratura de cel mult 17° C, într’o camei ă locuita 
de copii şi de bătrâni de cel puţin 18° C. Nu 
aprobăm obiceiul care există ici-colo, de a i;u 
se face foc în âormitor, ci îl încălzim moderat
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la 16°—17° C. Technica moderna ridică tempe
ratura interioralui locuinţei mai cu samă prin 
încălzirea păreţilor ei, căci corpul omenesc pierde 
căldura mai ales prin iradiarea ei spre păreţii 
reci. Toate aparatele de încălcjire trebue dar-să 
încălzească mai puţin direct atmosfera camerei, 
mai mult zidurile ei, şi acest scop îl împlinesc 
în mod mai perfect calorifere prin ramificarea 
în jurul păreţilor interiori ai camerelor de tu
buri conducetoare de apă caldă sau de vapori 
de apă. Cerem dela aparatul de încălZire ca să 
ardă complet combustibilul, să producă căldura 
aproape egală în toate părţile localului şi să de
părteze din locuinţă productele volatile ale com- 
bustiimii în mod inofensiv; acest scop îl atingem 
prin alegerea potrivită a materialului combu
stibil şi prin construirea corectă a aparatelor în
călzitoare. Se întrebuinţează ca combustibil lemn, 
turbă, trestii, băligar uscat, cărbuni minerali şi 
vegetali, coks, petrol, gaz luminător; aceste sub
stanţe produc căldură prin ardere, prin combi
nare cu oxigenul atmosferic, valoarea lor ca
loriferă depinde de cantitatea de carbon şi de 
idrogen ce conţin, idrogenul dă însă mai multă 
căldură decât carbonul. La arderea perfectă se 
nasce numai apă, bioxid de carbon şi cenuşe; 
în practică însă combustiunea este mai mult 
sau mai puţin imperfectă şi se mai produce oxid 
de carbon, carboidrate volatile, materii empi- 
reumatice, vapori de cătran (gudron), pulvere 
fină de cărbune nears; toate aceste materii îm
preună formează fumul şi funinginea. Fumul 
este otrăvitor din causa oxidului de carbon ce 
conţine, inspirarea acestui din urmă gaz devine 
periculoasă, dacă el se află în atmosferă chiar în 
cantitate de 0-5%0; de aceea îngrijim ca fumul 
să iasă prin coş, să nu între în cameră prin 
crepăturile sobei şi nu punem capac între sobă 
şi coş spre a jnenţine mai mult timp căldura, 
pentru ca să nu între în cameră gazul de oxid 
de carbon. In multe case ţerănesci coşul nu se 
ridică pânâ de asupra învelitoarei şi se deschide 
în pod, astfel fumul se poate cobori iar în ca
meră şi poate corumpe atmosfera ei. Pentru ca 
combustibilul să ardă complet trebue să între o 
cantitate suficientă de aer în aparatul de în
călzire, această cantitate este de câte 5’2 metri 
ciibi de aer pentru 1 kgr. lemne, de 7 m. c., 
pentru 1 kgr. lignit, de 7'3 m. c. pentru 1 kgr. 
coks, de 9 m. c. pentru 1 kgr. antracit şi de 
câte 45 m. c. de aer pentru câte 1 m. c. de 
gaz luminător. Petroleul este combustibilul cel 
mai ieftin, el arde complet, lasă foarte puţină 
cenuşe şi nu produce fum, până astăZi însă pe
troleul se întrebuinţează aproape exclusiv pentru 
încălzirea de locomotive şi de maşinele coră
biilor; prin construirea potrivită a sobelor de 
petrol se poate înlătura periculositatea lui. Apa
ratele de încălzire trebue să încălzească camera 
mai mult prin conducerea căldurei, prin comu
nicarea ei directă, mai puţin prin iradiarea ra
zelor calorice; efectul căldurei iradiate scade cu 
depărtarea dela isvorul ei în proporţiunea qua- 
dratului acestei depărtări. Aparatele de încăl
Zire sunt de doue feluri: locale şi centrale; cele 
locale incălZesc numai câte o singură cameră 
în parte cu soba deosebită sau cu cămin deo
sebit, cele centrale, calorifere, încălZesc dela un 
singur punct o grupă de camere sau o casă în

treagă. încălzirea locală se face prin mângâie, 
cămine şi sobe. IncălZirea prin mangal, prin căr
buni aprinşi puşi pe tavă, fără sobă sau cămin, este 
primitivă, foarte veche şi periculoasă din causa oxi
dului de carbon care se nasce ca product al combu- 
stiunii incomplecte. IncălZirea prin cămine este 
asemenea imperfectă, căminul, un fel de vatră 
deschisă de desubtul unui coş, este un bun aparat 
ventilator, consumă cantităţi mari de combustibil, 
produce însă puţină căldură şi aceasta numai 
prin iradiare, cea mai mare parte a căldurei iese 
prin coş. Aparatul de încălZire cel mai respândit 
este soba, ea se compune din 3 părţi: din vatra 
unde combustibilul arde, din corpul sobei, în 
care se acumulează căldura spre a se comunica cu 
încetul camerei, şi coşul prin care ies produc
tele volatile ale combustiunei, fumul. Soba comu
nică camerei căldura atât prin iradiare precum 
şi prin conducere, ea produce o circulare ne
contenită a atmosferei, aerul încălZit se ridică 
spre tavan şi după ce a pierdut acolo parte diu 
căldură se coboară» în jos spre a se încălZi din 
nou. Sobele se construesc din fier (tuciu, tinichea) 
şi din păment ars. Sobele de fier se încălZesc 
iute şi pierd iude căldura, fierul incandescent 
(roşu) uscă aerul camerei şi arde pulverile or
ganice din atmosferă, cari vin în contact cu soba, 
de aceea este necesar ca sobele de fier să se 
căptuşească pe dinlăuntru cu lut, să se aşeze de 
asupra lor un vas lat, deschis cu apă; pentru 
moderarea iradiaţiunii calorice se poate încun- 
giura soba de fier cu o manta de tinichea ca la 
soba Meidinger, formând păreţi dubli, cari lasă 
între ele un spaţiu gol de câţiva centimetri gro
sime şi care poate servi şi ca aparat ventilator. 
Pământul ars (teracota, faianţa) este materialul 
cel mai bun pentru sobe, el se încălZesce încet, 
conservă însă căldura mult timp. Sobele de zid 
(de cărămidă) sunt asemenea bune, dar mai puţin 
trainice. Iuţeala arderii combustibilului se re
gulează prin deschiderea largă sau ângustă (in
completă) a uşei recipientului de cenuşe prin 
care aerul întră sub vatră. Soba, aspirând prin 
uşa ei aerul din cameră, servă ca aparat ven
tilator, de aceea sunt insalubre sobele oarbe, 
sobele ale căror uşi se deschid în afară de 
cameră. La încălzirea centrală conducem căl
dura prin canale speciale dela locul unde a fost 
produsă până în camera de încălZit, întocmai 
cum conducem apa şi gazul luminător; ca vehicul 
pentru această transportare a căldurei servă aerul, 
apa şi vaporii de apă. Caloriferele cu aer cald, 
adecă acelea cari încălZesc direct aerul dintr’un 
local şi îl duc de acolo în toate camerele, sunt 
astăZi părăsite, din causă că volumul canalelor 
(conductelor) ocupă un spaţiu prea mare, că cu
rentul care aduce aerul cald în cameră este 
prea iute şi că acel aer se uscă tare. AstăZi 
avem să alegem numai între aparatele centrale 
de ÎncălZire prin apă caldă şi prin vapori de 
apă. încălzirea prin vapori de apă este practică 
pentru edificii cari dispun de vapori şi pentru 
alte scopuri. Din cazan vaporii sunt conduşi prin 
ţevi închise în toate camerele cărora le comu
nică căldura devenită liberă prin condensarea 
aburilor, iar apa condensată se înapoiază tot 
prin ţevi la cazau. Cu toate că ţevile acestor 
calorifere recesc iute după încetarea încălZirii, 
că circularea vaporilor produce sgomot, acest
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sistem este avautagios, fiindcă permite conducerea 
căldurei la depărtări mari fără multe pierderi: 
astfel în oraşul Lockport din statul New-York 
toate casele sunt încălcjite prin unul şi acelaşi 
calorifer, care trimite vapori ferbinţi în toate 
edificiile prin ţevi ramificate în toate stradele. 
Mai respiindite sunt astăzi aparatele de încăl- 
4ire prin apa caldă, ele par a fi economice din 
causă că capacitatea de căldură a apei este de 
5 ori mai mare decât a aerului. Apa se încăl- 
4esce până la 80° C într’un cazan situat în 
partea cea mai profundă a casei şi se conduce 
de acolo prin ţevi în toate camerele, într’un fel 
de sobe în cari circulă spre a comunica căl
dura localului. Un alt sistem, numit sistemul 
Perkins, constă în încăl4irea locuinţelor prin 
apa adusă la temperatură până la 170° C, nu 
într’un cazan ci în ţevi spirale aşezate deasupra 
vetrei de foc; aceste ţevi circulă în cameră fără 
alt aparat (fără sobă). Sistemul Perkins cere o 
cantitate mică de apă şi puţin spaţiu, provoacă 
însă lesne explosiuni, dacă aparatul nu este bine 
îngrijit. Apa caldă servesce şi pentni încăl4irea 
vagoanelor de cale ferată; pentru a se mări ca
pacitatea calorică a apei i-se adaugă acetat de 
soda singur sau amestecat cu hiposulfit de soda; 
îucăl4irea vagoanelor prin vapori este însă mai 
economică. Incăl4irea prin cMorifere este indi
cată mai ales pentni unele locale publice: pa
latele parlamentelor, şcoale, casarme, teatre, în
chisori, spitale, o.spiţe de alienaţi; ea este mai 
curată decât încăl4irea prin sobe, se poate lesne 
combina cu ventilarea localelor, înlesnesce în- 
căl4irea şi a scărilor şi coridoarelor şi înlătură 
prin urmaro curenţii de aer rece la fiecare des
chidere de uşe; desavantagiul ei constă în îm
prejurarea, că în caşul de stricarea aparatului 
tot edificiul remâne neîncăl4it până la îndrep
tarea stricăciunii. [1. Felix.]

încălecare, acţiunea ce face călăreţul pentru 
a se sui pe cal. Încălecarea se face totdeuna în 
partea stânga a calului, (v. Equitaţiune).

încălţăminte, (Igiena încălţămintelor). Scopul 
încălţămintelor este a feri picioarele de frig, de 
ume4eală şi de lesiuni mechanice. Vara şi mai 
ales la muncă mulţi români umblă desculţi; 
acest obiceiu, folositor pentru păstrarea formei 
naturale a piciorului şi pentru desvoltarea lui, 
îl expune însă la diferite traumatisme. învelim 
dar piciorul cu ciorapi sau cu obiele, cari ab
sorb parte din secreţiunile lui odoraute, îl în
treţin mai curat, îl aperă iarna în contra frigului, 
şi preste ciorapi sau obiele punem încălţăminte 
de piele, mai rar de materii ţesute. încălţămintea 
cea mai respândită în ţerile române este opinca 
tradiţională, al cărei istoric l-a scris doctorul 
G. Crăiniceanu în cartea menţionată mai jos; 
opinca făcută din piele cmdă sau tăbăcită este 
bună mai ales pentru regiunile muntoase şi când 
pămentul este uscat, ume4eala trece însă lesne 
prin opincă şi talpa ei nu este destul de groasă 
spre a pute apera piciorul la umblet pe terenuri 
pietroase. Prin oraşe opincile sunt întrebuinţate 
mai rar şi chiar la ţeară ele se înlocuiesc treptat 
cu cisme, cu ghete şi cu pantofi, cari obicinuit 
nu corespund cu cererile igienei şi expun pi- 
cioml la diformaţiuni. Nu este raţională nici 
forma talpei simetrică cu linia mediană a picio
rului, nici tăietura capotei cismei şi a ghetei

cu aplanai’ea spre vârful piciorului, cu înălţimea 
maximală la mijlocul capotei, deoarece partea 
cea mai înaltă a piciorului corespunde cu o linie 
care trece mai spre în lăuntru prin degetul mare. 
Tocul cismei şi al pantofului are adeseori o înăl
ţime prea mare, din care causă punctul de greu
tate al corpului se împinge mai spre înainte şi 
la umblet corpul nu se poate ţine drept decât 
prin presiune asupra organelor pântecelui. In- 
călţămintele nepotrivite silesc degetele picioa
relor să se adune, să se stringă şi chiar să se 
încalece, degetele se diformează şi cu încetul 
se acopere cu nodosităţi, calosităţi, coarne, bă
tături dureroase pe timpuri umede, se formează 
excoriaţiuui şi unghiile se încarnează. Piciorul 
plat, pierderea configuraţi unei naturale a bolţii 
talpei. se datoresce mai cu samă încălţămintei 
reu confecţionate. Fabricarea corectă a încălţă
mintelor are importanţă mare şi pentru armată, 
căci numai soldatul bine încălţat poate suporta 
marşuri foi’ţate în ori ce timp, pe ori ce drum, 
fără ca picioarele lui să fie expuse la lesiuni 
datorite compresiunii lui îndelungate. Reforma 
confecţionării încălţămintelor trebue să înceapă 
cu luarea corectă de mesura piciorului, nu numai 
în timpul de repaus al piciorului, ci când el 
calcă pe păment suportând toată povara corpului, 
când prin urmare bolta piciorului (a talpei) este 
turtită, întinsă, şi piciorul mai lung. Talpa în
călţămintei trebue să fie groasă, la călcâiu duplă, 
tocul să nu fie însă prea înalt, dar lat şi lung; talpa 
să nu fie cu desăvârşire plană, ci puţin scobită 
la călcâiu şi la partea anterioară a corpului ])i- 
ciorului. Vîrful dinainte al capotei să nu fio 
ascuţit şi turtit, ci lat şi destul de înalt spre a nu 
stringe degetul mare. Toată capota încălţămintei 
trebue să fie destul de largă spre a nu împiedeca 
mişcarea piciomlui şi circulaţiunea sângelui. Ga
loşii de cauciuc pe lângă defectul stringerii pi- 
cioiTilui mai opresc evaporaţiunea din causa im
permeabilităţii lor pentru gaze. Şoşonii do postav 
sau de pâslă căptuşiţi cu flanelă nu provoacă 
aceste neajunsuri. Sculpturile conservate din 
timpurile clasice arată, că la Romani talpa în
călţămintelor avea forma mai raţională decât 
cea pe care i-a dat-o moda de astă4i.

(Lit. G. Crăiniceanu, Igiena ţeranului lomâti. 
Bucuresci, 1895, carte premiată de Academia 
Română; N. Manolescu, Igiena ţeranului. Hu- 
curesci, 1895, carte premiată de Academia Ro
mână.) [I. Felix.]

IncalzandO, = urmărind, termin între
buinţat în musică în acelaş sens cu stringendo, 
grăbind mişcarea.

Incandescenţa, starea corpurilor în caro aceste 
în urma căldurei primite se înferbeută intr’a- 
tâta, încât se roşesc şi respândesc lumină. Cor
puri I. sunt fierul, arama, argintul, aurul şi o 
mulţime de altele.

Incapabil, (lat.J care nu e în stare a face 
ceva; nepriceput, nedesţoinic, neputincios.

Incapacitate, (lat.J nepricepere, nedestoinicie, 
neputinţă: fisică sau intelectuală. In jurispru- 
denţă: I.-a e lipsa unor calităţi legale ce se cor 
pentru a pute exercita unele drepturi civile sau 
politice.

Incăpăţinare, starea sufletească a aceluia care 
nu voesce să cedeze cu nici un chip, fie rugii- 
ciunilor cuiva, când i-se cere ceva, fie argumon-
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telor cuiva, când i-se demonstrează ceva. I. nu 
e o stare trecetoare; ea face parte fundamen
tală din firea unor oameni. De altfel I.-a mai 
dovedesce şi multă voinţă, multă energie.

[Nigrim.]
Incarceraţiune, (med.) strimtoarea sau stnn- 

gerea unei părţi a intestinului în o hernie (v. ac.), 
sau în abdomen prin adesiuni peritoneale, diver- 
ticule sau organe abnorm fixate (s. e. procesul 
vermiform). V. şi art. Oclusiune intestinală.

Incarnat, întrupat, mai ales cu privire la fiin
ţele supranaturale, cari se încarnează în trupul 
omenesc sau în formă omenească.

Incarnaţiune, (lat.) întrupare. In dogmele re
ligioase ale mai tuturor popoarelor există L-a. 
Ea constă din întruparea lui D(jeu (în mono
teism, V. ac.), a unui spirit sau duh sfânt, a 
unui (Jeu (în politeism, v. ac.) în trupul sau 
forma trupească a omului. [Nigrini.]

Incărunţire, albirea perului din causa slabei 
sale uutriri şi aprovisionări cu pigmentul necesar, 
ceea ce de obiceiu se petrece dela etatea de 
50 ani în sus, excepţional însă şi pe la 20 de 
ani sau şi mai curând.

Incendiare, distrugerea prin foc, cu intenţie 
frauduloasă, a unui lucru oarecare. Ea constitue 
o crimă sau un delict după condiţiile în cari 
fapta este comisă şi corn poartă pedepse diferite 
după gravitatea faptului.

I. după dreptul penal ungar, fără conside
rare la mărimea daunei causate, e crimă dacă 
se comite prin doi, şi se pedepsesce uneori şi 
cu închisoare grea pe viaţă. I. causată din ne
băgare de samă, dacă nu s’a întemplat moarte 
de om, se cualifică ca delict şi se pedepsesce 
cu închisoare simplă până la unian. I. obiectelor 
proprii, dacă altuia nu s’a causat daună, nu se 
pedepsesce. (Cf. cod. penal ung. §. 422—428.)

începătorii, o treaptă a catechumenatului celm 
vechiu, întru cât timp mai îndelungat se pre
găteau, se iniţiau în elementele pregătitoare ale 
tainelor legii creştinesci. I. se mai numesc şi 
cântăreţii cari precântau versurile psalmilor.

incest, împreunare trupească ihcită între per
soane de sex divers, cari sunt consângene ori afine, 
ori altcum mai de aproape înrudite. Dreptul 
roman considera I. de o fără de lege, pentru 
care era prevetjută pedeapsa torturei corporale, 
deportarea ori exilarea, (fr. 5 Dig. De quaest. 
48, 18; Nov. 12, c. 1).

La animale, deşi se întrebuinţează la cul
tura şi ameliorarea vitelor pentru a fixa anumite 
caractere, I. a dat resultate defavorabile, prin 
o slăbire considerabilă a sistemului nervos, prin 
ivirea a diferite maladii.

Incetăţenire, v. Impămentenire.
Inch, (engl. pron. incij policarul englez, a 12-a 

parte a urmei = 2-54 cm.
închegarea laptelui se numesce adunarea lap

telui la olaltă şi trecerea lui din stare lichidă în 
staro solidă ori consistentă în urma punerei de 
cheag într’ÎDSul. Cheagul preparat din rânză 
(stomac) de miel ori viţel tiner, care n’a mâncat 
âncă iarbă, conţine un ferment, care produce 
fenomenul de a închega laptele. Afară de în
chegat laptele se stringe prin formarea sau 
adausul de acicji organici ori vegetali, cari fac 
să treacă caseina din stare lichidă în stare solidă. 
La stringerea sau adunarea laptelui se întâmplă

de ordinar formarea de acid lactic prin desfa
cerea zahărului din lapte, care coagulează ca
seina. I. laptelui prin punerea de cheag într’însul 
se face cu deosebire pentru făcut caş şi brânzeturi.

încheietura se numesce articulaţia oaselor. Ea 
este formată din mai multe ţesuturi de diferite 
structuri, anume: osul, care la căpătâiul înche
ieturii e acoperit de o coaje cartilaginoasă, o 
membrană sinovială, care întrece articulaţia, 
precum şi diferitele ligamente de o structură 
rigid-fibroasă.

închinăciune, v. Adorare, 
închinător mic, (GerehneisNaumanni Flesch.J, 

o pasere răpitoare din fam. Falconidelor, pe 
spate ruginiu şi pe foaie gălbiniu cu negru petat; 
penele de pe cap, din aripi şi coadă sunt ce
nuşii; la virful cocjii cu o lată fâşie neagră şi 
cu o dungă albă; plutitoarele din aripi sunt 
negre; membrana ceroasă şi picioarele gălbinii; 
ghiarele albe-gălbinii. Lung. totală 32—84 cm.; 
lung. arip. 26 cm.; lung. cocjii 14 cm. Pe la noi 
petrece pretutindenea; mai comun e: I. sau 
Venturelul ruginiu, Goroiul (Falco sau Ce- 
rehneis tinnunculusj, pe spate ruginiu cu puncte 
negre presărat, pe foaie gălbiniu cu pete negre 
lungăreţe; plutitoarele din aripi sunt brune- 
negrii; membrana ceroasă şi picioarele galbine, 
ghiarele însă negre. Lung. totală 33—35 cm.; 
lung. arip. 24 cm.; lung. cocjii 16 cm.; cuibăresce 
pe arbori, prin turnuri şi ruine; preste iarnă 
emigrează în regiuni mai călduroase. [V. B.J 

închipuire, v. Ficţiune, 
închiriere, contractul de locaţiune (v. ac.), 
închisoare, în genere, este o pedeapsă cri

minală sau corecţională, privativă de libertate 
şi consistând în aceea, că condamnatul este in
ternat într’un arest, într’o casă de corecţiune, 
într’un penitenciar oarecare. Ea este mai blândă 
sau mai severă, purtând şi nume diferite după 
asprimea disciplinei la care e supus condam
natul: I. preventivă, poliţienească, corecţională, 
detenţiune, reclusiune.

închisoarea corecţională este o pedeapsă con
sistând în internarea într’o casă de corecţiune 
(penitenciar), în România dela cincisprezece fiile 
până la cinci ani. Condamnatul este întrebuinţat 
la lucru, potrivit cu meseria sa şi după a sa 
alegere. Regimul este blând.

închisoarea poliţienească este o pedeapsă edic- 
tată pentru contravenţiuni şi consistând în re
ţinerea într’o casă de arest, sub un regim foarte 
blând şi fără obligaţiune de a lucra, în România 
pe timp, de o Zi până la cincispreZece Z'le- In 
timpul instrucţiunii causei sale, inculpatul poate 
fi arestat şi reţinut în 1. într’o casă de arest, 
supus la regimul închisorii poliţienesc! şi, de 
obiceiu, oprit de a comunica cu ori cine, până 
când se termină instrucţiunea. Aceasta o J. sau 
arestul preventiv, care se poate prelungi până 
la Ziua condamnării definitive. Se poate însă ca 
prevenitul să fie liberat, cu sau fără garanţie, 
după decisiunea tribunalului competent. I. sau 
detenţiunea preventivă este, în unele ţeri, ţinută 
în samă la executarea pedepsei şi se reduce din 
condamnaţiune. (v. şi Arest.)

Codul penal ungar distinge după intensi
tatea şi durata pedepsei: 1) I. grea. Robia 
(fegyhâz), care se aplică la crime, cu durata 
dela 2 ani — pe viaţă. Osândiţi! petrec la în-
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ceput Yb parte din pedeapsă — nici când însă 
mai mult de un an — 4iua noaptea în celulă; sunt 
supuşi muncii silnice în şi afară de localităţile 
I., etc. 2) Temniţa (boiton), care se aplică pentru 
crime mai uşoare cu durată dela Yj an — 10 ani. 
Regulamentul acestei I. e ceva mai blând. 3) I. 
simplă (foghâz) se aplică la delicte, cu durată 
dela 1 4i până la 5 ani. 4) I. de stat se aplică 
la unele crime şi delicte, cari sunt înşirate în 
codul penal. Această I. nu are efect difamator, şi 
urmăresce numai detragerea libertăţii, de aceea 
osândiţii nu sunt supuşi Ia muncă silnică, nu 
poartă uniformă, şi pot menagia după voinţă. 
(Cf. cod. pen. ung., §§ 20—41.)

J. preventivă după procedura penală ungară 
se ordonează în contra acusatului, dacă acesta 
a încercat să fugă, dacă a căutat să se pună în 
conţelegere frauduloasă cu consoi-ţii criminali, 
dacă nu e supus ungar, sau dacă în decursul 
investigaţiunii a mai comis o crimă ori un delict. 
I. preventivă o ordinează judecătorul instructor. 
Sub durata I. preventive acusaţii sunt a se trata 
cu cea mai mare cruţare. (Cf. proced. penală 
ung. Art. de lege 33 din 1890, §§ 141—168.)

închisorile sunt aşezăminte destinate pentru 
sequestrarea timpurară sau perpetuă a persoa
nelor prevenite, acusate sau condamnate pentru 
diferite abateri; ele se împart dar în închisori 
preventive, în cari se închid în mod provisoriu, 
in timpul instrucţiunii procesului până Ia ‘pro
nunţarea sentinţei, cei preveniţi şi acusaţi; în 
închisori de pedeapsă, penitenciare, în cari se 
reţin cei condamnaţi la pierderea libertăţii, şi în 
închisori mixte, în cari pe lângă cei preveniţi 
şi acusaţi se mai închid persoanele condamnate 
la pierderea libertăţii pe timp scurt. închisorile 
au existat şi în antichitate, la Pompeji se gă- 
sesce bine conservată o închisoare romana, care 
n’avea însă acel caracter înspăimentător prin 
care s’au distins închisorile, în mare parte su- 
terane, din evul mediu şi chiar cele din secolul 
trecut, pe cari le mai putem vede în ruinele 
şi iu palatele vechi din diferite ţeri. Spiritul de 
justiţie şi de umanitate al timpului present nu 
ne permite, ca vinovatului condamnat numai la 
pierderea libertăţii să-i mai împunem o pedeapsă 
mai grea, să-l închidem într’un local umed, în
tunecos, murdar, în care va suferi de frig şi 
de foame, se va îmbolnăvi şi i-se va scurta 
viaţa; pe de alta însă nu trebue să exagerăm 
umanitatea, nu trebue să acordăm celor con
damnaţi un traiu mai comfortabil, decât traiul 
de mijloc al majorităţii populaţiunii, nu putem 
cere ca aceea majoi itate cu munca ei să între
ţină pe condamnaţii pentru crime în condiţiuni 
mai bune decât acelea în cari se află majori
tatea contribuabililor. Nu se mai observă astă4i 
în închisori acele epidemii teribile, cari în tim- 
l»urile trecute au decimat populaţia penitenciară, 
dar cu toate îmbunătăţirile igienice închisorile 
expun şi a.stă<Ji pe deţinuţii la diferite boale, con
secinţe pe de o parte ale vieţii anterioare a con
damnaţilor, pe de alta ale influenţelor morale pe 
cari le produce isolarea mai ales în închisoarea 
celulară. In regatul român legea deosebesce ur
mătoarele închisori civile: Casele de popreală 
ale comunelor rurale; aresturile preventive ale 
subprefecturilor, ale poliţiilor urbane, ale tribu
nalelor, cari servesc şi ca închisori de pedeapsă

pentru abateri poliţienesci; închisorile preven
tive ale curţilor de apel; închisorile corecţionale 
fără lucru şi cu lucru pentru adulţi şi pentru 
femeile adulte; închisorile corecţionale pentru 
minori; penitenciarele pentru detenţiune şi pentru 
reclusiune cu munca; penitenciarele pentru cei 
condamnaţi la muncă silnică; numai cei osândiţi 
la reclusiune şi la muncă silnică poartă fiare 
(lanţuri). Armata are închisori militare deosebite. 
Pedeapsa închisorii se aplică în diferite state 
în mod diferit, distingem dar mai multe sisteme 
penitenciare: 1) închisoarea comună cu lucrarea 
în comun, fără altă separare decât cea prove
nită din clasificarea deţinuţilor după sex, etate, 
delict sau crimă. Acest sistem, pe care îl mai 
vedem pus în practică şi în regatul român până 
la reforma proiectată, este iraţional, el nu pro
duce efectul unei pedepse, în închisoarea co
mună se întâlnesc amici vechi, se proiectează 
planuri pentru crime noui şi condamnaţii tineri, 
cari în alte condiţiuni s’ar mai fi putut îndrepta, 
se corup acî cu desăvîrşire. 2) Sistemul Au- 
burn, dela penitenciarul Auburn, în statul New- 
Yoi’k, cu lucrarea comună in timpul cjil6' cu 
tăcere obligatorie şi cu dormirea separată în 
celule mici individuale, este un sistem ina
tural, căci este imposibil a se opri ou desăvîrşire 
ori ce comunicare prin vorbă sau prin semne 
între oameni cari lucrează în comun, şi cu toată 
asprimea pedepselor corporale scopul nu se poate 
atinge. Se pare că sistemul Auburn predispune 
pe deţinuţii Ia ftisia pulmonară, căci plumâuii 
nu funcţionează în mod normal când influenţa 
rea a vieţii sedenture mai este însoţită de lipsa 
exerciţiului organelor vorbirii. 3) închisoarea 
celulară sau sistemul Pensylvan, cu separarea 
completă a deţinuţilor (jiua şi noaptea în celule 
individuale, este singurul sistem eficace, căci el 
înlesnesce educaţiunea penitenciară, îndreptarea 
mai ales a celor condamnaţi pentru prima oară, 
şi opresce coruperea lor prin criminali vechi 
mai experimentaţi. Isolarea în celulă este o pe
deapsă grea, pe care nu o pot suporta toţi, deşi 
deţinutul este adeseori visitat în celulă de preotul, 
învăţătorul, medicul, directorul şi subdirectorul 
penitenciarului. Nu se pot isola bătrâni, bolnavi, 
infirmi. Sistemul celular provoacă boale mentale 
mai adeseori decât celelalte sisteme penitenciare, 
medicul trebue dar să ceară ca să nu se isoleze 
cei predispuşi la alienaţia mentală. 4) Si.stemul 
progresiv sau irlandez, la care timpul pedepsei 
este împărţit în mai multe stadii, prin cari de
ţinuţii trec gradat, cei cari au purtări bune îna
intează repede dela gradele inferioare la cele 
superioare. începutul pedepsei se face cu isolnre 
timp de 8—9 luni, apoi vin stadiile cu lucrare 
în comun şi cu dormire separata, lucrarea în 
aer liber şi in ultimul stadiu deţinuţii împline.so 
fără priveghere diferite însărcinări afară din 
penitenciar. 5) Trebue să mai menţionăm de- 
portaţiunea introdusă în unele state, cari au co
lonii; ea n’adat resultate satisfăcătoare, n’a atins 
scopul a micşora numărul crimelor. Inchisorilo 
trebue să se aşeze pe terenuri salubre, .să dis
pună de Ioc suficient, de curţi spaţioase cari se 
împart în secţiuni spre a se înlesni plimbarea 
separată a deţinuţilor in aerul liber. La Pliitzensee 
lângă Berlin, penitenciarul cel mai bine coiistniit 
şi organisat pe care l-am văijut, dispune fiecare
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deţinut în dormitoml comun de un spaţiu de 
19‘75 metri cubi/de o suprafaţă de 4-50 metri 
pătraţi; în celula de isolare de un spaţiu de 
28—29 metri cubi, de o suprafaţă de 9 metri 
pătraţi; în băraca de lucru de un spaţiu de 
17'22 metri cubi, de o suprafaţă de 4-10 metri 
pătraţi. Şalele comune şi celulele trebue să fie 
bine iluminate şi aerate, fereastra celulei indivi
duale să aibă o suprafaţă de cel puţin 1 metru 
pătrat. Celulele şi dormitoarele trebue să fie par
dosite cu scânduri văpsite cu oleu; pavajul de 
piatră, betonul, cimentul nu sunt potrivite pentru 
clima noastră, pardoseala trebue să se curăţe cu 
mătura udă spre a nu se ridica praful în at
mosferă. Coruperea aerului se înlătură prin 
curăţenia scrupuloasă şi prin ventilarea activă, 
pentru acest scop nu sunt suficiente uşile şi fe- 
restrile singure, ci rnai recurgem la aparate ven
tilatoare speciale, la canale deasupra pardoselei 
pentru aducerea de aer curat şi în apropierea 
tavanului pentru scoaterea aerului stricat, este 
folositor ca iarna să se într’unească ventilarea 
cu caloriferul cu apă caldă. O îngrijire deose
bită cer latrinele. La penitenciarul Plotzensee se 
află în fiecare celulă un watercloset cu capac bine 
aşezat, cu spălare automatică cu câte 100 litri 
de apă pe (ji; în alte închisori se întrebuinţează 
vase de fier smălţuit, cu capac, care permite închi
dere ermetică, vasul se aşază într’o apertură a zi
dului spre coridor, de unde se scoate spre a se goli 
şi curăţi. Pentru deţinuţii din închisoarea comună 
se înfiinţează latrine cu hasnale transportabile, cu 
butoaie cari se golesc şi se spală regulat; pentru 
timpul nopţii se află pe lângă dormitoarele co
lective intr’un cabinet bine ventilat un butoiu 
solid, umplut cu o soluţiune desinfectantă, închis 
cu capac. Fiecare penitenciar trebue să aibă băi 
de duşâ şi de putină, fiecare deţinut ia o bae 
la intrarea în închisoare şi apoi odată pe lună. 
Spitalul penitenciarului ocupă un pavilion special, 
cu camere comune şi cu celule de isolare pentru 
boale infecţioase şi mentale. Partea principală 
a igienei închisorilor constă în hrana deţinuţilor, 
care trebue să fie potrivită cu trebuinţele orga
nismului, cu munca uşoară sau grea, dar nu mai 
abundentă decât cere necesitatea. Regulamentul 
penitenciarelor prescrie regimul alimentar, care 
este mixt (animal şi vegetal) în (Jilele de dulce 
şi numai vegetal în de post; la regimul
vegetal dăm importanţa cuvenită leguminoaselor, 
(mazere, linte, fasole), variăm mâncările pe cât 
este posibil şi îngrijim ca raţiunea alimentară 
să nu fie lipsită de oleu. Alimentul de căpetenie 
remâne pânea, care trebue să fie de calitate bună 
şi de cantitate de cel puţin 700 grame pe cji; 
din când în când se poate însă înlocui pânea 
prin mămăligă. îmbrăcămintea şi încălţămintea 
deţinuţilor trebue să fie potrivită cu anotimpul, 
aşternutul trebue să se compună din saltea şi 
pernă umplută cu paie şi din pătură de lână, 
cea din urmă este indispensabilă în timpul de 
iarnă, din causă că la somn corpul produce mai 
puţină căldură decât (jiua Şi câ în posiţiunea 
orizontală a corpului pierderea de căldură este 
mai mare decât la şederea pe scaun sau în pi
cioare. Fiecare deţinut trebue să se plimbe în 
curte o oară pe (Ji. Munca obligătoare să nu treacă 
preste 11 oare pe (ţi cu respectarea repausului 
duininecal, felul ei variază după localitate, în

regatul român se exercită în penitenciare dife
rite meserii: croitorie, cismărie, lemnărie, tem- 
plărie, rotărie, ferărie, tăbăcărie, cartonatul şi 
legătorie de cărţi, fabricarea de aba, de pături 
de lână, de rogojini, de funii, sculptura de lemn, 
lucrarea în ocnele de sare, în închisorile de 
femei ţesutul de pânză şi confecţionarea de rufe. 
Toţi deţinuţii minori şi mare parte din cei adulţi 
învaţă carte şi o meserie. Pedepsele disciplinare, 
de cari un director de penitenciar nu se poate 
lipsi la menţinerea ordinei, nu trebue să se aplice 
cu severitate mai mare decât cere necesitatea. 
In închisoare ori ce predisposiţie morboasă an
terioară se desvoaltă şi organismul slăbesce lesne. 
Boalele mai frecuente în penitenciare sunt: Tu- 
berculosa pulmonară ca consecinţa respiraţiunii 
incomplecte, Idremie, Anemie, din aceeaşi causă, 
Idropisia, Scrofulosa, Enterita, Marasmul, Alie- 
naţia mentală. Chiar în penitenciare bine ad
ministrate mortalitatea deţinuţilor este mai mare 
decât cea a cetăţenilor liberi de aceeaşi etate, 
nu numai din causa influenţelor morale ci şi 
fiindcă mulţi criminali, din causa vieţii neregu
late anterioare, întră deja bolnavi în penitenciar. 
In cele mai multe penitenciare mortalitatea medie 
anuală mai trece astăcji preste 20 la 1000, în 
vreme ce populaţia adultă liberă are moilali- 
tatea de 6—8 la 1000; în penitenciarele din 
regatul român mortalitatea nu întrece 7 la 1000, 
această proporţiune va cresce de sigur atunci, 
când reforma sistemului penitenciar va intra în 
vigoare, când se va introduce şi la noi sistemul 
celular şi când penitenciarele române îşi vor 
împlini scopul, a fi stabilimente de pedeapsă. 
In fiecare ţeară trebue să existe un penitenciar 
sau o secţiune de penitenciar pentru alienaţi cri
minali. La 1 Ian. 1898 s’au aflat în peniten
ciarele regatului român 17.53 condamnaţi la în
chisoarea corecţională, 761 la reclusiune şi 11251a 
muncă silnică; în aresturile preventive 756 pre
veniţi, 156 acusaţi, 160 apelanţi, 3 condamnaţi 
definitiv urmând a fi trimişi la penitenciarele 
centrale. (Literat. Gr. I. Dianu, Raport general 
asupra închisorilor pe a. 1897. Bucur., 1898. 
Istoria închisorilor în România. Bucur., 1900.)

[1. Felix.]
Inchoativa, (lat.) verbe cari indică începutul 

unei acţiuni.
Incident, (lat.) întâmplare, ceva neprevăzut, 

neaşteptat, care cade pe o suprafaţă, s, e. rază 
incidenţă. In gramatică proposi^une I. e 
aceea, care atîrnă de proposiţiunea principală.

Incidenţa, direcţiunea ce o urmează un corp 
ce cade pe altul. In mechanică, unghiu de I. 
se chiamă acela, care e format de o rază ce 
cade pe un plan cu perpendiculara ridicată pe 
acel plan din punctul de I., adecă din punctul 
în care a că^ut acea rază.

Incineraţia, v. Arderea moi-ţilor.
incis, (botan.) se 4ice despre marginile unui 

organ lat (frunză, bractee, ş. a.), când presintă 
tăieturi, incisiuni, ce nu trec preste partea mij
locie a lui, spaţiile dintre tăieturi fiind ascuţite.

Incisa, proposiţie intercalară; indsiune, in
tercalarea proposiţiei, apoi tăiere dealungul (chi
rurgie); incisiv tăietor, intercalator; incisivi 
dinţii, cei destinaţi pentru dumicarea alimen
telor; incisoriu, cuţit pentru secţionarea ca
davrelor.
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Inclinaţiune, în psichologie şi in etică acele 
aplicări, cari, favorisate prin predisposiţii na
turale şi prin deprindere, au devenit atât de tari, 
încât sub formă de poftă caută a se afirma prin 
fapte. S. e. I. spre beţie, spre distracţii, etc. I. 
pentru lucruri anumite se (Jice predilecţiune. 
(Cf. Pletosu, Psichol. § 83.) [Pl.J

Inclinaţiunea magnetică, unghiul ce îl for
mează cu orizontul un ac magnetic mobil împre
jurul unei axe orizontale, caro trece prin centrul 
de gravitate al acului în direcţiune perpendi
culară cu acul de declinaţiune. Fu descoperită 
în 1543 de George Hartmann şi apoi determinată 
cu îngrijire la Londra în 1576.

Unghiul de inclinaţiune variază după loca
litate, el devine din ce în ce mai mare dacă ne 
apropiem spre nord, până când atinge valoarea 
de 90° la polul magnetic al pămentului. Dacă 
dela pol plecăm spre equator, unghiul de inclina
ţiune se micşorează, devine nul la equatoral mag
netic, apoi îşi schimbă sensul, celalalt pol al 
magnetului incliuându-se spre păment, până când 
devine din nou de 90° la celalalt pol magnetic 
al pămentului. Polul magnetic boreal al pămân
tului fu descoperit de Sir Cross în anul 1831 
în America polară şi ai e o latitudine de 70° şi 
o longitudine Greonwich V. de 96°. Polul mag
netic austral nu s’a descoperit până acum.

(V. şi art. Busola de I.).
Inclus, (botan.) v. Exert.
Incoercibile se numiau mai de mult gazurile 

ce nu se puteau condensa. A(}i toate gazurile 
se pot condensa, deci numirea de I. nu mai are 
decât înţeles istoric.

Incognito, (ital., necunoscut), termin întrebu
inţat atunci când un suveran, spre a se scăpa 
de onorurile cuvenite demnităţii sale suverane, 
sau pentru ori ce motiv, se presintă sub un alt 
titlu şi sub un nume împrumutat. Toţi trebue 
să respecte această convenţie. [O. L.]

Incoherenţa, (lat.) fără legătură. I. ideilor, 
o stare mintală bolnavă, în care asociaţia dintre 
idei sau imagini e cu totul nenaturală. Sistemele 
de imagini şi raţionamente se leagă fără noimă 
unele cu altele şi sensul judecăţilor alipite unele 
lângă altele e fără înţeles. I. este forma min
tală, care caracterisează de obiceiu demenţa şi 
mania. [N. Vaschide.]

Incolţire, (botan.) germinaţiune, se numesc cu 
un cuvent schimbările prin cari trec seminţele 
sau alţi germeni (v. ac.) până să dea o nouă 
plantă, sau vr’o formă din ciclul complet de 
forme al ei. Pentru ca să se poată efectua în- 
colţirea, trebuesc în genere mai multe condi- 
ţiuni favorabile: germenii să fi ajuns maturitatea 
şi să nu şi-o fi pierdut; să se afle într’un mediu 
nutritiv (hrană) apropiat; să aibă umezeală şi 
căldură la un optimum anumit; să aibă oxigen. 
Când seminţele, s. e., se găsesc în natui'ă în 
aceste condiţiuni favorabile, sau pe unele li le 
procurăm noi, atunci încep să încolţească. Sub
stanţele de reservă (albumenul, endosperraul), 
ori cotiledoanele, absorb apăj se măresc, apasă 
asupra învelişului seminţei, il întinde şi-l rupe. 
Radicula embrionului (v. ac.) se lungesce, se 
introduce în mediul nutritiv şi devine rădăcina, 
ce va lua unele substanţe din mediu. Hypoco- 
tylul ori se lungesce şi ridică în aer cotile
doanele, ori remâne scurt şi cotiledoanele stau

atunci în mediu nutritiv. Fermenţii solubili spe
ciali, (ce se produc tot în celulele cotiledoanelor 
sau alo albumenului), transformă substanţele de 
reservă din albumen ori din cotiledoane, în alte 
substanţe (glucosăşi alte hidrocarburi, amide, etc.), 
ce vor servi la nutrirea şi crescerea plantei ti
nere (plantula), până când din gemula ei se vor 
forma frunzele ver(}i, ce vor sintetisa de aci 
înainte substanţele ternare şi cuaternare. Din 
tigelă şi gemulă iese partea epicotilee a plantei, 
cu frunze, muguri şi ramuri. [S. Şt. R.]

Incombustibil se 41(^6 de un corp care nu arde, 
nu se consumă, s. e. asbest ori amianta.

Incomensurabil, ce nu poate fi mesurat. Pieste 
mesură de mare. Infinit. In matern.: doue mă
rimi sunt I. între ele, când nu admit nici o co
mună mesură, s. e. laturea şi diagonala pătra
tului. Numer incomensurabil, care nu 
poate fi exprimaţ printr'o fracţiune finită. Ră- 
dăciuele pătrate ale numerelor, cari nu sunt 
pătrate perfecte, sunt numere incomensurabile. 
Tot asemenea rădăciuele cubice ale numerelor, 
cari nu sunt cuburi perfecte, etc.

Incompatibil, însuşirea unei funcţii, de a nu 
pute fi împreunată în aceeaşi persoană cu altă 
funcţie.

Incompatibilitate, principiul, conform căruia 
ocuparea unei funcţii exclude prin firea ei exer
ciţiul simultan al altei funcţii. Astfel funcţia de 
deputat în România nu se poate împreuna cu 
serviciul administrativ şi judecătoresc.

Oficiile hisericesd sâni incompatibile cu oficiile 
de advocat, judecător, notar, apoi cu cele de 
medic şi chirurg, afară de caşul necesităţii şi 
în hpsa altui medic sau chirurg, oficiile necu
rate şi dejositoare, oficiile militare, etc. Per
soanele bis. cari deprind asemenea oficii devin 
iregulare. (v. ac.)

Incompetent, care este lipsit de competenţă 
(V. ac.).

Incomprehensibil, (lat.) care nu poate fi în
ţeles, care nu e de înţeles, fie că întrece pu
terile noastre intelectuale de înţelegere, fie că 
mijloacele actuale sciinţifice sânt insuficiente 
pentru aceasta. [Nig.]

Incomutabilitate, neschimbare, nestrămutare, 
statornicie.

Inconciliabll.i^^atv) nepotrivit, neîmpăcat, s. e.: 
durerea şi plăcerea sunt I.-le.

Incongruent, care nu este confoim regulelor 
limbei. In matern.: care nu e congruent, (v. ac.).

Incongruitate, ceea ce este contra regulelor de 
bună cuviinţă. Ceea ce nu poate fi de bun .simţ.

Inconscient, substratul activităţii mintale. Din 
sensaţiile ce bat la porţile minţei numai o mică 
parte poate ave viaţă, pot fi înregistrate, mai'ele 
rest din causa micei lor intensităţi lasă numai 
urme, cari adiţionate, îngrămădite peisistă a 
trăi în forul nostru interior, alcătuind pătura 
cea mai intimă a organismului nostru psichio. 
Sensaţiile percepute, fixate chiar in creerul nostru, 
nu pot toate trăi vecinie; o lege naturală, logică, 
dinamică tradusă în limbagiul psichio prin ex
presia »uitare«, ne împiedecă de a fixa atenţia şi 
a păstra în memorie tot ce a agitat cândva unul 
din simţurile noastre. O nouă selecţie se face şi 
persistenţa remâne, graţie unor fenomene inte
lectuale inventate ca ideaţie, asociaţie, delir, et> 
numai în favoarea unui mic numer. Restul uitat
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remâne însă într’o amintire confusă în mintea 
noastră şi stiinse Ia olaltă atâtea sensaţii uitate, 
cântărite cândva de noi, apreciate, simţite şi chiar 
trăite, constituesc poate partea cea mai impor
tantă a eului, inconscientul nostru. (Cf. Hart- 
mann, Philosophie des Unbewussten).

[N. Vaschide.]
Incoordinare motrice, o afecţiune a sistemului 

nervos, provocată dintr’o lesiune sau afecţiune 
a cerebelului, cât şi din lesiuni bine definite 
ale meduvei prelungite. In afecţiunile cerebeloase 
mersul reamintesce omul beat; bolnavul nu e 
stăpân pe mişcările lui. Pâră voie se simte împins 
când înainte sau înapoi. I. apare de obiceiu 
precedată sau însoţită de ameţeli, cari persistă 
până în ultimele momente. [N. Vaschide.]

încordarea puterilor şi minţii, v. art. Forţa 
şi Fatiga.

încoronare! actul punerii coroanei, care sim- 
bolisează conferirea puterii regale. Ea urmează 
în mod ritual după un cei’emonial tradiţional şi 
este împreunată cu ungerea încoronatului.

In corpore, (lat.) în totalitate; toţi membrii 
unei corporaţiuni.

încredere, (lat.) acţiunea de a ave siguranţă în 
cineva sau îh ceva; de a nădejdui fie sprijin, fie 
păstrarea unui secret, fie îndeplinirea unui fapt.

încreţitul, modul de a sbirci în distanţe egale 
o suprafaţă netedă. încreţitul se poate face cu 
acul la pânză sau altă stofă, adunând-o în cute; 
se poate face cu fierul încălzit, aplicându-1 pe 
per sau pe rufărie întărită cu scroheală. în
creţitură, obiectul adunat în creţe, în cute sau 
în falduri.

Incroyable, nume ce se dedea sub epoca Di
rectoratului din Francia (1795—1799) tuturor 
tinerilor caii obicinuiau să poarte haine exentric 
croite, să vorbească o limbă foarte afectată şi 
să aibă obiceiuri deosebite de ale mulţimei.

[Caion.j
încrucişare, în zootechnie copulaţiunea a doi 

individi de diferite rasse, dar aparţinend la aceaşi 
specie, ca să fie productive, s. e. gonirea vacei 
podolice cu taur de rassa Pinzgau, sărirea ar
măsarului pe o măgăriţă. Sărirea taurului de vacă 
pe bivoliţă nu este încrucişare, fiindcă bivoliţa 
nu concepe dela taurul alb. [M.]

încrucişarea rasselor. Biologii moderni reco
mandă şi în viricultură, adecă nobilitarea soiului 
omenesc, încrucişarea, ca un re
mediu probat contra degenerării indivicjilor şi 
popoarelor pornite spre decadenţă fisică şi mo
rală. Asemenea efecte favorabile întru poten
ţarea şi sporirea facultăţilor spirituale la sin
guratici şi popoare produce şi migraţiunea sau 
schimbarea sediului, ceea ce se basează pe mo
tivul psichologic, că cei expuşi printre străini, 
fiind avisaţi la puterile lor proprii, în teama de 
cotropire, trec printr’o crisă a vitalităţii, în ur
marea căreia li-se vivifică şi se desvoaltă in
stinctul de conservare a individualităţii şi a rassei 
lor la un grad mai superior decum se întâmplă 
aceasta în condiţiuni statice. După legi analoge 
ale naturei credem că se face şi nobilitarea unor 
pomi, afară de altoire şi oculare, prin trans- 
plantaţiune. Fenomenele biodinamice, ce resultă 
în natură şi special la om prin aceste proceduri, 
ar fi să indemne omenimea la aplicarea lor mai 
sistematică şi mai întinsă; în care chip socotim.

că mari chestiuni sociologice, ce agită a4i socie
tatea omenească, şi-ar afla mai uşor soluţiuiiea.

[E. T.]
Incrucişetor, (marină) tip de vas în marina 

modernă, caracterisat prin o mare iuţeală, o 
mare rază de acţiune (ca combustibil) şi arti
lerie moderată, cu tragere repede. Ca unitate 
tactică I. are îndoitul rol de a ţino contactul 
unei escadre cu inimicul sau cu basa de ope
raţiune, şi de a distruge comerciul inimic. Sunt 
diferite clase şi tipuri de L, începând dela I. 
de 14,000 tone de dislocare şi 30,000 cai putere 
de maşină până la 2000 tone cu 6000 cai; sunt 
I. cuirasate şi crucişetoare numai protejate 
(numai cu o punte uşor ferecată); artileria cu
prinde, ca tip, 2 piese de 19—21 cm., 10—16 piese 
de 10—14 cm. şi 20—40 piese mai uşoare 
11—57 mm.; în fine I. mai au şi tuburi de aruncat 
torpile automobile. [Constant B.]

Incrustaţiune, deposit de carbonat de calciu, 
silice (quarz, opal, agat, calcedoană, etc.), he- 
matit, etc., ce acopere păreţii crepăturilor în cari 
au circulat soluţiunile coi^purilor de mai sus.

Incubus, (med.) o stare plină de spaimă în 
decursul somnului; visuri grele împreunate cu 
simţul, ca şi când o mare povară ar apăsa 
pe piept.

Incuiere, (med.) v. Constipaţiune.
I., în limba poporală *Zăprire*, impotenţa de 

a urina. Pentru vindecarea acestei boale, po
porul face teă din rădăcina de pir, pe care o con
sideră ca cel mai sigur mijloc pentru vindecarea 
pietrii din beşică. Unii ţerani ferb pătrunjel cu 
clîimin şi-l beau ca teă.

Inculpat, individul chiemat înaintea justiţiei 
sub învinovăţire că a comis o infracţiune la 
legea penală şi în special un delict. El se nu- 
mesce ^prevenit* din momentul în care auto
ritatea competentă a luat împotriva lui mesuri 
asigurătoare. Cel învinovăţit de o crimă se nu- 
mesce »acusat« din momentul ce camera de punere 
în acusare a decis darea lui în judecată. Cel în
vinovăţit de o simplă contravenţiune se numesce 
îndeobşte «contravenient*. Aceste nuanţe însă 
nu se prea respectă totdeuna, şi în limbagiul de 
toate (Jilele se numesce I. ori ce individ învi
novăţit de o crimă, de un delict sau de o con
travenţiune.

Incumbent, (botan.) se numesc cotiledoanele, 
când radicula embrionului e curbată şi aplicată 
pe faţa dorsală a unuia din ele; se observă la 
seminţe de Crucifere (v. şi accumbent).

Incunabula, (lat. incunabulum = leagăn), pri
mele producte ale artei tipografice (în deosebi 
din timpul ante 1500). Sunt mult căutate în 
deosebi primele tipărituri ale diferitelor oiaşe, 
state, apoi ale clasicilor elini şi romani. La în
ceput erau imprimate pe pergament, mai târijiu 
pe hârtie. Pagină titnlară nu aveau, ci numai 
la sfîrşit era însemnat, pe unele, anul tipă
rire! şi numele tipografului. De tot sunt cam 
24,000 exemplare, dintre cari unele sunt foarte 
scumpe; aşa numitele «unicum* se plătesc cu 
80—90,000 mărci. (Un exemplar de 42 rân
duri din «Biblia lui Gutenberg* a fost plătit cu 
90,000, iar unul din «Psalterium* dela 1459 cu 
99,000 mărci.) ‘ [t.]

Incungiurare, (choreaj, act sau ceremonie li
turgică spre manifestarea bucuriei spirituale.
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Sf. masă a altarului se încungiură cu evangelia, 
biserica cu litia, mai ales la hramul bisericii, la 
solemnitatea învierii. I. se face în juixil babti- 
steriului cu cel nou botezat, în jurul tetrapodului 
după săvîrşirea cununiei, în jurul altarului la 
chirotonia treptelor ierarchice superioare.

Incurabil, morb I., morb ce nu se poate vindeca.
Indamine, materii colorante ver4i, violete ori 

albastre, cari nasc din acţiunea Nitrosodimetil- 
auilinei asupra aminelor aromatice, sau din oxi- 
daţia la rece a unui amestec de Paradiamine şi 
Monoamine. Cea mai simplă I e albastrul de 
fenilen.

Indecent, necuviincios. Indecenţa, necuviinţă.
Indeclinabil, cuventul, care n’are decât o sin

gură flexiune în limbă, s. e. preposiţia, con
juncţia, etc. Se mai numesce şi invariabil şi 
neflexibil. [*]

Indefinit, (botan.) în oposiţie cu definit, se 
(Jice despre stamine, când sunt mai multe de 
12 (la Ranunculacee, Rosacee, etc.); despre axe, 
(tulpini, ramuri) când se lungesc continuu prin 
vîrful lor, dând de jos în sus ramuri laterale, 
ce pot fi şi ele I. (v. Inflorescenţă.)

Indehiscent, indehiscenţă, (botan.) se numesce 
fructul ce nu se deschide la maturitatea lui 
ca să libereze seminţele; acestea remân li
bere numai după ce putrezesce învelişul fruc
tului (v. şi Cleistocarp, Dehiscenţă). Particula
ritatea fructeior de afli. se (jice indehiscenţă.

îndemn, acţiunea prin care cineva (sau în mod 
figurat: ceva) caută să determine pe alt cineva 
la o acţiune. Se deosebesce de impulsiune 
prin faptul căl.-ul este totdeuna conscient, 
pe când impulsiunea poate fi şi inconşcientă, 
întrebuinţându-se cu deosebire la acţiunile ce 
se petrec în lumea materială. [M. D.]

Indemnisare, împuternicire pentm a executa 
ceva. In legislaţiunea ungară dreptul votat gu
vernului pentru a pune în aplicare budgetul: 
încassarea venitelor şi acoperirea speselor pre
liminate. In România cuventul I. se folosesce 
şi în înţeles de despăgubire; indemnitate suma 
dată ca despăgubire.

Indemnity, (engl. pron. indemniti) înseamnă 
impenabilitate. In legislaţiune încuviinţarea dată 
ulterior guvernului pentru întrebuinţarea su
melor budgetare spre alte scopuri decât cele 
prevecjute in budget, ori pentru spesarea preste 
cadrele budgetului. In Ungaria 1. so numesce 
şi legea specială, prin care se dă guvernului în
cuviinţare, ca până Ia votarea noului budget să 
încasseze veniturile şi acopere spesele pe basa 
budgetului expirat.

Independance belge, L’, (pron. L’endepandans 
belj. Independenţa belgică) mare (Jiar liberal 
fun(lat la 1830 in Bruxela; apare de 3 ori pe 
4i; tiraj aproape 80,000; eclitoi- Gaston Berardi. 
Până la 1843 avea titlul »L’Independant«. Cel 
mai respândit 4iar în Belgia şi de mare trecere 
şi în celelalte ţeri. A publicat mulţi articoli fa
vorabili chestiunii române.

Independenţa, putinţa cuiva de a se manifesta 
liber, fără a atîrna de alt factor. I. joacă în
deosebi rol în viaţa statelor, cari se disting în 
independente şi dependente, după cum îşi for
mează liber voinţa pe toate terenele, sau sunt 
supuse în oareşi-cari raporturi voinţei altui stat. 
Astfel România a fost stat dependent de Turcia,

până ce congresul dela Berlin i-a recunoscut 
independenţa.

Independenţa, 1) L, corn. rur; în Rom., j. Co- 
vurluiu, compusă din sat.: I. înfiinţat 1879 în 
aminti rea re8boiuluipentruindependenţă(1877/8), 
Vasile Alexandri, înfiinţat tot în 1879, şi Braina, 
avend în total 2124 loc. agricultori (Dicţ. geogr. 
1892); corn. are 3 biserici şi 2 şcoale, una de 
băieţi şi alta de fete. Reşedinţa corn. e în sat. 
I., care singur numeră 1787 loc.; aici se face 
bâlciu anual; pe lângă sat. I. trece drumul de 
fier ce duce în susul Moldovei, avend gară lângă 
acest sat. 2) I., insulă în Dunăre, v. Calafat.

Inderetnic, omul care se împotrivesce la ori 
ce, fie aceea vorbă sau faptă, nu din convin
gere ci din încăpăţinare. (v. ac.). InderHnicia 
este însuşirea sau caracteml omului înderetnic.

[PI.]
In detaliu, (franc, en detail) ca termin co

mercial se 4ice despre ven4are sau cumperare 
în mic, în parte, in oposiţiune cu en gros = 
în mare.

Indeterminism, teoria psîchologică şi etică, care 
susţine că voinţa, neputend fi determinată prin 
altceva, ea singură îşi este şieşi causă suficientă 
pentru resoluţiunile şi acţiunile sale. In asenie- 
nare cu determinismul, indeterminismul se credo 
liber de ori şi ce causalitate. (I. absolut). Când 
însă află causa resoluţiunilor în sine, se 4ioe 
relativ, (v. Determinism.) [PI.]

Index, (lat) registru, consemnare.
Index librorum prohibitorum, consemnarea 

cărţilor oprite de a se ceti, ca find contrare cre
dinţei sau bunelor moravuri. In biserica catolică 
âncă din timpurile cele mai vechi s’a compus 
un fel de Index al cărţilor stricăcioase. Mai 
multă grije s’a pus însă pe censurarea cărţilor 
după descoperirea tipamlui, prin care s’a faci
litat nespus de mult lăţirea cărţilor eretice şi 
imorale. Papa Piu V a înfiinţat o congregaţiune 
specială compusă din cardinali şi teologi erudiţi 
pentru censurarea căi’ţilor. Cele periculoase se 
condamnă şi induc în Index, tipărit într’un volum 
şi completat pe rând cu titlurile cărţilor oprite 
şi numai acela le poate ceti, care are permisiune 
dela aceea congregaţiune sau dela episcopi, cari 
au putere delegată de a da acea concesiune.

India, ţeara de dincolo de rîul Indus, în an
tichitate ţeară mai mult legendară, renumită 
pentru bogăţiile ei de pietri scumpe, aromatice 
şi alte comori. Mai târ4iu i-s’a dat numirea de 
Estindia spre deosebire de Vestindia, adecă 
archipelagul Americei centrale, despre care Co- 
lumbus credea, că e India. De aceea s’a dat 
numirea de Indiani indigenilor americani, pe 
când locuitorii I.-ei proprii se numesc In^i 
sau Hindu.

Sub I. se înţeleg ambele peninsule mari dela 
sudul Asiei, numindu-se una, cea mai ainoape 
în drumul europenilor, I. anterioară, vîrîtă în 
forma unui triunghiu între Golful Bengalic şi 
Marea Arabă; partea nordică a ei o şes (llin- 
dostan) mărginit la nord de Himalaja şi udat de 
apele Gangelui şi afluenţilor lui; partea sudică 
e platoul Decan (v. ac.). I. anterioară, cu mici 
excepţiuni, se află în posesiunea şi sub protec
toratul Englezilor, formând împreună cu Birnia 
împeriul indo-britanic. I. posterioară sau pi n- 
insula indo-chineză e situată între Golful Ben-
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galic şi Marea Chineză dela sud; e acoperită de 
şiruri de munţi, ce vin spre sud dela Alpii chinezi, 
şi e udată de rîuri, ce curg în aceeaşi direcţiune 
(Salweu, Iravadi, Menam şi Mekong). In I. poste- 
rioară se află: Birma, Siam şi coloniile franceze 
Cochinchina, Tonking, Anam şi Cambodşa.

Indiana, republică a Uniunii nord-americane, 
dela Mississippi spre est, 94,140 kma. cu 
2.192,404 loc. (1890); în parte mare aparţine 
prairiilor, e udată în abundanţă de rîurile Ohio, 
Wabash, White, etc. Sol foarte productiv, agri
cultură înfloritoare (păpuşoiu, grâu, lână); mine 
bogate de cărbuni; industrie însemnată (fier, 
lânării, maşini); comerciu viu; pe rîuri navi- 
gaţiune. Constituţia dela IS.'il. I. trimite în con
gres 2 senatori şi 13 representanţi. A intrat în 
Uniune la 1816. In resboiul de secesiune a stat 
pe partea unioniştilor. Capitala Indianapolis.

Indianapoiis, capitala satului nord-american 
Indiana, situată lângă rîul White, 105,456 loc. 
(1890); industrie însemnată, mine de cărbuni; 
centru a 12 căi ferate.

Indian!, numirea colectivă a seminţiilor indi
gene din continentul american, abstrăgend dela 
Eschimoşi. Timp îndelimgat se credea, că aceste 
seminţii formează o rassă unitară şi că sunt 
numai un ram al familiei popoarelor mongolice ; 
în timpul mai nou s’au constatat însă diferenţe 
remarcabile. Cele mai însemnate seminţii în 
America de nord şi centrală sunt: Algonkin- 
Lenape, Euron-Irokezi, Cherokee, Choctaw- 
Muskogee, Dacota sau Sioux, Pavnee, Tinneh, 
Apache, Thlingit, Haida, Kaigani, Selish, Sa- 
haptin sau Nez Perces, Yui’ok, Karok, Vishosk. 
Vintun, Maidu, Cochimi, Soreto, Yuma, Othomi, 
Mazahua, Tarasca, Mixtera, Zapoteca, Lenea, 
Mosquito; în America de sud: Arhuaco, Catia, 
Nutabe, Tahami, Cuna, Choco, Chibeha, Quechua, 
Yunca, Aymara, seminţiile Nu, Aravak, Goajiro, 
seminţiile Karibi, Tupi-Guarani, Ovampi, Ca- 
mayura, Tapuya, Guarauno, Saliva, Mayoruna, 
Abipon, Puelche, Tehuelche, Ona, Alacaluf, lagan. 
0 parte a I.-lor a trecut la creştinism, au lo
cuinţe stabile şi se ocupă cu economia şi alte 
îndeletniciri ale popoarelor europene; altă parte 
a lor însă a remas în legea strămoşească, pă
gână, .şi pe lângă vechile lor îndeletniciri (venat, 
pescărit) dueend o viaţă nomadă. I. sunt ca. 
10 milioane, dintre cari în Statele-Unite 249,273, 
unele seminţii au pierit cu totul. (Cf. Fr. Miiller, 
Allgemeine Ethnographie; Ratzel, Volkerkuude; 
Brinton, The American Race; d’Orbigny, Voyage 
dans l’Amerique meridionale; Mac Kenney şi 
Hali, History of the Indian tribes; Pinart, Bi- 
bliotbeque de linguistique et d’ethnographie ame- 
ricaines.)

Indian Territory, teritoriu al Uniunii nord- 
americane, prairii întinse udate de rîul Ar- 
kansas, iar la graniţa dinspre Texas de Red 
River; 81,320 kma, 186,490 loc (1890), dintre 
cari 74,987 Indiani, în parte transplantaţi aci 
din statele estice.

Indic, oceanul, unul din cele 5 oceane ale 
globului, situat pe emisfera estică între Africa, 
Asia, Australia, Oceanul Pacific şi Antarctic, 
avend suprafaţă de 73.325,872 kma. şi afundime 
până la 5664 m., afundimea medie 3344 m. 
Oceanul I. trimite spre noi’d trei golfuri mari 
(Marea Roşie, Golful Persic şi cel Bengalic), la

Enciclopedia română. Voi. II.

noi'dest e mult membrat şi mult umblat, partea-i 
sudică e aproape fără insule, puţin cercetată, 
pustie. Curentul equatorial al acestui ocean se 
află între gradele 10 şi-28 lat. sud. La nordul 
Oceanului sunt venturile monsune.

indic, archipelagul I. (asiatic sau malaiez), 
marea de insule situate la sudestul Asiei şi până 
la Australia. Insulele acestui archipelag au supra
faţă de 2.004,202 kma. şi SQ1/2 milioane loc. 
(mai ales Malaiezi, Chinezi şi puţini europeni). 
Archipelagul se poate divide în doue şiniri: 
1) şirul extern la est şi nordest cuprinde Mo- 
luccele şi grapele Banda, Amboina şi Ternate, 
apoi Filipinele; 2) şirul intern la vest şi sud-^ 
vest cuprinde Sumatra, lava, Sundele mici, An- 
damanele şi Nicobarele; între ambele şirari for
mează o grapă centrală Borneo şi Celebes. 
Aproape întreg archipelagul e sub stăpânirea 
europenilor, mai ales a Olandezilor (1.475,857 kma. 
cu 31Y2 nhl. loc.). Religiunea dominantă e islamul.

Indica, religiunea. India în ceea ce privesce 
istoria religiunii oste ţeara cea mai însemnată 
a globului, căci aici la Indii arici, mai bine decât 
altundeva, se poate urmări istoria desvoltării 
unei religiuni. Formele de desvoltare ale reli
giunii indice sunt: religiunea Veda (v. ac.), 
Brahmanismul (v. ac.), Induismul (v. ac.), Budd- 
hismul (v. ac.), şi Jainismul, o sectă buddhistă 
în partea sudică a Decanului cu ritual brahman, 
care ţinend a fi oprită uciderea ori cărei fiinţe 
vieţuitoare, se absţine cu totul dela nutrirea cu 
carne. Cf. Colebrooke, Essayson the religion and 
phiiosophy of the Hindus (ed. II. London, 1858); 
Wurm, Geschichte der ind. Religion. (Basel, 
1874); Barth, Les religions de l’lnde. (Paris, 1880).

Indicativ, mod (v. ac.) verbal, care exprimă 
starea sau acţiunea intr’un chip positiv.

Indicator, în fisică un aparat destinat a sig- 
nalisa metanul, iar în chimie corpurile, cari 
prin schimbări de coloare sau prin precipita- 
ţiuni dau lămuriri asupra naturei altor corpuri.

Indice, limbile vorbite în India anterioară, 
fac parte din familia limbilor ariene sau indo- 
europene (v. ac.). Cea mai veche formă a lor e 
păstrată în Sanscrita, în care e scrisă literatura 
religioasă şi clasică a iniilor. Din aceasta au 
isvorit Păli, limba Buddhiştilor, Kâwi, vorbită 
în lava, şi Prâkrit, un dialect popular, din oare 
derivă o mulţime de idiome mixte, ca Hindi, 
Marathi, Bengali, Sindhi, Pandşabi, etc., precum 
şi limba Ţiganilor. [Ti.]

Indice, v. Index.
Indice de refracţiune, raportul între sinus-ul 

unghiului de incidinţă şi sinus-ul unghiului de 
refracţiune a razei de lumină. Cu cât e mai 
mare diferinţa de desime între mediul din care 
iese şi între mediul în care întră raza de lu
mină, cu atât mai mult raza se abate dela di
recţiunea sa originală, şi cu atât e mai mare 
sau mai mic şi indicele ei de refracţiune, mai 
mare dacă mediul al, doilea e mai des ca cel din- 
taiu, mai mic dacă mediul al doilea e mai rar.

Indiciu, notă, semn că ceva există; în dreptul 
penal se înţeleg sub I. simple motive de bă
nuială, în oposiţiuue cu probe directe. Proba 
de I., condamnarea unui inculpat fără mărtu
risire pe basa de I.

Indict, (lat. Indictus), convocarea poporului 
într’un loc determinat. O serbare publică.
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Indicţlune, convocarea unei mari întruniri, 
mai de ordinar unui conciliu sau sinod bisericesc, 
într’un loc dinainte determinat. Prescripţiune 
legală pentru o anumită <}i. — In Roma veche: 
un tribut în natură la timp nedeterminat, per
ceput fie la Roma fie în provincie. — In Chro- 
noiogie: period de 15 ani în bulele poporale şi 
în oarecare cursuri eclesiastice. Period de 15 ani, 
când se făcea la Romani, sub imperiu, recen- 
sementul general al populaţiunii.

Indiferentism, ţinuta nepăsătoare şi nehotă- 
rîtă a unui individ faţă de mersul lucrurilor. 
Există I. religios, politic şi social. I. religios 
poate fi teoretic şi practic. I. religios teoretic 
susţine că toate rehgiunile sunt de o potrivă 
bune spre mântuire; cel practic se caracteri- 
sează prin nepăsarea şi prin lenevirea de a pune 
în practică credinţa bisericei sale. (Cf. Miro- 
nescu. Etica § 81.) [PI.]

Indigenat, calitatea de băştinaş, patriot, v. Im- 
pămentenire.

Indigestlune, stricare de stomac, ciumurluire, 
mistuire rea a alimentelor insuficient masticate 
sau grele de digerat, ca mâncări grase, unsu
roase (came de porc), legumi tari (fasole prea 
veche, varză), crustacee, pesce, oue tari, ali
mente stricate, mâncări stimulente prea multe, 
beuturi prea multe, etc.

Indigetes, (sing. indiges), în mitol. romană 
un nume naţional pentm 4ei- I- au fost genii 
aperători ai ţerii şi poporului roman, numiţi şi 
divi. Şi (Joii cei mai mari, s. e. lupiter, lanus, 
etc. âncă se numiau 4ei indigetes. Acest pre
dicat l-au căpătat şi unii muritori, astfel Ae- 
neas, şi unii din împăraţi. [Atm.]

IndIgfrka, rîu în Siberia orientală, isvoresce 
în munţii Verchoiani şi se varsă în Oceanul 
Arctic; lung de 1400 km.

Indignaţiune, Ciat-J supărare, năcaz, mănie, pro
duse mai totdeuna de o insultă, de o batjocură.

Indigo, una din cele mai importante materii 
colorante de origină vegetală. Printre plantele 
cari o conţin menţionăm: Galegio tinct., Nerium 
tinct., Isatis, Polygonum, Indigofera şi multe 
alte leguminoase, Orchidee, etc. cari cresc prin 
India, Egipt, Arabia, etc. Toate aceste plante 
conţin o substanţă numită Indican, un glucosid 
care se presintă siropos incolor, cu gustul amar, 
şi oare prin fermentaţiune se separă în Indo- 
glucin şi Indigotina, adevărata substanţă colo
rantă (fin Indigo. Indigoul brut se obţine ma- 
cerănd plantele înflorite în apă la 25° C, când 
şi încep a fermenta degajând C08 şi H. Apa în
cepe a se albăstri şi în urmă se tulbură din causa 
precipitării substanţei colorante a Indigotinei faci
litată prin oxidaţia aerului. Apoi adăugendu-se 
var, ea se precipită total şi filtrată, uscată, pre
sată se distribue în comerciu. Composiţia brută 
a Indigoului e următoarea: Indigotina 413—50% 
iar restul format din alte producte mai puţin 
conosoute, ca Indigo brun-;roşu, substanţe pro
teice, alăturea de calce şi săruri minerale. Fal
sificarea lui constă în a-1 amesteca cu amidon, 
colori de lemn şi albastru de Prusia. Yăpsirea 
se face în două moduri: ori se servesce de so
luţia I. în acid sulfuric, ceea ce ca coloare nu prea 
e durabilă, ori se servesce de transformarea lui 
în indigo alb şi apoi acesta prin oxidaţie se 
aibastresce.

Indigofera L., (botan.) gen de plante din fam. 
Leguminoaselor, trib. Galegeae, caracterisat prin 
conectivul anterelor cu o glandulă sau mucron 
ca apendice. Cuprinde vr’o 220 specii respân- 
dite în întreagă regiunea caldă (cu deosebire 
în Africa). I. tinctoria L. din Estindia ne dă 
materia colorantă: indigo. I. decora Lindl., /. 
australis Willd. ş. a. se cultivă la noi ca plante 
decorative. [A. Pr.]

Indigotina, principiu imediat extras din indigo 
şi care servă de materie albastru colorantă in 
industrie. Ea se poate presenta sub 2 stări di
ferite: de un violet albastru sau cu totul inco
loră, şi putendu-se cu cea mai uşoară înlesnire 
transforma una într’alta fără a altera natura 
esenţială a ei. In plantă ea se găsesce ca ma
terie albă amestecată cu alte principiun, dar 
imediat ce se disoalvă în apă, absoarbe oxigenul 
şi trece în albastru şi devine insolubilă. Aceasta 
în contact cu alcaliile şi cu o substanţă re- 
ductoare devine iarăşi albă. Se poate obţine 
sintetic în laborator. E solubilă uşor în anilină, 
acid acetic, nitrobenzol şi fenol.

Indirect, nu de-a dreptul; argument indirect; 
vorbire indirectă.

Indirecte dări, v. Imposit.
Indiscreţiune, (lat.) nepăstrarea unui secret, 

ce trebuia păstrat. Prin extensie: privire indis
cretă: curioasă şi furişată.

Indisolubilitate, proprietate a corpurilor cari 
nu se pot disolva, s. e. I. aurului în acid nitric. 
Identic cu Insolubilitatea.

Indiu, metal descoperit în 1863 de Reicli şi 
Richter prin ajutorul analisei spectrale. Se gă
sesce în mici urme în Blenda (minereu de zink 
[Freiberg]). Coloare argintie, strălucitor, moale, 
ductil, greut. spec. 7‘42. Fusionează la 176°. 
Greu oxidabil la aer. In ardere colorează flama 
în violet-albastru. Greu solubil în S04 Hj şi 
HCl, Tişor însă în N08 H. Compuşii sei cei mai 
mul^ incolori şi aproape amorfi. Linia caracte
ristică spectrală e aceea din Indigo. Sărurile lui 
se apropie în proprietăţi de £de aluminiului, 
lui Q3, In, Clfl.

Individ (lat.J, ce nu se mai poate divide. Iu 
sciinţă se numesce I. fiinţa (persoană ori lucru), 
care prin proprietăţile sale individuale se deo- 
sebesce în mod specific de toţi ceilalţi 1. do 
felul seu.

Individ în biologie: corp organic ce trăiesce 
şi îşi păstrează facultatea de a se conserva. Se 
deosebesc 3 categorii de I.: celule, persoane şi 
colonii, (v. Tectologie în art. Biologie).

Individual, tot ce aparţine unui I. s. o.:-ca
lităţi individuale, vederi individuale.

Individualitate, ceea ce constitue şi distinge 
un individ. 1. unui om o constitue totalitatea 
proprietăţilor sale psichofisice, prin cari el se 
afirmă ca individ. I. asigură individului o po- 
siţie determinată în organismul social al ome- 
nimei. Se deosebesce I. înnăscută şi câştigată. 
(Cf. Pletosu, Psichol. 99.) [PI.]

Individuaţiune, un pi-incipiu filosofic, care, re
dus până la Aristoteles, are să determine modul 
de individuafisare a fiinţelor. I. are loc în sfera 
procesului de determinaţiune. Prin determina- 
ţiune se adaug unei noţiuni cu o sferă mai mare 
oare-cari note specifice, prin ce sfera ei devine 
mai mică, iar conţinutul mai mare. Astfel piiu
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specificatiune continuă ajungem la indivizi ca 
la acele forme de existenţă, a căror esenţă o 
formează conţinutul şi forma. Nepătrunderea 
acestui princip a dat ansă la vehementele dis
pute dintre nominaliştii şi realiştii din veacul 
de mijloc. [Pl.J

Indivisibilitate, ceea ce nu poate fi descompus, 
separat în păi^, tăiat, s. e. o atomă, puterile 
unui stat din punctul de vedere juridic, etc. 
sunt indivisibile. In matematică un numer care 
nu se poate divide exact cu un altul, sau în 
genere doue expresiuni algebrice ori care.

Indo-Britania sau Imperiul Indo-Britanic, po
sesiunile Engliterei în India.

Indo-China sau peninsula indo-chineză, numire 
dată peninsulei India posterioară.

Indo-China franceză (Indo-Chine frangaisej, 
numirea oficială a coloniilor franceze din Asia 
orientală: Cochinchina, Cambodşa, Anam şi 
Tongking, cari dela 1888 stau sub administraţie 
unitară.

Indo-Europeni sau Indogermani, denumire ge
nerică pentru popoarele de origine ariană (v. 
Ari). Ei ocupă sau ocupau o mare parte din 
Asia şi mai toată Europa, de unde apoi s’au 
lăţit preste celelalte continente.

Limbile vorbite de I. formează o familie foarte 
numeroasă, de care se ţin atât limbile clasice 
vechi cât şi limbile culte moderne, şi care se 
împarte în 9 grupe: celta, germana, letona, sla
vona, greaca, ilirica (albaneza), italica, iranica 
şi indica. Cf. Brugmann şi Delbriick, Grundriss 
der vergleich. Gramm. der indogerman. Sprachen.

[Ti.]
Indofenole, (Indoaniline), substanţe colorante 

albastre, cari nasc prin oxidaţia unui amestec 
de paradiamine şi fenoli.

Jndogermani, v, Indo-Europeni. 
îndoiala, I. filosofică, starea nedumerită, ce 

se nasce în consciinţă atunci, când avend a lua 
vr’o hotărîre pe basa unei premerse delibera
ţi uni, nu avem în posesiunea noastră siguranţa 
motivelor, cari ar pute să ne determine pentru 
o formă ori alta de lucrare, din contră se arată 
şi alte caşuri posibile. Dacă I. se rapoartă la 
exprimarea vr’unei judecăţi, se (jice teoretică, 
iar dacă se rapoartă la determinările voinţei şi 
la decisiunile aceleia, se (jice -practică.

In retorică I. este o figură de cugetare, 
ţirin care se arată nedumerire. Cicero s. e. pune 
in gura lui Grachus cuvintele: Nenorocitul de 
mine, unde să fug? care e asilul ce-mi mai 
remâne ? Capitolul ? El e stropit de sângele fra
telui meu. [Plet.]

îndoituri se numesc amestecurile de plante 
agricole, câte 2, 3 laolaltă, cari au aceeaşi epocă 
de desvoltare, se seamenă şi recoltează în comun. 
Aşa grâul cu secara, orzul cu ovesul, cerealele 
cu leguminoase sunt îndoituri, dar ovesul cu 
trifoiu sau trifoiul cu seminţe de ierburi se- 
menate laolaltă sunt amestecuri şi nu îndoituri. 
Scopul care îl urmărim cu I. este diferit, ca 
să fie mai sigură de climă şi insecte, să uti- 
lisăm mai bine terenul, ori să obţinem anumite 
foloase cu ele, s. e. vitele mănâncă şi digeră 
mai bine cositura de orz sau oves verde, când 
este amestecată cu leguminoase, etc.

îndoi, corn. mică în cott. Turda-Axieş, 710 loc. 
toţi Români; este residenţaprotopopiatului gr.-

cat. de asemenea numire, de care se ţin 21 de 
parochii şi 14 filii, cu 9911 credincioşi.

îndoi, se găsesce în mici cantităţi alăturea 
de Scatol în excrementele de om. Se obţine 
întroducend vapori de dietilanihna, cumidina 
ori tetrahydrochinolina printr’un tub înroşit 
precum şi din încălzirea mai a tuturor deri
vaţilor indigoulm cu pulbere de zinc. Cristale 
incolore, miros fecal, 52° punct de fusiune. Pentru 
preparaţia sa comună se ia un amestec de for- 
miat de calciu şi de o sare asemenea de calciu 
a fenilglicocolului şi se supune imei destilaţiuni 
uscate.

Indolenţa, flat.J nepăsare; amorţire; lenevie; 
tîmpire morală.

Indonesia, numire folosită pentru a desemna 
insulele archipelagului indic sau malaiez.

Indor, (Indore), stat in India centrală, în po
sesiunea familiei Holkar şi stând sub protectorat 
englez, 21,760 km*, cu 1.055,277 loc. Producte 
principale: mac şi opiu. Capit. I. are 75,401 loc.

Indosament, v. Gir.
Indra, în mitol. indică fieul şi stăpânul ce

riului, âncă mai nainte de a se forma Zeii Tri- 
murti (V. ac.)^ la început a domnit singur ca 
Zeul cel mai înalt, iar după ce s’a format Tri- 
murti (treimea) a ajuns Zeu. de rang mai in
ferior. I. s’a luptat cu demonul Writra şi în 
lupta sa, s’a întărit prin beutura divină, numită 
Soma (v. ac.); dar s’a luptat şi cu bălaurul Ahi 
(grec. echis, şerpe) şi l-a învins, peităţile lu- 
minei au lupte cu bălaurii, representanţii de
monilor apelor. [Atm.]

îndrăcit, v. Energumen.
Indre, afluent pe stânga al rîului Loire (Francia), 

245 km. lung. După acest rîu s’a numit depar
tamentul I., 6905 km3, cu 292,868 loc. (1891), 
divisat în 4 arondismente, (capitala Châteauroux), 
şi departamentul I.-et-Loire, 6157 km*, cu 
337,298 loc. (1891), 3 arondism., (capitala Tours).

Indrea, (lat. Clavicula), lingura pieptului, osul 
care leagă partea superioară a umărului cu pieptul. 
Are forma osului tubular, neavend însă în in
terior o cavitate specială a meduvei, ci mai mult 
o massă poroasă încungiurată de o coajă groasă 
osoasă. La indiviZi slabi, ale căror cavităţi supra- 
şi infraclaviculare sunt foarte profunde, putem 
prinde între degete osul aproape pe toată în
tinderea lui. El servă ca punct de inserţiune a 
diferiţilor muşchi ai ^mărului, gâtului şi a pieptului.

Indrituire, autorisare; a da dritul (drept, pri
vilegiu).

Indruşaim, se numesc plantele: Pelargonium 
odoratissimum Ait, Pelargonium roseum Ait 
şi Pelargonium bellulum Sweet. (sin. P. mos- 
chatum Andr.) împreună cu varietăţile lor hor
ticole, toate plante odorante, cultivate prin apar
tamente şi cunoscute âncă şi sub numirea de 
Muşcat. In alte păliţi se numesce J. sau In- 
drişain planta frumos mirositoare Lathyrus odo- 
ratus L., care se cultivă uneori prin grădini.

Inducţiune, a) ca metod: acela dintre me- 
toadele euristice, care arată calea pentru sta
bilirea raportului de succesiune dintre gândiri, 
noţiuni, judecăţi, precum şi preste tot pentru 
stabilirea raportului dintre oare cari fenomene. 
In stabilirea acestui raport un fenomen pre- 
merge şi altul îi urmează în mod necesar. Cel 
dintâiu se numesce causă, cel următor efect,.

52*
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însuşi raportul, raport de causdlitate. Mijloacele 
I.-ei ca metod sunt observaţiunea şi experimentul.
b) ca formă de argumentare, I. este acel
silogism, care plecând dela particular, conclude 
la universalul siipraordinat. Când se enumeră 
toate caşurile particulare, I. se (jlce completă 
sau exactă, iar dacă conclusiunea se face numai 
din unele se 4'ce necompletă. (Cf. Maiorescu, 
Log.; Pletosu, Logica.) [PI.]

Inducţlune electrică. Presenta unui corp elec- 
trisat în un spaţiu modifică înseşi condiţiunile 
spaţiului. Spaţiul senumesce atunci câmp electric, 
iar acţiunea modificătoare a condiţiunilor lui 
fisice se numesce influenţa sau I. electrică. 
Corpul electrisat însuşi se numesce corp in
ductor, şi indus se numesce ori ce corp care 
supoartă efectele I.-ei. Efectele principale ale 
I.-ei electrice: a) Un conductor isolat, ce se află 
în presenţa unui corp electrisat, se electrisează 
în partea cea mai apropiată de acest corp cu 
electricitate de semn contrar, iar în partea cea 
mai îndepărtată cu electricitate de acelaş nume 
ca şi acea a inductorului. Cele doue electiicităţi 
sunt separate de o linie (Jisă linia neutră, b) Prin 
descărcarea corpului inductor sau îndepărtarea 
lui, ori ce semn de electricitate indusă dispare.
c) Dacă corpul indus e pus, cu partea cea mai 
îndepărtată, în comunicaţie cu solul, el remâne 
încărcat cu o sarcină permanentă de electri
citate opusă cu acea inductoare, d) Inducţiunea 
se produce numai în caşul când cele doue cor
puri, inductor şi indus, sunt despărţiţi prin un 
corp coibent.

Inducţiunea electrodinamică. Doue circuite 
metalice închise, din cari unul ((jis circuit in
ductor) comunică ou polurile unei pUe, iar celalalt 
(4is circuit indus) comunică cu un galvanometru, 
şi prin el nu trece nici un curent propriu, puse 
in presenţă unul cu altul, se produc următoarele 
fenomene: a) La închiderea circuitului inductor 
se produce în cel indus un curent invers cu 
acel al pilei, şi la redeschiderea acestui circuit 
se produce în circuitul indus un curent de acelaşi 
sens cu acel al pilei, b) Sporindu-se intensi
tatea curentului inductor, se produce un curent 
indus invers, iar micşorând intensitatea curen
tului inductor, curentul indus ce se produce e 
de acelaşi sens cu cel inductor, c) Prin apro
pierea curentului inductor de acel indus se pro
duce un curent indus inver^ iar prin îndepăr
tarea lui se produce un curent indus direct. 
Curenţii induşi durează foarte puţin, ceea ce 
ne arată acul galvanometrului, care deviază puţin, 
întorcendu-se apoi la zero.

Profesorul Feliei a demonstrat că curentul 
indus, ce se obţine prin mişcarea circuitului in
ductor în raport cu acel indus, e în totdeuna 
diferinţa curenţilor induşi ce se obţin închi4end 
sau deschi4end circuitul inductor în cele doue 
posiţiuni externe cari le ocupă. Chiar diferitele 
părţi ale aceluiaşi circuit, mai cu samă dacă 
e înfăşurat spiral, exeroitează una cu alta în 
mod mutual nisce acţiuni inductoare, la înce
putul sau la încetarea curentului sau la va- 
riarea intensităţii lui. Curenţii de inducţiune 
astfel produşi se numesc extraeurenţi, iar feno
menul respectiv autoinducţiune. Extracurentul 
produs la închiderea curentului principal e de 
semn contrar cu acest curent, deci micşorează in

tensitatea lui maximală; iar extracurentul produs 
la deschiderea curentului principal e de acelaşi 
sens cu cel principal, şi îi sporesce intensitatea.

Inducţiunea electromagnetică se produce în 
un circuit indus când apropiem sau îndepărtăm 
dela el un magnet. Uneori vin suprapuşi cu
renţii induşi cu acei inductori; aşa de pildă dacă 
înfăşurăm o armatură de fier cu niseş fir me
talic isolat, şi trimitem un curent electric prin 
acest fir, acest curent Va magnetisa fierul prin 
inducţiune, şi acest fier magnetisat la rândul 
seu va produce curenţi indjişi în circuitul in
ductor, cari curenţi induşi se vor suprapune 
cu cel inductor însuşi.

Inducţiune magnetică. Fenomen ce se pro
duce în un corp magnetic când acesta se atlă 
în presenţa polului unui magnet. El însuşi se 
meignetisează, şi anume în partea cea mai apro
piată cu magnetul se formează un pol contrar, 
iar în partea cea mai îndepărtată un pol de 
acelaşi nume.

Inductiv, ceea ce se rapoartă la Inducţiune 
(v. ac.). In filosofie metodul I. e acela care 
procedează prin Inducţiune şi constă din a studia 
fenomenele individuale pentru a afla raporturile 
lor generale, cari să poată deveni legi universale. 
Metodul I. datează dela Bacon (v. ac.). In pe
dagogie metodul 1. constă din doue procedee: 
a) expunerea faptelor individuale în mod clar 
şi precis, şi b) interogaţia, adecă punerea de 
întrebări, ale cărora respunsuri să ducă singure 
la aflarea raporturilor coexistente dintre acele 
fenomene sau fapte. Atât în filosofie cât şi în 
pedagogie, metodul I. e basat pe observaie şi 
pe experimentare. [Nigrim.j

Induism, a treia faşă în istoria desvoltării re- 
ligiunii indice, care urmează după religiunea 
Veda şi Brahmanism. I. este religiunea In4ilor, 
cum se presintă în epopeele mari Mahabharata 
(v. ac.) şi Ramaiana (v. ac.), cum şi în vechile 
scripturi ind. Purana (v. ac.), (v. Siwa şi AVişriu.)

In dulci jubilo, (lat. = în dulce veselie), în
ceputul unui vechiu cântec de crăciun, juinotate 
latin, jumătate german. însemnarea proverbială 
de astă4i «petrecere sgomotoasă*.

Indulgenţa, (lat.) îngăduinţă, iertare, însoin- 
nează iertarea pedepselor vremeluice peutru 
păcate veniale sau păcate mortale iertate în 
sacramentul pocăinţei. De aci se vede, că con- 
diţiunea fundamentală pentru a câştiga o 1. este 
ca omul să fie în starea harului (graţiei) sfinţitor. 
L au de sorginte meritele infinite ale lui Chrislos 
si cele prisositoare ale sfinţilor ; ele se acordă 
(le papă, în parte şi de episcopi, şi sunt legato 
numai de rugăciuni şi pelerinage. Uneori s'an 
dat şi pentru pomană, şi astfel au provocat 
busuri. I. sunt plenare şi parţiale. (O. 

rfimuş, Teol. dogm. ort. Buc., 1887 II, 586.) 
Indulina, substanţa colorantă albastră ce se 

bţine prin acţiunea amidoazobenzolului, sau ni- 
trobenzolului asupra clorhidratului de anilină, 
ge întrebuinţează la fabricarea cernelei, la ti- 
oaruri, etc.
F Indument, (botan.) sinonim cu Arii (v. ac.), 

îndumneijeire, v. Divinaţiune. 
îndurare, milăurmatădeiertare,sau numai milă. 
Induraţiune se produce la inflamaţiune prin 

gjcsudatul infiltrat în partea bolnavă, al cărei
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ţesut nu presintă vr’o alteraţiune visibilă. I. în 
plămâni se numesce impastare fengouementj, 
care este primul stadiu al exsudaţiunii şi se ma
nifestează prin mărire de volum, greutate, con
sistenţă şi coloare violaceă. V. şi Şancru indurat.

Indus, fSindhu = rîu), fluviu în India ante
rioară, isvoresce în Tibet pe coastele nordice 
ale Himalaiei la înălţime de 6703 m., curge 
ântâiu spre nord-vest, apoi tăind şirul Himalaiei 
o ia spre sud-vest prin o vale ângustâ şi apoi 
iese la şes, unde imediat devine navigabil, şi 
curge lin până ce se varsă în Marea Arabă, for
mând deltă. Lungimea rîului e de 3200 km., 
şi are un basin de 965,000 km2. Afluenţi prin
cipali Kabul şi Satleci.

Indusiu, (botan.) este învelişul sorilor dela Kili- 
cinee şi alte Criptogame vasculare. Când e format 
din marginile resfrânte ale frunzei, ce acoper sorii, 
I.se (Jice falş (la. Pleris, v. şi angiosor). De comun 
însă e produs de placenta, desvoltându-se dela 
basa acesteia în sus (I. inferă), ori dela vîrful 
ei în jos (I. superă). Forma I. poate fi: ca a unui 
rinichiu (I. reniformj, ca un scut fl. peltatj, 
ca doue valve libere (1. MvalvularJ, ca o cupă 
(I. cyathiform). In toate acestg caşuri I. e des
chis; mai poate fi şi complet închis (v. Spo- 
rocarp). Tegumentul ovulului dela Fauerogame 
e homolog cu I.

Industan, v. Hindustan.
Industria. In înţelesul vulgar al cuvântului prin 

I. se înţelege numai I. manufacturieră, adecă 
aceea cai'e are de scop să modifice şi să trans
forme materiile brute, de caii omul nu s’ar pute 
servi sub forma lor naturală. Câte odată prin 
I. se înţelege ori ce muncă, ce are de resultat 
un obiect material, ca de exemplu agricultura, 
manufacturele, comerciul, şi aceasta în sensul 
opus muncei înveţatului, a artistului sau a pro
fesorului. Adam Smith, el însuşi, adoptă astă 
definiţiune. Cu progresul studiilor economice s’a 
stabilit în fine principiul, că prin vorba I. trebue 
să se înţeleagă ori ce muncă omenească, ori ce 
indeletnicire, fie materială, fie intelectuală me
nită a satisface, direct sau indirect, o trebuinţă 
oarecare. Astăzi cuvântul I. este sinonim cu 
cuvântul Muncă, considerat în toată varietatea 
aplicaţiunilor sale. I. este una şi nedespărţită, 
însă nuinerul speciilor de producţiune, a căror 
totalitate alcătuiesce 1., este nemărginit. De aceea, 
I. omenească, în cel mai larg înţeles ale cuvân
tului, a şi fost comparată cu un arbore, ale cărui 
ramuri sunt tocmai deosebitele specii de pro
ducţiune, numite şi ele deosebite feluri de 1. 
După J. B. Say, care a întocmit o clasificare a 
industriilor în trei clase, I. agricolă, manufac
turieră şi comerciantă, Destutt de Tracy, care a 
redus numerul lor la doue, I. fabricantă şi I. 
comerciantă, cuprinzând în astă clasificare toate 
formele sub cari activitatea omenească se des
făşură: vine economistul Dunoyer şi critică aste 
divisiuni, demonstrând că lucrări importante nu 
sunt cuprinse nici chiar în prima clasificare, şi 
propunând o divisiune în cinci clase, adecă: 
L-le Extractive, I. Agricolă, Manufacturieră, 
Comerciantă, Locomotivă sau a Cărăuşiei. Cu 
privire la I. manufacturieră e de observat, că 
a^i numirea ei (dela latinescul mânu şi facere, 
a face cu mâna) este improprie, şi deşi nu mai 
corespunde cu realitatea, se păstrează şi servesce

a desemna toate lucrările cari nu întră în cele
lalte categorii.

Incuragiarea industriei. Pentru a da avânt 
industriilor, statele acordă favoruri diferitelor 
ramuri de industrie, a căror lipsă se simte mai 
mult în ţeară. Aceste favoruri sunt de diferite 
soiuri: scutire sau uşurări de dare, uşurări în 
taxele de transport (refacţii), etc. România prin 
o lege din 1873 asigură industriei zahărului dis
pensă de plata impositului pe 10 ani, cum şi alte 
favoruri, iar prin legea din 12 Maiu 1887 acoardă 
un şir de privilegii fiecărui industriaş, care poate 
dovedi că a plasat in ramul seu de industrie un 
capital de cel puţin 50,000 lei şi ocupă în ate
lierul seu cel puţin 25 lucrători. Privilegiile 
acestea sunt: dispensă totală, ori parţială dela 
plătirea impositelor cătră stat, judeţ, ori comună, 
dispensă de vamă la introducerea maşinelor şi 
materiilor prime, refacţii, preferinţă la furni
turile statului, etc. In Ungaria art. de lege XUI: 
1890 asigură asemenea favoruri fabricelor de tini
chea, de aramă, de zinc, de sîrmă, de cuie de 
sîrmă, aparate electro-technice, de porcelan, de 
sticlă (întru cât au cuptoare regenerative), etc.

Cooperaţiunea industrială e una din formele 
de asociaţie, care în decursul secolului nostru 
a dat nascere la cele mai multe ilusii. Richard 
Owen, Fourier, alţii ancă au crezut că se va 
pute suprima patronatul prin generalisarea pro- 
ducţiuuii cooperative. Dar dacă se unesc 10, 20, 
100 de lucrători pentru a produce o marfă, tot 
e nevoie de un cap, care să împartă munca, să 
ţină ordinea şi socotelile, să caute desfacerea 
mărfei, să dee informaţiuni. In practică nu e 
posibil, ca toţi lucrătorii să se adune pentru ca 
să resolve asemenea chestiuni prin discuţiune 
şi vot, şi nu e posibil ca fiecare dintre ei să se 
ocupe alternativ cu ele. Lucrarea de natură pur 
comercială, care constă în vânZarea avantagioasă 
a produselor, în cumpărarea ieftină a materielor 
prime, cere pregătire şi aptitudini speciale. Ori 
cum s’ar numi, o societate cooperativă de pro
ducţiune are nevoie de un cap, care să fie sti
mulat de un interes personal pentiu a căuta do 
prosperitatea oi, şi care să aibă mijloace de a 
pune în execuţiune hotărîrile sale. Un asemenea 
cap e însă un patron, şi mersul societăţii de
pinde de aptitudinea sa, întocmai precum mersul 
ori cărei întreprinderi depinde de aptitudinea 
patronului. In ultimii cinci ani, un număr în
semnat de lucrători mineri (montanişti) francezi 
au început cu capitaluri donate de preste 
300,000 lei, cu o mină cedată gratis de o so
cietate de acţionari, sătulă de grevele continue 
ce se întâmplau acolo şi numai acolo, o exploa
tare de cărbuni, cunoscută sub numele la Mine 
aux Mineurs. In condiţiuni analoage s’a deschis 
în Albi o fabrică de sticlărie: la verrerie ouvriere. 
Din lipsă de pricepere comercială şi de disci
plină, ambele întreprinderi au dat cele mai rele 
resultate.

Cooperaţiunile de producţiune, cari dau re
sultate bune sunt cele, cari se înfiinţează pe 
basa încrederii reciprpce de un număr mic de 
lucrători cu obiceiuri de economie.

Industrii insalubre, v. Igiena industrială.
Corporaţiune industrială, v. la voi. II, pag. 16.
Induvia, (botan.) se numesc părţile dintr’o 

floare ce persistă şi se asociază cu ovarul ca să
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constitue fructul. Astfel sunt: stilele persistente 
(la Curpenul de pădure, Anemone); receptaculul 
floral (Ia Mer, Măceaşă, Fragă); caliciul persi
stent (la Boraginee, Solanee, Labiate); caliciul 
acrescent, vesicular (la Cireada ovreului); pe- 
riantul devenit cărnos (la Dudă, Polygonee). 
Fructele cu I. se (Jic induviale.

Inebriantia, (lat.) remedii ce produc o exal- 
taţiune şi suprairitaţiune a creerului. I. sunt; 
lichidele alcoolice, eterul şi unele substanţe 
narcotice.

înecare, moarte causată prin cufundare în apă 
şi pătrunderea apei în plămâni. Semnele unui 
curând înecat sunt: tegumentele palide, pete 
violacee, apă spumoasă în bronchii, apă în stomac, 
plămânii măriţi şi umpluţi cu un lichid spumos 
roşu. Când cadavrul înecatului a stat mai mult 
timp în apă, progresul putrefacţiunii permite 
determinarea acelui timp. Moarte în I. e causată 
prin sincopă, prin hemoragie şi congestie cere
brală sau prin asfixie. [V. L]

Inedit, ce n’a fost âncă publicat.
In effigie, în portret; a arde ori spânzura pe 

cineva în efigie, a-i arde ori spânzura portretul.
Inegalităţi, (matern.) expresiunea condiţiunii 

ca o cantitate, sau în genere o expresiune ori 
care, să fie mai mare ori mai mică decât alta; 
sau, ceea ce e tot una, că există între ele o 
diferinţă finită positivă ori negativă şi nu zero. 
Semnul e > sau <[ pus cu vîrful unghiului spre 
cantitatea mai mică şi cu deschizătura lui spre 
cea mai mare s. e. 7>5 sau 5<[7. I.-le se re- 
Bolv ca şi equaţiunile, fiind supuse mai la ace
leaşi transformări, cu oarecari reserve asupra 
semnelor, şi separându-se tot după gradul lor. 
I.-le exprimă în genere caşurile de posibilitate 
ale problemelor, exprimând condiţiunile ce tre- 
buesc să îndeplinească datele problemelor între 
ele; şi resolvarea şi discuţiunea acestor neega- 
lităţi, constituesce foarte adesea discuţiunea pro
blemei însăşi. In astronomie se numesc I. 
neregularităţile observate în mersul astrelor 
(V. Equaţiune, Evecţiune, Luna, Planete).

Inel, cerc, mai ales verigă din metal nobil, 
ca aur, argint, os de elefant, ce se poartă în 
deget. Era Însemnul onoarei şi distincţiunii. Fo
losirea I.-lui în deosebite forme era şi este cu
noscută mai la toate popoarele; I. se purtau şi 
se poartă pe degete, pe braţe, etc. (I. de «lo
godnă*, de «farmece*, de «fidelitate*, de »jură- 
ment*, de «luptă*.) I. y'pontifical*, I. care îl 
poartă archiereii şi dignitarii bisericesci mai ales 
in biserica apusană. In biserica de rit oriental 
archiereii nu poartă I., decât cei de rit oriental 
uniţi cu biserica Komei. 1. archieresc este un 
I. de logodire, întru cât archiereul ca repre- 
sentantul mirelui, adecă al lui Christos, în pu
terea ordului seu este logodit cu biserica ca cu 
mireasa lui Christos. J. piscator, v. Annulus 
piscatorius.

Inelul lui Gravesand este un apai’at din calo
rică, cu ajutorul căruia se arată dilataţiunea sau 
întinderea corpurilor solide expuse la căldură.

Inelele lui Newton, v. Interferinţa luminei.
Inequivalve, (moluşte), compuse din doue piese 

sau valve neegale.
Inerm, (botan.) se Zice de un organ, de o plantă, 

lipsită de spini sau ţepi, în oposiţie cu armat, 
când presintă astfel de formaţiuni.

Inerţia, însuşirea corpurilor, amesurat căreia 
ele stăniie în starea în care se află, şi anume, 
dacă sunt în repaus, stăruie să remână şi mai 
departe în repaus, dacă se mişcă, stăruie să se 
mişce mai departe şi opun rosistenţă puterii, ce 
vrea să le schimbe starea. Din I. ne explicăm, 
pentra ce cădem înapoi, când trăsura sau trenul 
pleacă repede, şi din contră pentru ce cădem 
înainte, dacă trăsura sau trenul se opresce re- 
pentin. Dela legea inerţiei nu este nici o excep- 
ţiune, pentru aceea se şi numesce lege generală 
sau principiu. ‘

Ineu, (lenopole, magh. Boros-Jeno), numirea 
veche Ieneu, Ieno, corn. mare în Ung., cott. Arad ; 
în analele publice apare deja la 1199, cu mă
năstire renumită. Are 897 case, cu 5126 Ioc., 
Români gr.-or. sunt 2918. Teritorul, cărui aparţin 
mai multe puste dominali, 18,546 jug. cat. pă
mânt foarte productiv; produce tot soiul de ce
reale; se cultivă economia de casă, industria, 
pomăritul, stupăritul, mătăsăritul, prăsesc vite 
frumoaso; tîrgurile dela I. sunt vestite. Are fa
brică de mobile. In corn. e oficiul protopresbi- 
teral gr.-or. român. Judecătorie cercuală, pro- 
topretură, comisariat de finanţi şi o trupă de 
honveZi. I. a avut rol însemnat atât în istoria bi
sericească cât şi în cea politică. Sava Brankovics 
pe la 1600 a înfiinţat Episcopia gr.-or. sârbă a 
lenopolei, cu reşedinţa în I. La 1706, când epis
copul lenopolei, Diakovics, şi-a mutat reşedinţa 
la Arad (v. ac.), I. deveni parochie regulată, dar 
titlul «episcopiei lenopolei* şi aZi se susţine în 
titlul episcopului gr.-or. român din Arad. In 
1776 I. a fost ridicat la rang de Archidiaconat 
prin decret sinodal, cărui aparţineau 26 de pa- 
rochii şi 16 filii. AZi e sediu protopresbiteral 
gr.-or. rom. In biserica pompoasă se păstrează 
multe lucruri sacre şi cărţi bisericesci din vea
curile trecute. Pe ruinele mănăstire! vechi în 
partea dreaptă a Crişului alb a fost ridicată o 
cetăţue de pământ şi lemne, âncă înainte de 
venirea Turcilor; G. Rakoczy L, principele Ar
dealului, veZend însemnătatea strategică a ace.stei 
cetăţui la 1645 a desfăcut bastioanele do lemn, 
şi ca să o prefacă într’o adeverată fortăreaţă, 
o zidi din nou din piatră la 1652. Această for
tăreaţă a fost mai tâi’Ziu mer de ceartă între 
regii Ungariei şi principii Ardealului, cari pentru 
fortificarea oi făcuseră multe donaţiuni şi pri
vilegii locuitorilor cum şi oraşului. In 1.566 că- 
Zend fortăreaţa în mânile Turcilor, fîi pi efăcută 
în «sangeac* turcesc. Turcii fuseră alungaţi în 
mai multe rânduri din fortăreaţă şi numai în 
1693 a venit definitiv în posesiunea Magliiarilor. 
Această fortăreaţă fu restaurată cu spesele lui 
Petru Atzel, aZi e casarmă de honveZi. In 21 Aug. 
1849 generalul magh. Vecsey aici depuse armele 
în mânile generalului rus Rudiger. în cripta de 
sub biserica rom.-cat. zac osemintele generalului 
magh. Carol Leiningen.

Protopopiatul gr.-or. al Borofineuliti se com
pune din 16 comune.

Ineu, pisc în munţii Rodnei, cott. Bistriţa- 
Năseud (Trans.), înalt de 2280 m.

Inexpressibles, în Anglia numirea obicinuită 
a pantalonilor.

Infalibil, care nu poate greşi. Infalibilitatoa după 
dogme compete 1) bisericei lui Christos, cere 
are dela întemeietorul ei privilegiul prin care; în
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materia credinţei şi a moralei nn poate greşi, răteci, 
înşela ori a se înşela. Infabilitatea bis. este a) pas- 
sivă adecă în credinţă şi b) activă în înveţă- 
tură. Cea dintâiu compote întregei bis., iar a 
doua succesorului Sf. Petru, ca capul bis., şi pă
storilor şi învăţătorilor ei întru cât sunt suc
cesorii apostolilor, în unire şi supunere cu capul 
vecjut al bisericei. 2) După definiţiunea conci
liului vatican (cap. 4 Const. Pastor Aeternus) 
este dogmă de credinţa că pontificele roman este 
infalibil când: »ca păstor şi învăţător al tuturor 
creştinilor cu autoritatea sa apostolică definesce 
o învăţătură de credinţă sau de morală, pentru 
a fi crezută, mărturisită şi ţinută de cătră în
treagă biserica.* Din aceste cuvinte apriat se 
vede, că această infalibilitate nu este de a se 
confunda nici cu Impecabilitatea nici cu defi
niţiunea ce o dă asupra unui luciu ca persoană 
privată. (Cf. CI. C. Mazzella, De Religione et 
Ecclesia. Roma, 1880. Nr. 780rss. şi 1039 ss.)

Infam, desonorat. Infamia, în dreptul ro- 
mau restringerea sau detragerea drepturilor de 
onoare civilă.

Infante, în Spania şi Portugalia titlul prinţilor 
aparţinători familiei domnitoare; Infanta titlul 
princeselor.

infanteria, (franc.) pedestrime, formează massa 
şi arma principală a armatelor, care în tot locul, 
în tot timpul, în lupta mai depărtată, cât şi în 
cea de aproape, se poate folosi, şi e aptă atât 
pentru lupta ofensivă, cât şi pentru cea de apă
rare. Soldaţii infanteriei sunt înarmaţi cu o puşcă 
cu baionetă şi dispun de 100—150 patroane. 
Oficierii de I. au sabie şi revolver. Pentru efec- 
tuirea de lucrări technice I. are hârleţe; ca scut 
în contra frigului şi ploaiei dispune de corturi. 
Fiecare trupă are soldaţi instruaţi în serviciul 
sanitar. I. se împarte aproape în toate armatele 
europene în regimente k 3—4 batalioane â 4 com
panii, fiecare companie cu 200—240 de comba
tanţi. Istoria: La Greci, Macedoneni, îndeosebi 
la Romani, la Cartagineni, Galii, Germani şi Slavi, 
1. forma simburele armatelor; iar la Franci pe 
timpul lui Carol cel Mare, la Avari, Maghiari, 
Bizantini şi Arabi, nu avea însemnătatea cuve
nită. Pe timpul cruciadelor I. era foarte puţină, 
Osmanii şi Mongolii se luptau călare. Cu folosirea 
prafului de puşcă iarăşi începe însemnătatea I.-ei, 
care cu perfecţionarea armelor de foc dovine tot 
mai folositoare, până ce devine arma principală 
a armatelor. Pe timpul luptelor napoleonide se 
părăsesce modul »linear« de luptă şi se cultivă 
deosebit puşcatul şi lupta resfirată. In Austria 
s’a desvoltat în mod deosebit sistemul atacurilor 
vehemente cu baioneta, dar în timpnl mai nou 
in toate armatele se basează toată sistema de 
luptă pe folosirea cât se poate de intensivă a 
armei de foc, care e acum foarte perfecţionată 
şi provăcjvită cu un mechanism de repetiţie.

Calităţile eminente, despre cari I. a dat dovadă 
în resboaiele decenielor din urmă, i-au câştigat 
cu drept numirea: »Regina armelor*.

[S. de Herbay.]
In România infanteria se compune din 35 re

gimente de I., 6 batalioane de venători şi 2 com
panii de gendarmi. Regimentul se compune din 
3 batalioane, comandate de un maior fiecare, 
2 din batalioane stau la reşedinţa regimentului 
şi au trupe permanente; iar al 3-lea batalion.

compus din oameni cu schimbul (teritoriali), este 
împărţit pe companii în 4 regiuni corespun4e- 
toare întregei regiuni de recrutare a regimentului. 
Regimentele de I. sunt comandate de un colonel 
sau locot.-colonel. Batalioanele de venători se 
împart câte 2 pentru un corp de armată, sunt 
comandate de un maior. Companiile de gendarmi 
sunt 2, una la Bucuresci şi a doua la Iaşi, şi sunt 
comandate de un căpitan.

Infarct pulmonal, hemoragie în parenchimul 
plămânului, consecutivă unei trombose sau em
bolii şi care se observă în infecţiunea purulentă 
şi afecţiunile cardiace. [V. I.]

Infecţiune numim îmbolnăvirea prin intro
ducerea în corpul omenesc sau animal a unui 
virus, a unui microorganism viu, capabil a se 
înmulţi în acel corp şi a produce boala identică 
în alt corp, în care este importat din corpul 
primului bolnav acest microorganism patogen. 
I. se deosebesce de intoxicaţiune (otrărire) prin 
faptul, că intoxicaţiunea produce un efect imediat 
după introducerea materiei toxice în organism, 
I. însă se manifestă numai la finele incubaţiunii, 
după trecerea timpulm necesar pentru ca micro- 
organismii patogeni să se înmulţească în orga
nismul în care au făcut invasiune. Vehiculul 
materiei infecţioase pot fi excreţiunile şi secre- 
ţiunile unui om ori animal bolnav do boala in- 
fecţioasă şi ori ce substanţă mânjită cu ele: 
excremente, scuipat, flegme, sudoare, vestminte, 
aşternut, obiecte de pansament (cârpe, sdrenţe), 
aerul atmosferic, apă, instrumentele şi ori ce 
obiect de care s’a servit bolnavul, ori ce jnaterie 
animală crudă. Materia infecţioasă întră în or
ganismul sănătos prin diferite căi, prin organele 
respiratorii, prin canalul digestiv, prin pielea 
intactă, prin membrana mucoasă intactă, prin 
diferite lesiuni ale pielei şi ale membranelor 
mucoase: sgărăituri, erosiuni, exfoUaţiuni, răni. 
Una şi aceeaşi boală poate fi deodată infecţioasă 
şi contagioasă, se poate transmite prin contactul 
imediat cu bolna^ sau prin intermediul unui 
vehicul care conţine virusul. I. se preîntimpină 
prin curăţenia scrupuloasă, prin asepsia şi anti- 
sepsia chirurgicală şi obstetricală, prin desin- 
fecţiune, prin precauţiunile prescrise de Igiena 
industrială pentru industriile cari întrebuinţează 
materii animale brute. [I. F.]

Infecţiune prin cârpe, sdrenţe, boala obser
vată în fabricile de hârtie la lucrătorii cari cla
sifică cârpele (sdrenţele) murdare, în caşul când 
aceste cârpe au fost mânjite cu secreţiunUe 
oamenilor şi animalelor bolnave, mai ales de Dălac 
(de Pustula maligna). Pentru prevenirea acestei 
infecţiuni se prescrie desinfectarea prealabilă a 
cârpelor prin vapori de apă ferbinţi.

Infecţiune cadaverică se produce la disec- 
ţiunile de cadavre, la lucrările de anatomie, de 
medicina legală, la exerciţiile de chirurgia ope
ratoare, prin înţeparea cu un instrument mânjit 
cu părţile cadaverice şi prin inocularea în rană 
a materiei animale putrede, a bacililor putre- 
facţiunii sau chiar a boalei infecţioase speciale 
de care zăcuse bolnavul cărui aparţine cadavrul. 
Consecinţa acestei infecţiuni este o septicemie 
adeseori mortală; ea se previne prin desinfec
tarea imediată a vulnerei şi chiar prin exci- 
siunea grabnică a părţii înţepate.

Infecunditate, v. Sterilitate.
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Infer, (botan.) s6 niimesce ovarul aşezat de
desubtul celorlalte părţi ale florei (v. Epigyn, 
GfynoeceuJ. Acest caracter e folosit în clasificaţia 
Dicotyledonatelor (v. ac. şi GamopetaleJ.

Infermentarii, v. Azima.
Infern, acea parte din lumea cealaltă (lumea 

de jos), unde sunt trimise spre pedeapsă sufle
tele oamenilor rei. Atât religia lui Moise cât 
şi cea greco-romană admiteau, că murind trupul, 
încetează viaţa personală a omului, sufletul lui 
însă se duce în lumea de jos, un loc întunecos, 
unde ca »umbra« duce o viaţă neactivă, lipsită 
de bucurii. Ovreii au numit acest loc Şeol, mai 
târcjiu Geena (v. ac.), iar Grecii Hades (v. ac.). 
In legătură cu învăţătura despre înviere, I. de
vine, în loc de lumea umbrelor, un loc de chi
nuri trupeşei, şi se descrie când ca un loc geros 
(Mat. 8, 12), când ca loc plin de chinuri produse 
prin foc (Marcu 9, 48); concepţiunea din urmă 
predomină în Testamentul nou (Mat. 25, 41; 
Apocalips 21, 8). Infernul astfel consolidat în 
credinţa lumii creştine, l-a descris Dante şi l-a 
pictat Giotto la începutul seci. XIV. După în- 
veţătura bisericii creştine sufletele oamenilor răi, 
după judecata din urmă, vor fi aruncate la munci 
nesfîrşite în I.

Jnfertil, neproductiv, steril; păment I., pă- 
mentul puţin roditor se numesce un pământ 
sărac. Plante nefertile sunt acele cari nu produc 
semenţă, ci se propagă cu deosebire prin rhizomi 
şi stoloni.

Infibulaţiune, (lat.) împiedecarea coitului sau 
onaniei prin sirme sau cusătură; practicată deja 
în antichitate, în Est-India âncă şi astăcji.

înfiere, v. Adopţiune.
Infiltrare, Infiltraţiune se numesce aşezarea 

unei materii în interstiţiile unui organ, unui 
ţesut organic. Inflltraţiunea edematoasă a pielei 
s. e. constă în adunarea de serositate în inter
stiţiile ţesutului pielei, între elementele ei ana
tomice; astfel vorbim de infiltraţiune grăsoasă, 
sanguină, calcară, tuberculoasă, etc.

Infinit, fără început şi fără sfîrşit. Nelimitat. 
Care întrece ori ce măsură, nu se poate exprima 
printr’un număr. In matern.: Limita unei frac
ţiuni, al cărui numărător remânând constant, sau 
tinzând cătră o limită deosebită de zero, numi
torul tinde spre zero, s. e. pentru a şi & deo
sebiţi de zero, fracţiunea 5^, în care x tinde 
spre b, are de limită infinitul: căci numărătorul 
tinde să devie ab deosebit de zero şi numitorul 
6—6 = o. In genere I. se poate esprima sub forma 
a fiind suposat deosebit de zero. Simbolul prin 
care se exprimă în matematică înfinitul e cxd.

Infinit mic, o cantitate variabilă, având de li
mită pe zero, s. e. în condiţiunile de mai sus.

Infinitesimal, ce privesce cantităţile infinit de 
mari sau mici.

Infinitiv, mod (v. ac.) verbal ce exprimă starea 
sau acţiunea fără a determina numărul sau 
persoana.

Infirm, se numesce un individ al cărui corp 
nu posedă toate organele, toate funcţiunile, sau 
nu le posedă in mod complect, normal, iar restul 
corpului se poate afla într’o stare sănătoasă. 
Infirmitatea poate să dateze dela nascere sau să 
constitue terminarea unei boale, unui accident.

Asile de infirmi. Asilele de infirmi şi bătrâni 
se întreţin de stat, de comună, de aşezăminte 
publice de îngrijire de bolnavi şi de binefacere 
şi de caritate privată. In România deja în tim
purile trecute se da in unele chilii din cui-ţile 
mănăstirilor îngrijire bătrânilor şi neputincio
şilor şi din aceste chilii s’au format treptat asile. 
Astăzi există în Regatul român 20 asile pentru 
infirmi şi bătrâni, două întreţinute de stat, câte 
una de administraţiunile mari spitalicesci cu 
fundaţiuni speciale: Eforia spitalelor, Epitropia 
casei Sf. Spiridon din Iaşi şi Epitropia Aşeză
mintelor Brâncovenesci din Bucuresci, câte unul 
de primăriile comunelor urbane Botoşani, Bu
curesci, Craiova, Iaşi, Piatra, Roman, Severin, 
6 din fundaţiuni private în Bucuresci, 1 în Iaşi 
şi 1 în Botoşani.

Infirmerii miiitare. In România pe lângă fie
care regiment sau corp în parte este cute o I. 
unde se tratează casuiile uşoare de boală. Oa
menii bolnavi mai grav sunt trimişi la spitalele 
militare; cei bolnavi de oebi sunt trimişi la 
infirmeriile de ochi cari sunt în număr de trei, 
la Teiş (Tîrguvestei), Galaţi şi Roman. Aceste 
infiiTuerii sunt conduse de câte un medic de 
regiment cl. II (căpitan) şef, având un medic 
de batalion ajutor. Pentru disciplina şi instruc
ţiunea militară este însărcinat un căpitan. Sunt 
câte 4 sanitari de suta de bolnavi. In garni- 
soanele, unde sunt detaşate mai multe tnipe, 
este o I. de garnisoană, cum este s. e. la Tulcea, 
care este destinată a primi şi îngriji de bol
navii acelei gamisoane.

In fiagranti delicto, (lat.) expresiune techuică 
care însemnează: surprinderea unui criminal 
asupra faptului, în momentul comitere! crimei 
sau delictului. In unele ţeri se aplică în ase
menea cas o procedură sumară, de natuiă a 
conduce cui’âud la pedepsirea deliqueutului. (v. 
Flagrant delict.)

Infiamaţiune sau aprindere, reacţiuuea din 
ţesuturile vii, pe care o provoacă toate căuşele 
iritante, loviturile (traumatisme), arsuiile sau 
petiTinderea de corp străin sau microbi, cari 
produc în locul rănit roşaţă, căldură şi durere 
şi în multe caşuri puroiu. Tratament: piimele 
2—3 (ţile comprese reci cu ghiaţă, dui)ă acest 
timp însă calde.

Infiamaţiune de sine, caracterul accloi1 cor
puri cari se aprind şi ard cu flamă, fie când 
sunt atinse de altă flamă, fie din causa maroi 
călduri ce se produce în massa lor datorită 
vr’unei reacţiuni chimice, fie când acele corpuri 
în momentul nascerei lor vin în contact cu oxi
genul aerului. Exemple de asemenea coipuri 
avem eterul, petrol, pulberea de tun, fosfor, 
hidrogen fosforat, etc.

Infiaţionişti, în America, aderenţii emisiunii 
nelimitate de hârtie-monetă.

Inflexibil, indeclinabil (v. ac.).
Inflexiune sau difracţiune, însuşirea aceea a 

sunetului şi în parte şi a luminei, că între anu
mite împrejurări se abat dela legea piopagării 
în linie dreaptă şi se îndoaie. Sunetul se aliate 
de câte ori dă de corpuri, prin cari nn poate 
trece uşor, lumina de câte ori trece [irin apor
turi ânguste.

Inflorescenţa, (botan.) sau Thalamus, se nu
mesce modul cum sunt grupate florile pe axele
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simple sau ramificate. Se disting următoarele 
feluri de I. I. HomotacUce, la rândul lor fiind: 
1) hotrytice swl centripete, indefinite, racemoase, 
ca s. e. racemul simplu şi compus; corymbul 
(v. ac.); spicul (v. ac.), cu yariaţiunile lui, spa- 
dice, ament (v. ac.); umbrela (umbella) simplă 
şi compusă; capitulai (v. ac.) simplu şi compus, 
aceste feluri de I. botrytice se pot combina 
între ele, s. e. raceme de spice, raceme de ca
pitule, etc.; 2) cymoase sau definite (v. ac.), 
centrifuge (v. dma), cu variaţiunile: pleiochasiu 
(cima multipară), dichasiu (cima bipară), mo- 
nochasiu, (cima unipară lielicoidă sau dcinnus 
şi cima unipară scorpioidă sau bostryx). II. Hete- 
rotactice (v. ac.), combinaţiune între I. race- 
moasă şi cea cymoasă; s. e. raceme de cicinuri, 
etc. După cum sunt grupate florile în L, tot 
aşa vor fi grupate mai târziu fructele ce provin 
din ele. [S. Şt. E.]

înflorire, Floratio, (v. Florescenţă).
Influenţa, v. Gripa.
Influenţa electrică, v. Inducţiunea electrică.
Influxue phisicus, este aceea dintre hipotesele 

ce încearcă a explica raportul dintre tnip şi 
suflet, care susţine, că prin sensurile noastre 
întocmai ca prin nisce canaluri deschise întră 
anumite părticele volatile, isolate din obiectele 
externe, cari ajungând în suflet dau ansă ca 
în acela să se conceapă tot atâtea imagini şi să 
se formeze tot atâtea idei. Aceasta hipotesă în 
antichitate a fost representată prin Empedocles 
(seci. V. a. Chr.), în timpul mai nou prin Car- 
tesiu (1596—1650) şi prin I. G. Fichte (1797 
până 1879). Ca teorie se numesce Influxism. 
(Cf. Pletosu, Psich. § 92.) [PI.]

Informaţiune, în genere lucrarea prin care 
punem pe cineva în posiţie ca să cunoască 
şi el ceea ce noi seim. In psichologie 
se numesce I. (informaţia animo impressaj 
imaginea remasă în suflet în urma impresiunei 
venite prin sensuri dela obiectele externe. In 
drept se numesce I. un act judecătoresc, 
care conţine depunerile martorilor în materii 
criminale. [PI.]

Infracretacea, seria, (geol.) una din cele doue 
divisiuni (I. şi supracretaceă) a sistemului cre- 
tacic (v. ac.).

Infracţiune, ori ce călcare de lege şi în ge
nere ori ce faptă care face pe autorul ei pasibil 
de o pedeapsă, în vîrtutea unui text de lege. 
I. .sunt de mai multe categorii: legislaţiunile 
moderne le împart de obiceiu în trei categorii: 
contravenţiuni, delicte, crime (v. ac.). Criteriul 
acestei divisiuni tripartite este nu gravitatea I.-ei, 
ci gravitatea pedepsei (v. ac.) edictate de lege. 
S. e. codul penal român (ca şi alte coduri pe
nale) spune în primul seu articol: »I. ce se 
pedepsesce de lege cu pedepsele: munca silnică, 
reclusiunea, detenţiunea şi degradaţiunea civică, 
se numesce crimă. I. ce se pedepsesce de lege 
cu închisoare corecţională, interdicţinnea unora 
din drepturile politice, civile ori de familie şi 
amendă dela doue(}eci şi şease lei în sus, se 
numesce delict. I. pe care legea o pedepsesce 
cu închisoare poliţienească şi cu amendă se nu
mesce contravenţiune.<!^ Această din urmă cate
gorie de I. presintă însă un caracter distinctiv 
foarte important şi anume acela, că contraven- 
ţiunea atrage pedeapsă chiar când este comisă

neintenţionat, pe Când celelalte I. nu se pedep
sesc dacă lipsesce acest element intenţional. 
Ţinendu-se samă de aceasta, s’a făcut o nouă 
clasificare a I.-lor. în: I. neintenţionale şil. inten
ţionale. Dintre diversele legiuiri penale europene, 
numai codul penal italian (modificat în 1889) 
a adoptat această divisiune bipartită a I.-lor.

Infrânare, v. Abstinenţa.
înfrăţire, în agricultură se numesce odrăs- 

lirea sau multiplicaţiunea cerealelor, unde ies 
din un grăunte mai multe fire sau spice.

Infrunzlre, v. Foliaţiune.
infula, ornat episcopesc, v. Mitra.
infundlbullform, (botan.) în formă de pâlnie, 

formă ce o poate ave calicele (v. ac.) şi mai 
ales corola (v. ac.).

Infundlbulum, tub format din prelungirile în
toarse ale mantiei; prin el iasă afară apa din ca
vitatea branchială a moluştelor; numit âncă şi 
*siphon*.

Infuslbll, se (jice de un corp care nu fusio- 
nează, nu se topesce, nu poate fi adus prin căl
dură în stare lichidă prin mijloacele ordinare. 
Propriu vorbind nu există corp infusibil.

Infuslune, operaţiunea care are de scop de a 
trece în soluţiune materiile solubile, cari sunt 
conţinute în diferite alte substanţe întrebuin
ţate în farmacie ori medicină. Constă în aceea, 
că apa ori alt lichid, ca alcool, eter, se ferbe 
mai ântâiu şi apoi aşa ferbinte se aruncă asupra 
acelor substanţe aşezate într’un vas special, şi 
închis pentru a opri pierderea principiilor aro
matice. După recire, lichidul se strecoară printr’o 
pânză, înlăturând astfel substanţele solide. Infu- 
siunea se practică de ordinar asupra subst. ve
getale, s. e. a rădăcinilor amilacee pentru a se 
prepara aşa (Jisele ceaiuri medicamentoase şi 
extracturi. Mai toate plantele întrebuinţate în 
farmacie sunt servite medicinei, graţie acestei 
operaţiuni.

Infusorla, protozoari cu nucleu şi cili vibratili 
sau flageli, fără pseudopodii; cu gura şi una sau 
mai multe vacuale coutractile. Cuprinde: Fla
gelate, Ciliate şi Adnete.

Inga Willd., (botan.) gen din vasta familie a 
Leguminoaselor, subfamilia Mimoseae, tribul In- 
geae, cuprinde arbori sau arbusci fără spini. Acest 
mare gen are vr’o 140 de specii, ce cresc prin 
America tropicală. Fructele unor specii de Inga 
sunt alimentare, iar pulpa, ce încungioară se
minţele de I. vera Willd. este laxativă. Scoarţa 
de I. marginata Willd., conţine tanin în mare 
cantitate, din care causă se întrebuinţează spre 
a colora stofele şi lemnele. [Z. C. P.]

Ingeborg, regina Franciei, fica regelui Dane
marcei Waldemar I; n. 1176. 1193 a devenit 
soţia regelui francez Filip II, care în curând 
s’a despărţit de ea, dar 1213 a primit-o înapoi, 
vrând a puue capei nemulţăinirii, ce s’a ivit în 
ţeară din causa aceasta, şi a se împăca cu papa. 
I. t 1236 în Corbeil.

Ingemann, Bernhard Severin, scriitor danez, 
n. 28 Maiu 1789 în Torkildstrup. t -4 Febr. 
1862 în Lorae. I’oesiile sale lirice, romanele şi 
naraţiunile sale sunt lectură foarte plăcută pentru 
conaţionalii sei. Cele mai însemnate lucrări ale 
sale sunt: Lands by boruene (18.52), Valdemar 
den Store og hans Maend (1824), Valdemar Leir 
(1826), ş. a.
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Ingeniu, cel mai înalt grad al puterii intelec
tuale. I. se descopere în tăria de a afla chiar 
şi între obiectele şi întemplările, cari de alt
mintrelea stau numai într’un nex contingent, 
o legătură intimă, raport şi nex causal necesar. 
Productele ingeniului se presintă ca originale, 
tipice, de model şi clasice. [PI.]

Ingenunchiare, act de adoraţiune, în religiu- 
nile tuturor popoarelor (Rom. 11, 4). La cultul 
divin creştinesc I. e de origine apostolică (Fapt. 
ap. 7, 59), ea nu e numai semnul adoraţiunii, 
ci e şi expresiunea sensibilă a penitenţei şi a 
cererii devote. In biserica noastră îngenunchie 
poporul la consacrare eucharistică şi cumine
care în semn de adoraţiune, la cetirea evan- 
geliei în semn de reverinţă faţă de cuventul 
lui Dumnezeu, şi ou ocasiunea cetirei a anumite 
rugăciuni (molitve, s. e. la cetirea celor 7 rugă- 
găciuni prescrise la inseratul din (Jiua ântâiu de 
Rusalii) în semn de pocăinţă şi devoţiune.

[Dr. Is. Marcu.]
înger, (grec.) vestitor şi trimisul lui Dum- 

ne4eu. I. sunt fiinţe sau spirite curate, având 
înţelegere, voinţă şi putere de lucrare mai per
fectă decât oamenii; prin graţia divină sunt creaţi 
în sfinţenie şi dreptate. Ca atari I. formează 
statul ordului supranatural, şi chiar pentru aceea 
se numesc «puteri ceresci«, vecjetorii mărirei di
vine, prietenii şi servitorii lui D(Jeu. (Luc. XX, 
35; Evr. XII, 22; Mat. XXII, 20.) Nu toţi I. 
au remas statornici în sfinţenie şi în dreptatea 
originară, ci o parte trufindu-se s’au resculat 
asupra voinţei divipe. Aceştia apoi în vecinica 
pedeapsă fuseră lăpedaţi din mărirea cerească. 
Aceşti I. rei se numesc diavoli (loan VIII, 44; 
Luc. X, 18; II Petni II, 4; Juda VI.), cari prin 
felurite ispite ţintesc la promovarea reutăţilor 
în lume. I. buni lucră la promovarea mântuire!, 
priveghează presto viaţa şi bunăstarea spirituală 
şi trupească a oamenilor. Aceşti I. se numesc 
* îngeri păzitori*. (Mat. XVIII, 10.) Fiecare 
om are un atare I. Ceata I.-lor este mare, şi 
după înveţătura iui Dionisiu Areop. se împart 
în 9 clase: * Serafimi, Cheruvimi, scaunele, dom
niile, virtuţile, puterile, împărăţiile, Archangeli 
fi îngeri.* In sf. Scriptură numai despre trei 
Archangeli se face amintire nominală, anume; 
Gavriil ca vestitoriul mântuire) legei noue (Dan. 
EK, 21; Luc. I, 19.). Mihaiu, aperătorul popo
rului israelitean (Dan. X, 13; Apoc. XU, 7.). 
Bafael, scutitoiul vieţii şi al sănătăţii (Tob. 
111, 25; VI, 16.). Deja în legea veche era cu
noscut şi lăţit cultul de onoare al I.-lor, ceea 
ce s’a susţinut şi s’a întărit şi în legea cea nouă 
a creştinătăţii, unde s. e. în onoarea Archan- 
ghehlor Midi. şi Gavriil şi a cetelor înge
resc! este dedicată şi serbătoare legată. Pe urma 
hotărîrei sinod. II Nicen, I. se deping în deo
sebite chipuri şi forme. Aşa s. e. ca «tineri plini 
de bărbăţie*, îmbrăcaţi în vestminte albe uşoare 
încinse cu brâu, cu aripi, desculţi, cu capul gol, 
având în mâni cădelni^, trimbiţă, cumpănă ori 
cununi, cu mânile ridicate spre rugăciune, ori 
ţinute pe piept în semn de umilinţă, prin ce 
închipuesc fericirea de care se bucură, prom- 
titudine de servire, de preamărire a lui Dumnezeu, 
mijlocirea între Dumnezeii şi credincioşi, ducând 
rugăciunile acelora la tronul lui Dumnedeu.

Ingermanniand, rusesce IshorsJcaja zemlja, în

limba finică Ingerimuaa, numirea svedeză a 
teritorului, ce zace între lacul Ladoga, Neva, 
Golful finlandez, Naova şi guvernamentele Pscov 
şi Novgorod. Dela 1702 teritoriu rusesc.

Ingeata, (lat.) alimentele şi aerul întrodus în 
corp. Ingestiune, întroducerea acelora.

Inghieţare, trecerea corpurilor lichide în stare 
solidă. V. Ghiaţă.

In meteorologie se numesc îngheţ nocturn 
îngheţurile de toamnă şi primăvară, cari se 
produc numai în nopţile înstelate, senine; ele 
mai sunt numite şi îngheţuri albe, din causa 
coloare! pe care o dau plantelor şi pentru cari, 
mai ales pentru viţa de vie, ele sunt foarte rău
făcătoare. Causa lor provine de acolo, că atunci 
când cerul e senin, noaptea şi temperatura ae
rului numără numai câteva grade deasupra lui 
zero, plantele şi pământul capătă o temperatură 
sub zero şi înghiaţă. Aceste geruri au fost adesea 
în popor atribuite lunei (v. luna roşietică), căci, 
când e senin, luna vă4endu-se frumos, s’a credut 
că ea e causa, iăr nu seninul, că pământul şi 
plantele'înghiaţă deşi în aer nu e o temperatură 
de îngheţ.

Inghieţata, cremă pregătită din lapte, ouă şi 
zahăr cu adaus de diferite condimente; sau sucul 
diferitelor fructe Îndulcit cu zahăr, îngheţat prin 
ajutorul unui aparat frigorific. Această substanţă 
consistentă numită I. se consumă ca desert, cu 
scopul de a recori. [M. B.]

înghiţire, v. Deglutiţiune. Inghiţitoare, v. 
Faringe.

Inginer, techniciau calificat la o şcoală tech- 
nică superioară; în genere cei ce proiectează 
şi dirijează lucrările industriale, mechanice, ori 
de artă. Pentru a fi abilitat a exercita profe
siunea de I. în Rom. urmează a se obţine mai 
ântâiu diploma sau certificatul Şcoalei de poduri 
şi şosele din Bucuresci sau a unei şcoli echi
valente din străinătate.

Şcoala de poduri şi fosele din Bucuresci se 
împarte în două secţiuni, şi anume acea a I.-lor 
propriu dişi Şi acea a conductorilor desinatori. 
Secţiunea I este destinată a forma I. pentru 
toate ramurile de lucrări publice, şi durata cursu
rilor este de patru ani. Absolvenţii acestei secţiuni 
obţin diplome de I. sau numai certificate, duţ)ă 
cum este media geuerală a notelor obţinute in 
cei patru ani de studiu. Legea promulgată prin 
înaltul decret regal cu nr. 3073 din 31 Mart. 1885 
prescrie întroducţiunea de cursuri militare pe 
lângă învăţământul şcoalei, că absolvenţii Sec
ţiunii I vor fi scutiţi de voluntariat, şi că vor 
fi trecuţi, la eşirea din şcoală, în corpul geniului 
militar cu gradul de sublocotenenţi în resorvă. 
Secţiunea a doua este destinată a forma con
ductori de lucrări-desinatori. Durata cursurilor 
acestei secţiuni este de doi ani. Elevii acestei 
secţiuni, cari au satisfăcut pe deplin tuturor pro
belor şi tuturor examenelor în decursul celor 
doi am de studiu, obţin diploma de conductori 
de lucrări-desinatori. Prin legea promulgată cu 
decretul regal nr. 2339 din 9 Iunie 1894, toţi 
I. şi conductorii cari se află în serviciul statului, 
judeţelor şi comunelor sunt înscrişi în Corpul 
technic al ministeriului lucrărilor publice; care 
corp este însărcinat: a) cu studiarea şi redac
tarea proiectelor, cu direcţiunea şi supraveghierea 
tuturor lucrărilor publice ce se execută do stat,
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judeţe şi comune, excepţionându-se lucrările 
efectuate de geniul militar, I. forestieri şi ho
tărnici, precum şi de acele de architectură; 
b) cu supraveghierea şi întreţinerea tuturor lu
crărilor publice existente aparţinând statului, 
judeţelor sau comunelor, exepţionându-se lucră
rile militare, forestiere, de hotărnicie şi de archi
tectură ; c) cu exploatarea tuturor căilor de co- 
municaţiune, a docurilor şi a intrepositelor; d) cu 
examinarea proiectelor şi supraveghierea lucră
rilor publice ce se execută pe cale de concesiune.

Inginerii din corpul technic al rainisteriului 
lucrărilor publice au următoarele grade: in
spector general cl. I şi cl. II; inginer şef cl. I 
şi cl. II; inginer ordinar cl. I, cl. II şi cl. III 
şi inginer stagiar. Conductorii au gradul de con
ductor cl. I, cl. II şi cl. III. Diplomele de I. 
dau dreptul la grad de I. ordinar cl. III, iar 
certificatele la acela de I. stagiar. Diplomele de 
conductor dau dreptul la grad de conductor cl. III. 
Conductorii cari au 10 ani de serviciu activ dela 
data admiterii în corpul de conductori, pot trece 
în corpul de I. în urma unui examen şi concurs 
public. I.-ii şi conductorii sunt supuşi la reţine
rile prescrise de legea pentru pensiunile civile. 
Anii de serviciu în diferitele semciuri se cu
mulează.

Ingleby, Clement Mansfield, scriitor englez, 
n. 1823 în Edgbaston lângă Birmingham. 185.5 
până 1858 prof. de logică şi metafisică în Bir
mingham. Scrieri: Outlines of logic, 1856; An 
introduction to metaphysics, 1864—69; A com
plete view of the Shakespeare controversy, 1861; 
Shakespeare’s centurie of prayse, 1869; Shakes- 
peare’s bones, 1883.

Ingolstadt, oraş şi fortăreaţă de primul rang 
în Bavaria superioară, situat lângă Dunăre, cu 
20,656 loc. (1895); castel vechiu, biserică în stil 
gotic, un frumos pod preste Dunăre, 1472—1800 
universitate, mutată în urmă la Miinchen; şcoală 
reală şi latină,

Ingot, nume englezesc, dat baselor turnate de 
ai’gint, aur şi cu deosebire de fier.

îngrădire, încungiurarea proprietăţii cu gard 
viu, gard mort, uluce, stoboare ori şi numai cu şanţ 
şi zăgazuri, (v. Gard.)

Ingram, /. Kelîs, economist englez, n. 1823 în 
comitatul Donegal (Irlanda), 1872 prof. în Dublin. 
A scris: The present position and prospects of 
political economy, 1878; History of political eco
nom y, 1888.

îngrăşare, obesitate, stare de formaţiune prea 
abondentă de grăsime în organism. Se combate 
prin exerciţiu, gimnastică, dietă severă, abţi
nerea de a bea lichide în timpul mâncării şi de 
a mânca făinoase. Apele purgative ca Slănic, 
Karisbad, etc. sunt de un efect trecător; iar 
dintre medicamente: iodothyrine, suc thyroidien. 
Cel mult 7 oare de somn din 24.

îngrăşarea vitelor, are de scop ca prin o hrănire 
copioasă şi suculentă preste strictul necesar al în
treţinere! corpului şi producţiunii lui (jilnice, să fa- 
vorisăm formai’ea de muşchi noui, carne, ori de
punerea de grăsime. Numai vitele tinere până ce 
cresc sunt în stare să formeze celule şi muşchi 
noui, dar nu şi cele adulte şi bătrâne, cari nu mai 
cresc mai mult, ele se îngraşă numai, adecă 
produc celule cu grăsime, pe care o depun intre 
fibrele muşchilor şi fac carnea grasă. După

cum voim să obţinem la îngrăşat carne ori gră
sime, trebue să varieze hrana vitelor în canti
tate şi calitate. In genere le dăm hrană sucu
lentă şi uşor digestibilă. Cu îngrăşarea propriu 
(Jisă nu începem până ce ele nu se află deja 
bine în carne. La depunerea de carne trebue să 
le dăm o hrană mai bogată în substanţe albu- 
minoide, pentru producţiunea de grăsime una 
mai bogată în idrocarbure. Raportul nutritiv 
variază dela una la alta.

îngrăşeminte, se numesc materiile f ertilisatoare, 
pe cari le îngropăm în pământ cu scop ca să-i re
stituim pământului substanţele pierdute prin re
colta de plante agricole şi de grădină, ca să nu 
sărăcim şi sleim pământul. Ingrăşeminte si în- 
grăşeminte chimice se numesc acelea. Ia cari îi 
restituim numai una sau doue din substanţele 
luate, fără de a tinde a-i ameliora şi calităţile 
fisice, ca la gunoirea (v. ac.) cu gunoiu de vite 
sau bălegar.

ingrăşeminte verdi se întrebuinţează cu deo
sebire pe terenurile îndepărtate, dealuri şi coaste 
tari, unde nu putem căra gunoiu ca să îngrăşăm 
pământul. Pe atari locuri semenăm o plantă fo
ioasă şi ieftină, lupin, hrişcă, rapiţa selbatică, 
muştar, etc. pe care o întoarcem cănd este să în
florească şi o punem sub brazdă pentm a în- 
grăşa pământul.

Ingratitudine, lipsa de recunoscinţă pentru 
binefacerile primite. In legislaţiunea mai multor 
ţeri I. poate ave şi urmări de drept. Astfel 
după Cod. civ. rom. (art. 831—3) donaţiuni între 
vii se pot revoca pentru I. gravă (s. e. cmcjimi 
sau injurii grave, refusarea alimentelor).

Ingredienţe, părţile constitutive ale unei mix
turi ; substanţe cari amestecate dau un product 
chimic.

Ingres, (pron. engr.) loan Aug. Dominic, 
pictor franc., n. 15 Sept. 1781 în Montauban. 
113 lan. 1867 în Paris. Timp mai îndelungat a stu
diat în Italia operele clasice ale artiştilor antici şi 
ale celor italieni. 1834—41 directonil Acad. franc, 
în Roma; anii din urmă ai vieţii i-a petrecut 
în Paris. I. a fost unul din cei mai remarcabili 
artişti ai timpului seu. Ca pictor a lucrat în multe 
direcţiuni, subiectele sale sunt felurite: antice, 
religioase, istorice, alegorice. Cele mai preţioase 
producte ale sale sunt: Bonaparte ca consul (1804), 
Napoleon pe tron (1806), Oedipus şi sfinxul 
(Paris, Louvre), Virgiliu îşi cetesce Eneida lui 
August şi Octaviei, Moartea lui Leouardo da 
Vinci, Christos predă lui Petru cheile raiului 
(1820, Paris, museul Luxemburg), Henric IV 
şi fiii sei, Apoteosa lui Omer. ş. a.

îngrijirea săracilor, v. Asistenţa publică.
îngropare, v. Înmormântare.
Inguinala, regiunea acea parte a abdomo- 

nulm, care se află imediat deasupra extremităţii 
inferioare şi e mărginită de aceasta prin o brazdă, 
ce se întinde dela şold până la genitalii. 1. are 
mare însemnătate, deoarece aici sunt doue ca
nale, ce conduc din abdomen, şi o grămadă de 
glandule. Prin lărgire canalele dau nascere la 
heiTiiile cunoscute ca hernii inguinale şi crurale 
(cf. art. Hernia); prin infiamaţie glandulele se 
umflă şi dau nascere la afecţiunile cunoscute 
sub numirea Bubo (v. ac.).

Inguleţ, afluent pe dreapta al Niprului; 
556 km. lung.
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Inhalaţiune, ca cură este inspirarea metodică 
a atmosferei de diferită densitate şi tempera
tură, care poate să conţină şi medicamente. Exe
cutarea acestei cure se face prin aparate anume 
construite, dintre cari cel mai general este ca
binetul pneumatic, inventat de Henshaw (1664). 
Indicată: Ia morburile organelor respiratorice 
(catar bronchial cronic, emphysemă, tuberculosă, 
exsudate pleuritice, tuşă convulsivă, etc.).

[Dr. L. P.]
Inherenţa, (lat.) raportul metafisio ce se află 

între substanţă şi accidenţă, între obiect şi notele 
sale cari îl constitue. [PI.]

Inhlbiţiune, fenomenul psichic-flsiologic ce con
sistă în oprirea sau suspendarea unei activităţi 
nervoase, fără ca suspendaiea activităţii func
ţionale să fie datorită unei lesiuni apreciabile, 
în organism există nem, denumiţi nervi de oprire, 
cari intrând în acţiune determină oprirea func
ţionării unui organ. Experienţa de fisiologie a 
demonstrat în chip peremptoriu existenţa acestor 
nervi. Pneumogastricul este un nerv opritor al 
inimei. Nu numai nervii, dar chiar centrele 
cerebro-spinale exercită la rândul lor reciproc 
între ele fenomene de oprire, de moderare func
ţională. Nervii sensitivi pot provoca în urma 
unei iritaţii periferice o acţiune inhibitorie, de 
oprire, de moderare asupra centrelor nervoase. 
Acţiunile inhibitorii în patologia mintală remân 
âncă a fi studiate, precum şi rolul lor în viaţa 
noastră psichico-fisiologică. [N. Vaschide.]

Inhobotarea, InvSlirea miresei, adecă legarea 
capului cu piepten sau cu conciu. Iu (Jiu.Q' după 
cununie, trei femei, din cele mai aproape rude 
ale miresei, vin de dimineaţă la mireasă, adu- 
cendu-i un colac. Ii despletesc perul, punând 
mirele să-i aleagă cărarea cu un fus; apoi o 
pieptenă. După învelire merg mirii cu nuntaşii 
şi după ei musica Ia rîu, acolo mireasa pune 
de trei ori apă într’un ciubăr, în care se spală 
mirele pe mâni, şi apoi mirele varsă apa din 
ciubăr lovindu-1 cu piciorul. Pune apoi mirele 
altă apă în ciubăr, iar de trei ori, şi în aceea 
se spală mireasa vărsându-o iar cu piciorul, 
ceea ce însemnează că ambii au fost curaţi în 
fecioria lor. De aci pleacă la casa mirelui cântând.

In boc signo vinces sau JSoc signo vinces, (lat.) 
cu acest semn ai să învingi; inscripţie care i-s’a 
arătat pe cer, alăturea cu crucea, lui Constantin 
cel mare, cu ocasiunea resboiului cu Maxentius.

In honorem, (lat.) în onoarea, în cinstea cuiva.
Inhumaţiune, îngropare.
Inibahar, Inipahar, numiri vulgare ale plantei 

Juniperus communis L. (v. ac.).
Inima, cordul, centrul sistemului vascular; din 

ea isvoresc arteriile şi în ea se varsă vinele. 
I. este un organ musculos, în lăuntru gol, de 
forma unui semicon sau a unei pere, aşezat în 
partea stângă a toracelui. Basa acestui semicon, 
respective basa I.-ei e situată în sus, iar vîrful 
în jos şi în stânga. I. are o faţă anterioară, 
ceva convexă, şi o faţă posterioară, mai plană, 
precum şi două margini laterale; pe suprafaţa 
ei se mai observă două brasde, una longitu
dinală (Sulcus longitudinalis) şi alta circulară 
(Sulcus coronalis s. circularis). Mărimea I.-ei 
corespunde în general mărimei unui pumn; 
greutatea ei în termin mediu e de 300 gr. I. 
este învălită de o membrană seroasă, de pe-

ricard. Prin un părete ea este împărţită în 
două cavităţi, în I. stângă şi în I. dreaptă; fie
care parte mai este divisată apoi în alte două 
cavităţi, în auriculă şi în ventriculă. Aceste 
două cavităţi din urmă comunică între sine prin 
orificiile auriculo-ventriculare sau venoase, iar 
ventriculele cu arteriile corespunzătoare prin 
oi'ificiile arterioase. La toate aceste orificii sunt 
aşezate supape sau valvule; cea aşezată între 
auricula şi ventriculă dreaptă se numesce Val- 
vuia tricuspidală, cea dintre auricula şi ven- 
tricula stângă V. bicuspidală sau mitrală, iar 
cele dintre ventricule şi arterii V. semilunare. 
Supapele sunt înzestrate cu nisce coarde, cari 
stau în legătură cu aşa numiţii musculi pa- 
pillari. In auricula dreaptă se varsă ambele 
vene cave (super, şi inf.) şi în cea stângă venele 
pulmonare; din ventriculă dreaptă isvoresce 
arteria pulmonară şi din cea stângă aorta. Din 
aorta se ramifică două arterii mici, numite ar
terii coronarii, cari se întind pe brasdele inimei 
şi provăd inima cu sângele necesar. In păretele 
(diafragma) ce desparte auriculele I.-ei embrio- 
nale, se găsesce un orificiu, numit Foramen 
ovale, care permite trecerea sângelui din au
ricula dreaptă în cea stângă; la embrion sângele 
nu are lipsă a fi oxydat în plumâni. Inervaţia 
I.-ei o provăd râmi de-ai nervilor Vagus şi Sym- 
pathicus. (v. ilustr. alăturată şi articolele Cir- 
culaţiunea sângelui şi Puls.)

Inima rea, (med.) termin poporal pentru dy- 
senterie (v. ac.), se folosesce în Trs. [—]

Defect de inimă, boală de inimă causată prin 
o lesiune anatomo-patologică a inimei. Aceste 
boale sunt următoarele: insuficienţa valvulelor 
mitrale, tricuspidale, aortice şi pulmonare, cau- 
sate prin o îngroşare sau scurtare a acestor 
valvule; retrecisimentul orificiului mitral, tri- 
cuspidal, aortic şi pulmonar, causate prin o 
ângustare a acestor orificii. Insuficienţele şi re- 
trecisimentele împiedecă o regulată împărţire a 
sângelui şi aşa dar o regulată funcţionare a 
inimei; ele sunt resultatul unei endocardite acute 
în urma reumatismului şi a altor boale infec- 
ţioase. Bolnavul sau moare în period a acută 
sau cordul se adaptează, prin hypertrofie, difi
cultăţilor, şi bolnavii, cari trăiesc în mod igienic, 
o pot duce mult timp; mai pe urmă însă muşcliiul 
cardiac slăbesce, simptome de asistolie surviu 
(respiraţia grea, umflarea corpului, dropica, con
gestii pulmonare, a ficatului, etc.) şi moai'tea, 
adeseori subită, e finitul. [Im.]

Inima, în înţeles psichologic, se ia ca loia
litatea sentimentelor dintr’un moment dat, ca 
starea şi disposiţia afectivă produsă de coii- 
fluxul sentimentelor mai pronunţate şi aproape 
dominante în consciinţâ. Şi în acest înţeles so 
face deosebire între oameni buni de inimă, 
oameni răi, împietriţi la inimă, miloşi, nepăsători, 
veseli ori posomoriţi, pacinici ori arţăgoşi, otc. 
I. se ia şi ca sediul cui'agiului (de unde expre- 
sinnea inimos).

Inima lemnului, v. Duramen.
Inistru, (bot.) v. Genista tinctoria.
Iniţial, care începe. Iniţiala, prima literă a 

unui nume.
Iniţiale, (botan.) se numesc şi nisce celule spe

ciale dela vîrful vegetativ (v. Meristem) al iadă 
cinei, tulpinei şi frunzelor dela plante; aceste ce-
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Iniţiativa — înnămolire. 829
lule, prin anumite divisiuni, dau o anumită ţesătură 
din corpul acestor organe. Aşa, există o singură 
celulă I. la vîrful tulpinei de Muşchi, Criptogame 
vasculare şi Gymnosperme; 2—3, ori mai multe 
rânduri de celule L, la vîrful tulpinei de An- 
giosperme, etc.

Iniţiativa, acţiunea de a începe sau propune 
an luciu.

Iniţiativa legilor, dreptul de a da impulsul 
la facerea unei legi. Puterea legislativă în sta
tele absolute se exercită exclusiv de monarch, 
iar în statele constituţionale de domnitor în 
conţelegere cu representaţiunea naţională. Pre- 
tutindenea se observă principiul, de a acorda 
I. legilor tuturor factorilor cbiemaţi a exercita 
puterea legislativă şi chiar tuturor membrilor 
coi’purilor legiuitoare.

injecţia, în medicină întroducerea unui lichid 
(de obiceiu ca medicament) în corp pe lângă o 
presiune oarecare. I. se aplică în rect (în caşul 
acesta se (Jice şi clistir sau clysma), uretră, va- 
gină, nas şi ureche. I. se poate aplica sub piele' 
(I. ipodermatică, subcutanată), în însăşi sub
stanţa s. e. a glandulelor, a neoplasm eloi1, etc. 
(I. parenchymatoasă) sau direct în musculatură 
(I. intramusculară).

injector. instrument ce servă de a întroduce un 
lichid întro cavitate, s. e. într’o vînă, într’o rană 
ori fistulă, şi ca atare e sinonim cu seringe, ori cu 
aplicaţiune industrială, s. e. la maşine, locomo
tive, înlocuind alte aparate numite pompe. In 
caşul acesta din urmă el se basează pe simpla 
mişcare a gazelor, care provoacă prin oarecari 
disposiţiuni pe aceea a apei şi de aci alimen
tarea maşinei fără ajutorul unei pompe cu mâna.

înjurătura, sudalmă, e ori ce cuvent de jos, 
prin care se vatemă Dumneijeu, persoanele şi 
lucruiile sfinţite ori dedicate pentru cultul divin, 
precum şi alte lucruri în raport cu Dumnezeu 
(s. e. ceriul, soarele, etc.), sau se poftesce reu 
altei fiinţe, (v. Blăstem.)

Injuria este o imputare făcută în public cuiva, 
nu pentru vr’o faptă determinată, ci pentru vr’un 
nărav sau viţiu anume indicat. Ea constitue un 
delict şi se pedepsesce de legea penală română 
cu amendă dela 200—2000 lei şi cu închisoare 
dela 15 (Jil0 până la 3 luni. Pedeapsa va fi mai 
mare (o lună până la un an închisoare corec- 
ţională şi de 300—3000 lei amendă) dacă in
juriile sunt făcute unui membru al clerului, 
unui magistrat, unui depositar oarecare al pu
terii publice, sau dacă prin acele injurii s’ar 
atinge demnitatea unui suveran străin sau per
soana unui agent diplomatic străin (resident în 
România). După codul penal ungar (§§ 261, 
265) I. se constitue prin ex])resiuni insultătoare, 
difamatoare, (I. verbală), ori prin fapte, gesturi 
difamatoare (I. reală), şi se pedepsesce cu amendă 
de bani până la 500 fl. Dacă I. se comite prin 
presă se pedepsesce pe lângă amendă de bani şi 
cu închisoare până la 6 luni.

Inkerman, localitate lângă Sebastopol, la gura 
văii Cernaia; aci au bătut Englezii şi Francezii 
pe Ruşi la 5 Nov. 1854.

Inmanuare, (lat.) inmânire, a da în mână; 
termen folosit în nomenclatura juridică a Ro
mânilor din Trs. pentru; intimare (v. ac).

înmatriculare, înscrierea în matricule (v. ac.) 
a caşurilor de nascere, căsătorie şi moarte.

înmormentare. Ca o descoperire a iubirii pă
strate în viaţă şi o mărturisire a credinţei întru 
nemurirea sufletului şi întru învierea morţilor, 
chiar şi la popoarele păgâne se arata o pietate 
faţă de cei reposaţi, ce o descopereau în actul 
înmormântării acelora. Aşa s. e. la Chinezi şi 
la Egipteni, cari popoare credeau în migrarea 
sufletului după moarte, pietatea aceea o aflăm 
manifestată în îmbalsamarea (v. ac.) trupului 
celor reposaţi şi în îngrijirea, ca aceia să fie 
aşezaţi în morminte pompoase, cum sunt pira
midele. La Grecii şi la Romanii cei vechi I. era 
împreunată cu deosebite ceremonii. La Greci s. e. 
era chiar şi un oficiolat distins, care purta giije 
despre rânduiala I.-lor (numit. Demarchi). La 
Greci şi la Romani ceremoniile I.-ii erau aproape 
identice. Cele obicinuite erau cam acestea: îna
inte de I. mortul se învoca pe nume de trei ori, 
în mâna ori în gura aceluia se punea un ban 
(obulus), ca să-i plătească plutaşului Charon spre 
a-1 trece preste rîul Styx, ca merinde, lângă 
mort se punea un colac, ca cu acela să îin- 
blâncjească cânele Cerberus. Neamurile îl pe
treceau îmbrăcate in vestminte negre, cu per 
despletit, şi se conduceau muieri plângătoare, 
după mort se făcea oareşicare ospeţ şi po
mană (silicernuin, visceratio). In memoria celui 
reposat se ridicau monumente. La popoarele 
resăritene, ca s. e. la Pei'şi, chiar şi la ludei, 
faţă de cei reposaţi se areta oareşicare aver
siune, pe aceia îi ţineau de necuraţi, şi aşa 
nici I. nu era aşa pompoasă. Piind-că biserica 
creştină crede şi învaţă, că: trupurile credin
cioşilor sunt biserica Spiritului sfânt şi mădulări 
de* ale lui Christos, împreună părtaşe sfinţirii 
sufletului, iar de altă parte învierea morţilor, 
nemurirea sufletului şi judecata divină cea de 
apoi sunt încheieturi de ale credinţei; astfel 
acea biserică faţă de cei reposaţi a arătat o deo
sebită pietate, I. acelora a împreunat-o cu fe
lurite ceremonii, toate strins legate în însem
nătatea lor cu acele încheieturi ale credinţei. 
Iară ca o urmare a acelora, biserica cre.ştină în 
totdeuna a combătut, combate şi detestează ar
derea cadavrelor celor reposaţi. (v. şi art. Ci- 
mrter şi Arderea morţilor.) 

înmugurire, Gemaţiune, v. Muguii. 
înmulţire, v. Multiplicaţiune.
Inn, (în antichitate Oenus), afluent al Dunării, 

isvoresce din lacul Lungin în valea Engadinul 
super.; curge prin lacurile engadine, apoi trece 
în Tirol prin valea I. super, şi iufer., la Hali 
devine navigabil, la Kufstein îşi taie drum prin 
Alpii calcaroşi şi se varsă în Dunăre la Pas.sau. 
Lungimea lui e de 510 km., basinul 24,336 km*. 
Afluent principal Salzach.

Innervaţiune, (lat) v. Enervare, 
înnămolire, (marină). Când im bastiment dă de 

apă mai mică decât pescagiul lui (v. ac.), atunci 
el se înămolesce şi nu mai poate înainta; când 
fundul pe care s’a aşezat e moale, atunci peri
colul momentan nu e grav, căci vasul nefiind 
spart, poate pluti îndată ce e scos la adânc, 
fie prin propriile lui mijloace, fie prin ajutorul 
altor vase cari trag de el; când însă fundul este 
de stâncă, atunci mai de multe ori se produce 
naufragiu. îndată ce un vas se înnămolesce, se 
încearcă scoaterea lui mai ântâiu cu maşina în
dărăt, apoi trăgând de o ancoră fandarisită la
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adânc; dacă du reuşesce se începe uşurarea 
vasului, descărcându-se marfa, cărbunii, apa de 
beut, etc.; în fine se cere ajutonjl altor vase. 
Graba manevrei de scoatere e importantă, căci 
dacă vasul e pe coastele unei mări se poate ca 
timpul să devie reu şi atunci vasul e în pericol, 
fiind mereu bătut de mare. Un cas particular 
e de menţionat: când un vas se înnămolesce 
într’o mare în momentul când nivelul mării 
e la maximum sau a început să scadă, căci 
atunci apa scăcjend mereu, vasul se poate culca 
pe o coastă şi atunci e pierdut; în acest cas 
se face manevra (J'sâ de a pune vasul în 
cârje, adecă de a-1 sprijini la timp de un bord 
şi de altul cu proptele puternice. Pe rîuri în- 
nămolirea nu presintă atâta gi’avitate. Acest 
accident produce cele mai multe pierderi de 
vase; el are loc de ordinar; pe timp de ceaţă, 
pe timp furtunos, când vasul nu mai poate în
vinge forţa vântului şi a valurilor cari il împing 
la coaste; prin greşeala de apreciaţiune a po- 
siţiunii vasului; prin influenţa unor curenţi 
puternici, în timp întunecos, pe coastele fără 
faruri. [Constant B.]

înnoroirea, depunerea unui strat de nămol 
sau noroiu pe plante, în urma revărsărilor apelor 
tulburi curgetoare ori stătătoare; este vătămă
toare mai cu samă la ierburile mari, când sunt 
aproape de coasă sau deja cosite pe brasdă. I. 
consistă sau în depunerea de mîl şi noroiu sub
ţire sau în depunerea de gunoaie şi potmoale 
groase şi cu prund, cari de ordinar compromit 
recolta cu totul. I. fenaţului după coasă are de 
obiceiu bune efecte, căci face ierburile să în
frăţească mai tare.

înnotare, plutirea corpurilor în lichide; susţi
nerea şi înaintarea pe suprafaţa apei. I. se ba- 
sează pe principiul hidrostatic, numit al lui Ar- 
chimede, după care un corp cufundat într’un 
lichid, pierde din greutatea lui o parte egală cu 
greutatea volumului egal de lichid. Un corp mai 
greu decât volumul egal de apă pierde numai o 
parte din greutatea lui şi prin urmare se cu
funda ; nn corp mai uşor se va cufunda numai 
atât, până când volumul de apă respins va re- 
presenta o greutate egală cu a corpului întreg. 
Corpul omului este egal sau puţin mai greu decât 
apa de mare şi nu-i trebuie de cât să exercite 
prin anumite mişcări o mică presiune ca să se 
ţină deasupra apei prin rcacţiunea ei. Arta I.-ii 
se exercita deja în vechime, a decă(}ut în evul 
mediu, dar s’a validitat din nou dela jumătatea 
a doua a seci. XVIII. întemeietorul metodului 
modern de I. a fost generalul de Pfuel (1817). 
Istoria artei I.-ii (în limba germ.) de Brendicke 
(1884).

înnotătoare, (Natatores), un ordin în grupa 
paserilor, cu corp mult-puţin comprimat, cu 
picioare scurte şi îndreptate îndărăt, şi au 
sau toate degetele, sau numai cele îndreptate 
înainte, unite printr’o membrană-peliţa înno
tătoare; penele lor sunt dese, moi şi căldu
roase. Trăiesc pe toată suprafaţa pământului 
şi petrec unele pe uscat şi pe apă, iar altele 
numai pe apă, pe lângă care şi cuibăresc; 
în regiunile noiflice numănil specielor e mai 
mare decât în părţile ecuatoriale. Innoată şi se 
cufundă fără să li-se ude penele, din causă 
că le ung cu o materie grasă, care e productul

de secreţiune ale glandulei situate în partea supe
rioară dela basa co(Jii. Se nutresc cu animale mici 
de aţă. Pentru carnea, ouăle, penele şi gunoiul 
lor sunt de mare însămnătate în economia ome
nească. — Să împart: a) Mergidae, b) Puligu- 
lidae, c)Erismatoridae,d) Anatidae, e)Tadomidae, 
f) Cygnidae, g) Anseridae, h) Pelecanidae, i) Pha- 
lacrocoracidae, 1) Procellaridae, m) Laridae, n) Co- 
lymbidae, o) Podicipidae. [V. B.]

înnotătorul lui Descartes, o figură de sticlă 
(adeseori câte un drăculeţ) cu o beşică la cap, 
găurită la partea inferioară, se cufundă într’un 
vas cilindric plin cu apă, 'la gură legat cu o 
membrana. Dacă apăsăm membrana cu degetul, 
presiunea se transmite apei, care întră în be
şică, comprimând puţin aerul dintrânsa, iar fi
gura, devenind prin întrarea apei mai grea, se 
cufundă. încetând presiunea, aerul din beşică prin 
elasticitatea lui gonesce apa, figura se uşurează 
şi se ridică.

Innsbruck, capitala Tirolului, oraş situat lângă 
Inn între munţi de 2300—2600 m. înălţime; 
staţiunea primă a căii ferate Arlberg şi Brenner; 
23,320 loc. (1890). Aspect prietinos; biserica 
curţii şi a Franciscanilor cu monumentul lui 
Maximilian I şi al lui Andreiu Hofer, castel im
perial; universitate (dela 1677), museu (Perdi- 
nandeum), grădină botanică- fabricaţiune de pan
glici de mătasă, bumbăcăni, pictură pe sticlă; 
comerciu de transit.

Inns of Court, (engl., pron. cort) corporaţiuni 
juridice engl., împreunate cu şcoale pentru stu
diul dreptului comun (common law).

Ino, în mitol. grec. soţia lui Athamas, fiul lui 
Aeolos, (jeul vântului. Athamas a avut de prima 
soţie pe Nephele (negură, nor) şi dela aceasta 
pe Phryxos şi Helle, iar dela I. pe Learehos şi 
Melikertes. I. silesce pe bărbat, ca să sacrifice 
pe Phryxos, şi când el voia să-şi taie prunculj 
Zeus pune un berbece în locul pruncului, apoi 
berbecele ia în spate pe Phryxos şi pe Helle, 
se ridică cu ei în aer şi vrea să treacă preste 
Marea Neagră, dar Helle cade, şi Phryxos e dus 
pe insula Aea dela resărit. [Atm.]

Inocenţie, 1)/., Episcop de Roman (1892—95), 
n. 1832 în Cervicesci, jud. Botoşani. Din semi- 
nariul Veniamin trecu în mănăstirea Socola, unde 
stete 9 ani, funcţionând în acelaşi timp ca pro
fesor la serainariul alăturat. De acolo fii per
mutat la Huşi în 1862, ca director de seiniiiariu 
şi mai târcjlu al episcopiei, şi după o activitate 
de 18 ani se hirotoni Archiereu şi se numi vicar 
al mitropoliei din Bucuresci. Muri în 1895 şi 
avu de succesor pe loanichie Fior.

2) Inocenţie, Ep. de Buzău (1873—94), u. 1819 
în Bucuresci, cu numele de Chiţulescu. A studiat 
la liceul Sf. Sava şi la Pesta, apoi călugărindu-se, 
fu hirotonit preot la 1852. Ancă mai înainte 
fusese numit profesor şi director la seininariul 
mitropoliei din Bucuresci. Permutat cu langul 
de archimandrit şi egumen la mănăstirea Dealu, 
fu iarăşi scos din liniştea retragerii [ujiitru a fi 
locotenent al episcopiei Râmnic, 1868—1873. 
După ce se hirotonise un an mai de vrmne ar
chiereu, fu ales în 1873 ca episcop de Buzău, 
pe al cărui scaun muri în 1894, având de suc
cesor pe Dionisie Climescu. (Alman. Cult. Buc., 
1893, p. 16; Calendar biser. ort. Buc., 1899, 
p. 61 şi 71.)
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3) Inocenţie Meletie, Ep. de Huşi (1752—82), 

u. la Cămărzoni, jud. Suceava. Când fu ales 
episcop al Huşilor^ el era ieromonach şi dichiu 
la Rădăuţi. El găsi episcopia într’o stare foarte 
tristă. Predecesorul seu, betrânul şi bolnavul 
Ieroteiu, nu mai poseda activitatea necesară, şi 
abdică, lăsând toate în voia .sorţii. Una din pri
mele lucrări ale lui I. fu restaurarea catedralei, ce 
ameninţa a se ruina; apoi obţinu dela domnitor 
pentru dînsa diferite moşii şi venituri. In 1769 
Ruşii ocupă Moldova, şi I. se pune în capul unei 
deputaţiuni moldovenesci pentru a merge la Pe- 
tersburg să mulţămească împerătesei de libe
rarea ţerii de sub jugul turcesc. I. rosti un discurs 
în acest sens înaintea Ecaterinei, asigurându-o 
de supunerea ţerii. Solia petrecu la Petersburg 
cu toate onorurile, şi I. se întoarse după 5 luni, 
încărcat de daruri. In restul vieţii sale continuă, 
ca şi mai înainte, să prevadă episcopia cu pro
prietăţi de tot felul, chiar şi cu tîrgul oraşului. 
El a murit în 1 Oct. 1782, şi este îngropat în 
catedrală. Averea considerabilă, ce o lăsase, fu 
jefuită cu tot mobilierul de Fanarioţi, astfel încât 
succesorul lui, lacob Stamate, a găsit zidurile 
goale. (Melchisedec, Cronica Huşilor. Buc., 1869, 
p. 225—342.)

Inocenţii!, numele mai multor papi. 1) In. I. 
sfânt, 402—417, pe timpul lui a asediat, la 409, 
Al arie cetatea Roma. A luptat mult în contra 
donatiştilor şi pelagianilor şi a înoit şi întărit 
legea care opria căsătoria preoţilor. 2) In. II, 
1130—1143. Din causa turburărilor înscenate de 
cătră partisanii antipapei Anaclet H, s’a refulat 
în Francia, de unde s’a reîntors cu ajutorul îm
păratului Germaniei Lothar în 1136. El a con
damnat înveţăturile ereticului Abelard. 3) In. III, 
unul dintre cei mai mari papi, fiul contelui Trasi- 
raund, n. la 1160 în Avignon. A studiat în Pavia, 
Roma şi Bologna. Deja în 1190 a fost cardinal- 
decan, iar în 1198 în etate de 37 ani fu ales 
papă. I. a ridicat vaza şi autoritatea papatului 
la gradul cel mai înalt. Poporul roman i-a fost 
foarte devotat şi în tot timpul dpmniei sale a 
fost pace în Roma. A avut însă mari conflicte 
cu mai mulţi regi din timpul seu. Aşa s. e. pe 
regele Alfons l-a excomunicat, pentru că a luat 
în căsătorie, fără dispensă, pe o vară a lui, şi 
l-a silit să se despartă; asemenea şi pe Filip II 
al Franciei pentru că şi-a alungat soţia cea le
gitimă ; iar pe loan fără ţeară, fiindcă nu a voit 
să întărească alegerea lui Ştefan Langston de 
archiepiscop în Canterbury. După aceste toată 
lumea creştină îi era supusă. In 1215 a ţinut 
în Roma al lY conciliu ecumenic din Lateran, 
în care s’au adus mai multe canoane de mare 
însemnătate pentru disciplina bisericei şi s’a 
hotărî t pornirea unei noue cruciate pentru eli
berarea pămentului sfânt, f 16 Iulie 1216 în 
Perugia. Pentru noi Românii e însemnat acest 
papă pentru că pe timpul seu s’au unit Românii 
cu Roma, sub împăratul româno-bulgar loaniţiu 
la 1204 (v. art. Biserica gr.-cat. română). (Cf. 
Tr. Hurter, Storia di Papa Innocenzo III. Mi
lano, 1839, trad. voi. I c. 8; Onoarea Sionului 
românesc sau unirea cu Roma. Baia mare, 1890; 
Xenopol, Istoria Românilor, voi. II. p. 208 sau 
ediţia Şaraga, Iaşi 1896).

4) In. IV, Sinibald Fieschi, 1243—1254. A 
avut mari conflicte cu împăratul Frideiic II,

dinaintea căruia a trebuit să fugă mai ântâiu în 
Genua, apoi în Lion. Aici s’a ţinut în 1245 al 
XIII conciliu ecumenic, la care a luat parte şi 
Balduin, împăratul Orientului, cu mai mulţi 
patriarchi. In conciliul acesta, pe lângă altele, 
s’a hotărît şi depunerea împ. Frideric II. In. IV 
s’a reîntors la Roma în 1253 şi în anul următor 
a reposat. A fost unul dintre jurisconsulţii cei 
mai vestiţi ai timpului seu.

5) In. V, 1276, a domnit numai 5 luni, a fost 
teolog foarte vestit. 6) In. VI, 1352—1362, a 
locuit în Avignon. A excomunicat pe regele 
Leon al Castiliei, pentm viaţa lui scandaloasă. 
A fost mare patron al sciinţelor şi a chiemat la 
curtea sa pe Petrarca. 7) In. VII, Cosmato Mi- 
liorati, 1404—1406 a întemeiat în Roma aca
demia, la care a chiemat pe cei mai vestiţi teo
logi, filosofi şi jurisconsulţi. 8) In. VIII, loan 
Cibo, 1484—1492, a dat bullă în contra vrăji
torilor şi a oprit proba de foc. 9) In. IX, 1591, 
a domnit numai 2 luni 10) In. X, loan Pamfili, 
1644—1655. Sub papa Grigorie XV a fost legat 
în Neapol şi în Francia. El a constrins pe car
dinali să locuiască în Roma. A avut mari con
flicte cu Francia. Prin bulla: »Cum occasione« 
a condamnat vestitele 5 proposiţii ale lui Jansen. 
A ajutat cu bani pe Veneţieni şi pe Poloni în 
contra Turcilor şi pe Irlandezi în contra Engle
zilor asupritori. 11) Jn. XI, Benedict Odescalchi, 
1676—1689. A dat ordinaţiuni severe în contra 
abusurilor de tot felul şi a nepotismului. Din 
causa restringerii privilegiilor celor mari ale 
ambasadorilor a avut mari conflicte cu regele 
Franciei, Ludovic XIV, care a cuprins Avignonul 
şi apoi a convocat adunarea episcopilor şi a no
bililor, în care s’au votat cele patru proposiţii, 
numite libertăţile galioane. In. XI a ajutat mult 
cu bani puterile creştine şi cu deosebire pe So- 
bieski în contra Turcilor, şi lui este de a se 
mulţămi în mare parte înfrângerea acestora 
înaintea Vienei, 1683. 12) In. XII, Antoniu 
PignateUi, 1691—1700. S’a distins prin iubirea 
şi marinimositatea faţă de săraci. A restabilit 
bunele relaţiuni între scaunul papal şi regimul 
francez. 13) In. XIII, Michail Conţi, principe 
roman, 1721—1724. [Dr. I. Radu].

Inoculaţia preventivă. Unele boale infecţioase 
afectă organismul omenesc şi animal obicinuit 
numai o singură dată în viaţă, individul care 
a suferit de una din aceste boale este pentru 
mai mult timp apărat în contra unei afecţiuni 
noue de aceeaşi boală. Observaţia acestui fapt 
a dat nascere inoculaţiunii preventive, introdu
cerii în organism a virusului slăbit (atenuat) al 
boalei, în contra cărei voim să ne apărăm, cu 
sau fără provocarea acelei boale într’un grad 
uşor. Inoculaţiunea preventivă cea mai veche a 
fost variolisaţiunea, altoirea cu limfa din vesicu- 
lele de variola uşoară, practicată de multe se
cole în Asia, în secolul trecut în Europa şi 
înlocuită în 1796 de E lenner prin vaccinaţiune 
(V. «Altoire»). Pe la jumătatea secolului curent 
Bock în Norvegia şi Auzias de Turenne în Francia 
au inoculat virusul sifilitic atât persoanelor să
nătoase, spre ale preservade infecţiune sifilitică, 
precum şi persoanelor bolnave de sifilis, spre 
a le apăra în contra accidentelor grave; aceste 
sifilisări n’au atins însă scopul. Inoculările pre
ventive au fost studiate din nou, după ce Iu-



832 Inorganic — Inquisiţinne.

crările lui L. Pasteur şi R. Koch au dat nas- 
cere Bacteriologiei, după ce L. Pasteur şi urmaşii 
lui au perfecţionat metodele slăbirei" (atenuării) 
viiuselor. Treptat şi cu diferit succes s’au introdus 
în medicina preventivă inoculările în contra 
Cholerei găinilor, a Dălacului (Cărbunelui), a 
Turbării, a Febrei tifoide a cailor, a Pleuro- 
Pneumoniei infecţioase a vitelor bovine, a Va
riolei oilor, a Răpciugei (Maliasmului), a Cholerei 
asiatice. Dela 1888 încoace inoculările cu virus 
slăbit au fost înlocuite mai ântâiu prin inocu
larea de sânge (V. Babeş, Ch. Richet şi Heri- 
court), şi apoi dela 1890 prin inocularea de ser 
de sânge luat dela animalele imunisate prin al
toire metodică cu toxinele boalei infecţioase 
respective. După ce deja în 1885 Metschnikoff 
arătase acţiunea bactericidă a umorilor corpului, 
Belifing şi apoi Roux au făcut inoculaţiuni pre
ventive cu serul animalelor imunisate în contra 
Difteriei; ele au fost întrebuinţate cu mare succes 
şi cu scopul terapeutic, şi tot cu scopul curativ 
se inoculează seiul imunisant al Tetanosului 
(Behring, Kitasato 1890), al Turbării (V. Babeş), 
mai mult cu scopul preventiv serul imunisant 
al Pneumo-Enteritei şi al Brâncei infecţioase a 
rîmătorilor (Perroncito). Din (Ji în 4i cresce 
lista acestor vaccine chimice şi în institutul de 
Patologie şi de Bacteriologie din Bucuresci ca 
şi în alte institute de Bacteriologie se fac studii 
asupra seroterapiei Tuberculosei. Inoculaţiunea 
preventivă cu virusul slăbit al unei boale sau 
cu serul unui animal imunisat în contra acelei 
boale, face pentru un timp oarecare corpul imun 
în contra unei infecţiuni grave de aceeaşi boală, 
comunică corpului putere bactericidă mai mare. 
Imunitatea astfel dobândită se explică prin con
lucrarea a doi factori, unul chimic, celalalt di
namic; cel dintâiu modifică lichidele organice 
astfel, că bacterii patogeni nu mai găsesc în ele 
un mediu potrivit de cultură, cel al doilea ac
tivează Fagocitismul, calitatea globulelor albe ale 
sângelui de a înghiţi bacteriile şi alte corpuri 
străine, cari au făcut invasiune în organism. (Lit. 
V. Babeş în Annales de ITnstitut Pasteur, 1889; 
V. Babeş şi Tălăşescu, Imuuisarea cu toxine 
contrabalansate. România medicală, 1894; Adrian 
Poenar, Contribuţiuni la studiul seroterapiei în 
Difterie. Tesă pentru doctorat în medicină. Bu
curesci, 1895; P. Vladoianu în Analele Eforiei 
spitalelor civile din Bucuresci, voi. II, 1895—96; 
V. Babeş, Analele Institutului de Patologie şi 
de Bacteriologie din Bucuresci, 1889—98; V. 
Babeş, E. Pop şi P. Riegler, Prepararea serului 
antidifteric. România medicală, 1899; I. Felix, 
Raport general asupra Igieniei publice şi ser
viciului sanitar al Regatului Roman pe anii 1896 
şi 1897. Bucuresci, 1899; S. Possa, Difterie şi 
Seroterapie. Iaşi, 1899.) [I. F.]

Inorganic, lipsit de organe, care n’are viaţă, 
care nu se desvoaltă nici se înmulţesce prin 
o funcţionare regulată a părţilor acelui corp. 
Nume dat de ordinar corpurilor din chimia 
minerală.

Inorog, (zool.) numele archaic al unicornului 
(v. ac.).

Inosit, Phaseomannit, substanţă chimică, ce 
formează cristale mari şi se găsesce în muscu
latura cordului şi în unele plante (s. e. fasole, 
linte.)

Inosuria, (med.) apariţia de inosit în urina 
bolnavilor.

Inotesci, com. rur. în Rom., j. Prahova, cu 
1000 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu 
agricultură; are 1 biserică şi 1 şcoală; staţie de 
calo ferată.

Inovaţiuni ale naturiise numesce în zootechnie 
fenomenul când într’o turmă oarecare sau ci- 
readă ori familie de animale, se ivesce un in
divid cu totul diferit de semenii sei, cu caractere 
cu totul noui. I. nu trebuesc confundate nici cu 
atavismul, nici cu degenerarea. Aşa bivolii albi, 
ce se ivesc câte odată, se pot lua ca o degene
rare a familiei ori ca atavism, că protopărinţii 
lor au fost cândva albi la per, iar nici decum 
ca o I. a naturii. Renumită ca datorită unei 
I. a naturii este formarea rassei de oi numită 
Mauchamp sau merinos-mătăsoasă, provenită 
dintr’un berbec născut aproape olog, dar cu lâna 
foarte fină şi lucie ca mătasa, ale cărui defecte 
au fost suprimate în fiii şi nepoţii sei, prin îni- 
părecheri şi selecţiuni îngrijite.

In partibus infidelium, sau scurtat i. p. i. sau 
şi numai i. p., este o locuţiune latină, care în
semnează »în părţile necredincioşilor*, adecă în 
ţeri locuite de păgâni. Acest epitet se dă epis- 
copilor, cari n’au o reşedinţă existentă în (Jilele 
lor, sau au un scaun ce nu pot ocupa din causa 
unei poporaţiuni de tot necreştine. De aci însă 
nu urmează, că aceşti episcopi ar fi numai ti
tulari şi onorifici, ci ei au în adever ordinul 
(hirotonirea) episcopal cu toate puterile inerente, 
pe cari le pot exercita îndată ce capetă o ju- 
risdicţiune. Şi de oarece se simte adesea nevoia 
unor episcopi disponibil pentru felurite funcţiuni, 
în afară sau pe lângă cercul de activitate al 
episcopilor cu reşedinţă efectivă, tocmai de aceea 
s’a menţinut obiceiul antic de a se consacra epis
copi i. p., împunendu-li-se titlul unui oraş oare
care dispărut sau nelocuibil, care însă a fost 
odinioară o reşedinţă efectivă episcopală, xicest 
us există atât în biserica occidentală cât şi oiăen- 
tală; în aceasta din urmă asemenea episcopi se 
numesc archierei (v. ac.), pe care nume îl poartă 
şi 8 prelaţi în România, cu titluri de cai)itale do 
judeţe din ţeară, cărora li-se (J'00 uneori epis
copi i. p. într’un mod cu totul inept.

Inquirent, Clat.J judele investigator; Inqui- 
sitor, membru al inquisiţiunii; cel ce face o 
anchetă.

Inquisiţiune, (Tnquisitio haereticae pravituiis, 
Sanctum Officiun^, era tribunalul instituit de 
ierarchia romană spre a căuta (inquireic) şi 
pedepsi pe cei cari se depărtau dela dreapta 
credinţă. Imperaţii Teodosiu cel Mare şi lustiiiian 
au început a căuta pe eretici (Manichei) şi a-i 
pedepsi bisericesce şi politicesce, iar sfinţii pă
rinţi a justifica aceste porsecuţiuni cu sofisme 
ca acestea, că certarea contra ereticilor le strică 
numai corpul, pe când ei, ereticii, vatemii su
fletul binecredincioşilor. Papa Lucius 111 în 
conciliul dela Verona (1184) dădîi instiucţirini 
asupra ereticilor, Inocenţiu III trimise legaţi în 
sudul Franciei, cari să ia mesuri în înţelegere 
cu autorităţile laice contra Valdensilor şi Albi- 
gensilor. Conciliul lateran (1215) făcu din I. o 
instituţie permanentă la disposiţia episcopilor. 
Mesurile se lărgiră şi se aspriră: cine adăi)ostea 
pe un eretic îşi pierdea averea sau diguitat ;a.
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casa, în care se găsia unul trebuia dărîmată. 
Nici milă nici adăpost nu trebuia dat unui eretic, 
nici căsătorie nu se îngăduia cu el. Vinovaţi se 
considerau cei cunoscuţi prin svon, sau cei de
nunţaţi sau cari fugeau după ce fuseseră în- 
vitati a se presenta înaintea tribunalului. Cine 
se presenta, era aruncat la închisoare şi nu cu- 
noscea pe denunţător, care putea fl ori cine, 
amic sau inimic, credincios sau eretic, onorabil 
sau sperjur. Când nu se putea face convingere 
deplină, era pus la tortură (întrodusă de Ino
cenţi u IV 1252). Pedepsele erau bisericesci: 
interdictiunea, excomunicatiunea, pelerinagiul, 
pocăinţa. In acest din urmă cas, acusatul îm
brăcat cu haina de pocăinţă (sanbenito) cu umerii 
goh se înfăţişa în toate Duminecile la biserica 
locului, ţinend un mănunchiu de nuiele, ca să 
fie bătut de preot. Pedeapsa civilă era închi
soarea, mai adeseori pe viată. Celula avea o 
singură deschi(Jetură în coperiş, încât închisul 
era considerat ca zidit (immuratus). întreţinerea 
consista din pâne şi apă şi se plătia de însuşi 
deţinutul, dacă era bogat, sau de vr’un senior al 
locului. O pedeapsă mai mare era punerea în 
fiare. Alte pedepse mai erau munca silnică şi 
serviciul pe corăbii. Spectacolul public era, 
când criminalul se aşeza la poarta bisericii pur
tând la gât declararea crimei sale, iar la spate 
şi pe piept imaginea unei limbi roşii. Bătaia 
cu nuiele era, când făcea profesiunea de cre
dinţă, atunci era purtat pe strade călare pe un 
măgar şi bătut cu nuiele. In Spania înainte de 
a-1 arde, îl pârliau cu un strat uşor de paie şi 
poporul numia aceasta »găteala barbei®. Ancă 
din 1179 un conciliu priva pe eretici de în- 
mormentarea creştină. Mai pe urmă se obicinuia 
a se desgropa şi a se arde corpurile acelora, 
despre cari se afla că au fost în viaţă eretici.

Grigore IX în 1232 luă I. dela episcopi şi o 
dete Dominicanilor, cari se stabiliră mai ântâiu 
în Tulusa, apoi înaintară treptat spre nord, spri
jiniţi de regii francezi cu toată ura poporului, 
care se revoltă de mai multe ori (Lyon, Lan- 
guedoc, Narbonne 1234, Avignon 1242) contra 
lor. La 1535 Francisc I asistă cu întreaga curte 
la un Autodafe. Francisc II dete parlamentelor 
procesele de credinţă. Poporul a numit acele 
tribunale »tribunale de ardere® (Chambres ar- 
dentes). I. a ţinut în Francia până la 1772. In 
Italia a ţinut până la 1808, când a fost desfiin
ţată de Napoleon, însă a fost reînfiinţată în 
1814 de Pius VII şi chiar în 1852 soţii Madiai 
au fost condamnaţi la galere pentru că trecuseră 
la protestantism. In Germania şi Anglia 1. a fost 
desfiinţată prin reformă. Câmpul de înflorire al 
I. a fost Spania, unde întrodusă de Ferdinand 
Catolicul a avut un ilustru general, pe Thomas 
de Torquemada, »calău fără păreche®, ai cărui 
succesori nu s’au lăsat mai pe jos decât iniţia
torul lor, şi au urcat pe rug dela 1481—1808 
după actele publicate la Madrid în 1834 nu mai 
puţin decât 31,912 persoane, au condamnat la 
celelalte pedepse (închisoare, fiare, etc.) 291,456. 
I. a fost desfiinţată în Spania la 1808 de Napoleon. 
Llorente, Ist. critică a I. spaniole, (germ. Gmiind, 
1820—22, 4 voi); De la Mothe-Largou, Histoire 
de^l’inquisition en France. Paris, 1829, 3 voi.

înregistrare, înscriere în un registru; inscrip- 
ţiunea unui act în registrele publice, s. e. Inscrip-

Eiieiclopedia romună. Voi. II,

ţiunea privilegiilor şi hypotecelor (v. ac.), sau după 
terminologia jur. din Trs. intabulaţiunea (v. ac.) 
în cartea funduaJă (v. ac.)

Taxa de timbru şi înregistrare, imposit (în 
Eom.) la care conform legii din 31 Iul. 1881 
sunt supuse toate actele judecătoresc! şi civile 
în genere, precum: convenţiunile, contractele, 
mutaţiunile de proprietăţi şi altele (v. Timbru.)

I. N. R. I. = lesus Nazarenus Rex ludae- 
orum, »Isus din Nazaret, regele Iudeilor®, inscrip- 
ţiunea pe crucea lui Isus.-

înrolare, înscrierea în rolurile armatei (v. 
Re^crutare;)

Inrotulaţiune, (lat.) în terminologia jur. veche 
adiustarea actelor unui proces la forul inferior 
pentru a le înainta la forul superior.

însăilare, cusătură prealabilă cu împunsături 
rare, cu scopul de a fixa părţile croite, făcend com- 
posiţiunea unui vestmânt, pregătit pentru încer
care. După trasarea I.-ii se face cusătura strînsă, 
urmând a se depărta firul Însăilat. [M. B.] 

Insalubritate, o stare vătămătoare sănătăţii. 
O casă s. e. este insalubră daca este rău con
struită, umedă, lipsită de aer curat şi de lumină, 
rău întreţinută. O şcoală este insalubră, dacă nu 
este încăpătoară pentru numărul şcolarilor cari 
o frecuentează, dacă tavanul este prea jos, dacă 
ferestrele nu sunt destul de mari, dacă ele dau 
spre nord, dacă lumina, în loc să vină din stânga 
şcolarilor vine din dreapta, dela spate, de din 
nainte, dacă pupitrele nu sunt construite astfel, 
ca şcolarii să poată şede în ele în mod corect, 
dacă şcoala n’are nici vestiar (garderoba), nici 
cuiere pentru atârnarea mantalelor, paltoanelor, 
căciulelor, dacă nu posedă vase cu apă curată 
de băut, dacă nu este bine aerată, moderat în
călzită în timpul iernei, dacă nu este Zilnic mă
turată cu mătura udă. Un oraş este insalubru, 
dacă casele lui sunt lipsite de curţi şi grădini 
spaţioase, dacă stradele lui sunt strimte, neni
velate, nepavate sau rău pavate, dacă curţile şi 
stradele sunt nemăturate, necanalisate, lipsite 
de apă curată, dacă latrinele private şi publice 
sunt rău clădite şi murdare, dacă solul este in
filtrat de necurăţenii, de materii organice în pu
trefacţie, dacă se află în interiorul oraşului ci- 
mitirii, stabilamente industriale rău întreţinute. 

Insania, alienaţiune (v. ac. şi Boale mentale), 
însărcinat de afaceri, titlul oficial al agen

ţilor diplomatici, cari, fără a ocupa rangul de 
ambasadori sau de miniştri plenipotenţiari, re- 
presintâ statul lor în raporturile internaţionale. 
Însărcinaţii de afaceri aparţin de regulă cor
pului consular, se bucură însă de prerogativele 
organelor diplomatice şi se aplică stabil de statele 
mai mici. (v. Diplomaţia.)

Insaţiabilitate, nesăturarea, se arată sub mai 
multe forme: Ahoria, anestesie viscerală; Bu
limia, foame perpetuă; Polifagia, consumare 
exagerată de alimente. I. se observă ca simptom 
al mai multor boale: Vermii intestinali, mai ales 
panglica, produc adeseori un apetit exagerat, 
prin excitaţia reflexă a nervilor secretorii. Dia
betul până la perioda cachectică poate produce 
o polifagie fără turburări ale digestiunii; în con
valescenţa după febra tifoidă şi în unele forme 
ale alienaţiei mentale I. este obicinuită; în hi- 
sterie ea este adeseori însoţită de perversiunea 
gustului.
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Inscrlpţlunl, se numesc litere săpate, zugră
vite şi uneori turnate pe piatră, pe placă de 
bronz sau chiar pe obiecte de lut, pentru ca să 
amintească un fapt oarecare. Aceste inscripţii 
erau cu mult mai respândite în antichitate, fiindcă 
scrierea atunci avea o întrebuinţare mai restrinsă 
decât astăzi: legile şi decretele adunărilor po
litice, tratatele de pace între diferite state, con
tractele între particulari şi dedicaţiile, cari astăcji 
se aduc la cunoscinţa lumii j)rin vr’un monitor 
oficial, erau săpate atunci in piatră şi expuse 
în public. Din pricina spaţiului restrins, de care 
dispunea lapicidul, stilul acesteia era redus la 
strictul necesar. De aici concisia şi precisia ter
menilor întrebuinţaţi, dar mai ales reducerea 
cuvintelor la câteva litere, cele caracteristice. 
Această reducere a cuvântului în inscripţie se 
numesce abreviaţiune. Pentru ori ce epigrafist, 
care se ocupă cu inscripţiile romane mai ales, 
studiul acestor prescurtări cere pregătiri multe. 
Pe de altă parte, lapicidul, cel însărcinat cu 
săparea literilor, pentru ca să aibă mai mult 
spaţiu, reducea formele gramaticale ale cuvin
telor, schimba de multe ori sintaxa şi însăşi al
cătuirea firească a limbei, schimbări foarte in
structive pentru cunoascerea limbei vechilor 
popoare. E drept că Helenii întrebuinţează mai 
puţin decât popoarele italice, şi mai ales Romanii, 
prescurtările şi formele schimbate gramaticale 
şi sintactice. Aceste inscripţii sunt foarte im
portante pentru cunoascerea moravurilor, cre
dinţelor religioase, organisaţiei interne admini
strative, şi pentru cunoascerea vieţii culturale 
a acelor popoare. Aşa s. e, pentru cunoascerea 
perioadei lui August, în ce privesce organisaţia 
imperiului roman, inscripţiile ne sunt absolut 
indispensabile. In adever, istoricii romani nu spu
seseră un cuvânt măcar despre organisaţia pro
vinciilor romane şi despre administrarea lor, 
despre organisaţia comunală a popoarelor din 
întinsul imperiului, despre raporturile dintre gu
vernatorii romani şi supuşii lor pe de o parte 
şi senatul roman sau împeratul pe de alta, de
spre adunările provinciale, politice şi religioase, 
despre sacra acestora şi raporturile lor cu cultul 
împeratului şi al Romei, nimic în fine despre 
viaţa intimă a neamurilor din provincii, aşa de 
străine de mor.avurile şi obiceiurile Romanilor 
din Italia. In privinţa utilităţii inscripţiilor pentru 
istorie, cf. Ph. Le Bas, Dissertation sur l’utilite 
de l’epigraphie. Paris, 1829. Regulele alcătuite 
pentru descifrarea inscripţiilor şi cetirea lor, for
mează sciinţa numită Epigrafia. Pentru stabilirea 
acestor reguli s’au făcut încercări ancă din se
colul trecut. Lucrarea lui Sc. Maffei, Ars critica 
lapidaria, 1765, se bucura în secolirl trecut de 
oarecare vază. Pentru cei ce vor să studieze in
scripţiile romane, pot să ia drept călăuză opera lui 
E. Hiibner, Romische Epigraphie în Handbuch der 
klass. Altertumswissenschaft al lui Iwan Miiller, 
tom. I, 1886. Mai nouă şi clasică însă este lu
crarea lui R. Cagnat, Epigraphie latine, 2 ed., 1890.

Pentru studiul inscripţ^or grece sunt: Jo- 
hannes Franz, Elementa epigraphices grecae. 
Berlin 1840. Această operă însă a remas înve
chită şi este înlocuită cu S. Reinach, Epigra
phie grecque. Paris 1885.

Inscripţiile romane şi grece au crescut în mod 
surprincjetor de un timp încoace. In secolul trecut

numerul lor atingea de abia suma de vr’o 10,000; 
astăzi ele trec preste 150,000. De unde colecţia 
cea mai bogată de inscripţii romane a lui Orelli- 
Henzen (Inscriptionum latinarum ampliss. col- 
lectio, 1828 tom. I, II, 1856 III) putea forma 
pe la 1856 numai 3 volume şl în format mic, 
colecţia cea mare de inscripţii, ^să Corpus Inscr. 
latinarum, în curs de publicaţie, colecţie făcută 
sub autoritatea academiei din Berlin, este alcă
tuită din 16 voi. mari în 4°, la care se mai 
adauge şi suplementele publicate în 6 alte voi., 
în Ephimeris epigraphica. Probabil mai remân 
de publicat ancă tot pe atâtea inscripţii. Acelaşi 
lucru se întâmplă şi cu inscripţiile grece. De 
unde până la începutul acestui secol ele erau 
abia vr’o trei până la patru mii, astatji numerul 
lor trece preste 50,000, şi âncă suntem la înce
putul explorărilor noastre sciinţifice. Când Boeck 
în 1853 a strins inscripţiile grece întrun Corpus 
inscriptionum graecarum, ele puteau să între 
în 3 voi. In urma săpăturilor însă din Olimpia, 
Pergam, Atena, Dellos, Tracia, Asia mică şi coa
stele de nord ale Mării Negre, această colecţie 
s’a înzecit. Numai pentru inscripţiile attice avem 
un corpus a parte, alcătuit din 6 voi. mari, cu 
adausul făcut de Roehl, Inscriptiones graecae 
antiquissimae, 1882.

Pe lângă acesle inscripţii grece şi romane, 
mai avem o sumă de altele din cercul culturilor 
orientale, unele .scrise cu hieroglife şi altele, 
cele mai numeroase, cu cuneiforme.

Printre cei cari şi-au făcut un renume în studiul 
inscripţiilor romane şi grece, avem în primul 
rând pe însuşi întemeietorul acestei sciiuţe, pe 
Borghesi, (Oeuvres, 9 voi.), şi mai pe sus de 
toţi, marele istoric şi epigrafist german Th. 
Mommsen. De altminteri în Germania avem o 
întreagă pleiadă de epigrafişti: Hubner, Hirschfeld, 
Zangemeister, Boeck, Franz, Kirchhoff, Koehler; 
în Francia: L. Reiner, E. Desjardins, Le Bas, 
Waddington, Foucart; în Italia: J. Batt. de Rossi, 
Et. Pais, etc.; în Englitera: Ch. T. Newton, Hicks, 
Roberts.

Astăcji Epigrafia are o sumă de reviste, în cari 
inscripţiile de curând descoperite sunt publicate, 
comentate şi folosite pentru cunoascerea vieţii 
politice şi intelectuale a vechilor popoare din 
preajma Mării Mediterane. [Tech. Antonescu.]

Inscripţiune, v. şi Înregistrare.
înscris, instrument scris, care constată un 

fapt (V. Act).
Insecte, sinonim Hexapode, clasă de artliro- 

podare traheate, cuprinde animale cu antene, 
trei părechi de picioare şi corpul divisat în 3 
părţi bine deosebite: cap, torace şi abdomen. 
Capul este constituit din patni segmente fso- 
mitej, cari pot fi demonstrate prin cele 4 pă
rechi de apendice constante. Părechea 1 sunt 
antenele, inervate de ganglionul supraesofagiau 
(cerebral); părechea II, III şi IV sunt fălcile 
(Gnathi sau Gnathopodia): ele alcătuese gura, 
sunt inervate de ganglionul subesofagiau şi se 
succed precum urmează: A. fălcile superioare 
(Mandihulae), B. fălcile inferioare (Maxillae), 
C. fălcile posterioare (Postmaxillae). Aceste 
din urmă sunt concrescute împreună, aşa că for
mează o piesă unică numită buza inferioară 
(Lahium). Afară de aceste 3 părechi de gnatite 
mai există âncă o buză superioară (LabrumJ,
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care nu este de natură apendiculară, la unele 
mai există o ridicătură pe fundul cavităţii bucale 
('hypopharinxj şi alta pe plafonul ei (epipharinxj. 
Fălcile inf. şi post. presintă apendice articulate 
mobile, cari servesc la pipăit, numite palpi 
(palpi maxilari şi palpi labiali). Aceste părţi 
constituante ale gurei se deosebesc enorm, după 
genul de viaţă al I.-lor şi după natura hranei 
lor; ele sunt însă în totdeuna homoloage la 
diferitele ordine (Savigny). La I. masticante 
mandibulele sunt puternice şi dentate, cu ajutorul 
lor se sfarmă alimentele solide. La I. sugătoare 
din contră totalitatea părţilor constituante se 
convertesce într’un aparat special de sorbit li
chidele; la împunsătoare pentru împuns şi supt, 
iar la lingătoare (lambentia) parte din aceste 
părţi servesc la sfârmarea alimentelor solide, iar 
parte la sorbirea celor lichide. Capul mai poartă 
în general o păreche de ochi compuşi (oculij 
sau ochi simpli (ocellij. Toracele este format 
din unirea a 3 segmente: A. Prothorax, B. Me- 
sothorax şi C. Metathorax. Fiecare din aceste 
3 segmente dă inserţiuni, pe partea sa ventrală 
la câte o păreche de picioare, a căror confor- 
maţiune variază după modul de locomoţiune, dar 
cari în mod constant sunt formate din urmă
toarele articole: 1) articolul bazilar, coxa; 2) tro- 
chanter; 3) femur; 4) tibia; 5) tarsus. Tarsul 
şi el este constituit din 1—5 articole mai mici, 
din cari ultimul se termină prin unul sau doue 
croşete (unghiile). Mesothoracele şi metathoracele 
mai poartă pe partea lor dorsală câte o păreche 
de aripi, aripile anterioare (prosopteryges) şi 
aripile posterioare (metapteryges). Abdomenul 
este constituit din un numer variabil de seg
mente (dece), reunite între ele prin membrane 
moi şi flexibile; lipsite de picioare în starea 
adultă, excepţie la unii thysanuri; ultimul seg
ment poartă o păreche de apendice în raport 
cu organele genitale (armura genitală, oviscaptj; 
tot pe ultimul segment este situat şi anusul. 
Dintre organele interne aparatul digestiv are o 
deosebită desvoltare. Gurei urmează pharingele, 
care nu există decât la I. masticante. Oesofagui 
se continuă până la originea abdomenului, el se 
umflă adesea în o gu^ă, căreia îi urmează o 
rânză, apoi urmează stomacul (ventricolul chi- 
lifer), apoi intestinul care se termină prin anus. 
Respiraţiunea la toate I. se efectuiază prin 
ajutorul traheelor, cari comunică cu exteriorul 
prin mici oriflcii numite stigmate, mărginite de 
un cadru cornos (peritrem), care se închide şi 
se deschide după voia animalului. Organul central 
al circulaţiunii este un vas contracţii dorsal 
(inima), fixat de păreţii superiori ai abdome
nului prin muşchi triangulari. Ca organe urinare 
funcţionează 2 sau mai multe tuburi numite ale 
lui Malpighi, cari se deschid în intestin la locul 
seu de func^une cu stomacul. Sistemul nervos 
e ca la toate arthropodarele din un dublu gan
glion deasupra esofagului, (gangl. cerebral sau 
supraesofagianj, un dublu ganglion dedesubtul 
esofagului (g. suhesofagian), ambele unite prin 
cordoane laterale, formând un inel sau sgardă 
esofagiană; dublul lanţ de ganglioni ventrali 
sufere numeroase modificări la diferite ordine. 
Sistemul nervos stomato-gastric este representat 
prin un nerv nepăreche, situat pe faţa supe
rioară a tubului digestiv. Reproducţiunea este

mai totdeuna sexuală; nu sunt excepţiuni decât 
în caşuri parthenogenetice (v. parthenogenesaj. 
Sexele sunt separate, şi adesea există deosebiri 
între bărbat şi femeie în ceea ce privesce forma şi 
coloraţiunea corpului (dimorphism). Cu puţine ex
cepţiuni toate insectele au metamorfosă (v. ac.). 
I. se găsesc pe toată suprafaţa pămentului, nu- 
merul speciilor poate fi evaluat la 500,000. Cu 
cât ne apropiăm de equator, cu atât ele sunt mai 
numeroase, mai mari şi mai colorate. Ţinendu-se 
samă de conformaţiunea gurei, de metamorfosă, 
de presenţa şi absenţa aripilor, se subîm parte clasa 
I.-lor în următoarele cinci legiuni şi XII ordine; 

Legiuni: Ordine:
1. Apterota I. Apterygota

(lipsite de aripi, cu gura 
conformată pentru ma- 

sticat.)
( II. Archiptera

2. Mordentia III. Orthoptera
(gura conformată pentru ! IV. Neuroptera

masticat.) V. Strepsitera
l VI. Coleoptera

3. Pungentia ( VII. Hemiptera 
(gura conformată pentru < VIII. Diptera

împuns şi supt.) ( LX. Aphaniptera
4. Lambentia (

(gura conformată pentru | X. Hymenoptera
lins şi masticat.) [
5. Sorbentia f VT m-„i__{gum coiJormală pentru | -gj; Lepidoplera

Lit.: Cf. Savigny, Memoires sur Ies animaux 
sans vertebres. Paris, 1816; Ratzeburg, Die 
Forstinsekten. Berlin, 1837; Vitus Graber, Die 
Insekten. Miinchen, 1877; H. J. Kolbe, Ein- 
fiihrung in die Kenntnis der Insekten. Berlin, 
1843; John Lubbock, De l’origine et des meta- 
morphoses des insectes. Paris, 1880; John Lub
bock, Les insectes et Ies fleurs sauvages. Paris, 
1879. fDr. N. Leon.]

Insecte silvice, numire colectivă pentru I. 
destructive sau şi folositoare pentru arbori sin
guratici ori masive întregi. (Cf. Ratzeburg, Forst
insekten.)

Insectivoare, (zool.) cu acest nume se desig
nează toate animalele cari trăiesc exclusiv din 
insecte.

Plante Insectivoare. Sunt mai multe plante 
dintre Fanerogame, cari au posibilitatea de a 
prinde, mai exact de a reţine, insectele, cari în- 
templător cad pe ele, de a le ucide şi a le digera, 
iar produsele acestei digestiuni le absorb, şi 
astfel se hrănesc cu ele. Se numesc, neexact 
însă, şi carnivore. Sunt cunoscute âncă din 
seci. XVIII, de când naturalistul englez din 
Filadelfia, Ellis, la 1765 a descoperit pe Dionaea 
mu.scipula L. După aceea a fost descoperită 
(1779) de cătră doctorul Roth din Brema, car- 
nivoritatea la Drosera (v. ac.) şi de cătră Bar- 
tram (1791) la Sarracenia. In decursul seci. XIX 
s’au făcut numeroase cercetări, dar aproape numai 
morfologice, asupra plantelor L, până când, în 
urma mai multor cercetări fisiologice experi
mentale ale lui Darwin (expuse în opera sa In- 
sectivorous plants. London, 1875), s’au pus basele 
sigure ale modului de nutrire la plantele I. Plan
tele I. aparţinând la vr’o 15 grupuri şi la 3—4
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familii, (v. Droseraceae, Sarraceniacee, Nepen- 
thacee, Utriculariee), trăiesc in genere prin locuri 
umede, turbării; cele mai multe sunt prin pă
durile tropicale, unde trăiesc chiar pe alte plante 
ca epiphyte. Au clorofil în mică cantitate şi 
rădăcinile în general puţin desvoltate. Frunzele 
lor sunt modificate (v. ampula, ascidia) şi adap
tate astfel, că pot reţine insectele cari din în- 
templare cad pe ele. Pe aceste frunze, sau în 
interiorul lor, când sunt în formă de urne, sunt 
glande (v. ac.) ce secretă un sue lipicios, con
sistent, sau mai lichid. In sucul acesta neutru, 
când nu e în contact cu substanţe albuminoide, 
acid în caşul contrar, se află un ferment solubil, 
o zymasă, capabilă de a hidrata şi dedubla sub
stanţele albuminoide insolubile, făcendu-le so
lubile şi prin urmare putend să fie absorbite. 
Ele se absorb de plantă pe mesură ce se produc 
şi tot în locul unde se formează. In acest chip 
plantele I. îşi iau azotul şi substanţele fosforice 
din carnea insectei pe care o digeră. [S. Şt. R.]

înşelăciune, înşelătoria sau Escrocheria, un 
delict, care consistă în faptul de a amăgi pe 
cineva asupra unor împrejurări (făcendu-1 să 
creadă adevărate nisce fapte mincinoase, sau să 
creadă mincinoase nisce fapte adevărate), cu scop 
de a-1 păgubi şi a profita de amăgirea lui. După 
diferitele condiţiuni, în cari se comite delictul, 
autorul lui e pasibil de pedepse cari după Cod. 
pen. român variază între o lună şi doi ani închi
soare şi dela 26 lei până la două mii lei amendă.

După Codul penal ungar L, dacă dauna cau- 
sată e sub 50 fi., se cualifică de delict şi se pe- 
depsesce cu închisoare până la 1 an şi amendă 
de bani, dacă dauna causată trece preste 50 fi., 
se cualifică de crimă şi se pedepsesce cu peni- 
tenţiar până la 5 ani, dacă dauna trece preste 
20C)0 fi., atunci se pedepsesce cu închisoare grea 
până la 5 ani. (Cod. pen., art. 379—390.)

însemn, v. Insignii.
Insensibil, lipsit de sensaţiune, sau incapaci

tatea de a pipăi (nesimţirea durerii, temperaturii 
şi presiunii), a mirosi, vede, au(Ji, gusta şi a 
reacţiona cu muşchii corpului. Tratament: în
lăturarea causei care a provocat acest defect, 
apoi escitare prin unele medicamente şi prin 
electricitate. Insensibilisătoare sunt mai multe 
medicamente, ca cloroformul, eterul, bromethilul, 
opiu, acidul fenic, etc.

Inseparables, (zool.) numele unor mici papa
gali, aparţinetori genului Agapornis în Africa 
tropică; se numesc astfel, de oare ce le place 
să trăiască mai mulţi laolaltă. Cele mai cunos
cute specii sunt: Agapornis pullaria L., Aga
pornis roseicollis Vieill. şi Agapornis cana Gm.

însărat, vecernie, oficiul sacru ce se ţine după 
meaza-(Ji în presără unei serbători. In nomen
clatura bisericească se deosebesc trei feluri de 
I.: 1. mare, ce se ţine cu solemnitate în pre
sără Duminecii şi serbătorilor legate; I. de mijloc, 
în presără (Jilelor comune, şi I. mic, ce premerge 
I.-ului mare împreunat cu litiă.

Inserate. Acest termin se întrebuinţează mai 
mult afară din regat, unde terminul obicinuit 
este anunciu. Inseratele sunt o mare sorginte 
de venituri pentru (Jiare în unele ţeri, mai ales 
în cele engleze şi germane, pe când în ţerile 
latine se fac relativ puţine nnunciuri. In Ger
mania întrunirile societăţilor, evenimentele de

familie, aniversările locale, etc. se aduc la cu- 
noscinţa publicului prin anunciuri. Presa română 
e în mare parte lipsită de acest sprijin. In Bu- 
curesci nu sunt de cât vr’o patru fiiare, cari se 
susţin în parte prin inserate. Culegerea I.-lor a 
ajuns a da nascere unei adevărate industrii. Sunt 
birouri de anunciuri, cari au contracte cu ter
mene lungi în sute de 4iare importante şi su
cursale în câte 20—30 de oraşe. Ele au rabate în
semnate dela (ţiare, şi nu se mulţămesc a aştepta 
venirea publicului, ci trimit agenţi pentru colec
tarea I.-lor. Havas la Paris, Mosse la Berlin, etc. 
sunt Birouri cunoscute în lumea întreagă. Pe 
lângă anunciurile propriu fiise, pe cari publicul 
le deosebesce îndată ca atare, se mai fac şi 
anunciuri deghizate, pe cari cetitorul le cetesce 
fără a observa de cât la sfîrşit sau poate chiar 
nici atunci, că are dinaintea sa un anunciu plătii. 
Anunciuri de acest fel se găsesc mai ales în 
presa engleza şi în cea franceză. Ele pot face 
mult rău, când îndeamnă pe cetitori a cumpăra 
bilete de loterii (acest fel de anunciu e prohibit 
în România), ori medicamente, ori scrieri inde
cente, ori lucruri fără nici o valoare reală. De 
aceea (Jiarele conscienţioase refusă anunciuri de 
acest fel. I. sunt însă pentru comerciant, in
dustriaş, etc. un mijloc legitim şi folositor de a 
atrage atenţiunea publicului şi de a ajunge astfel 
la desvoltarea afacerilor sale. I. pentru a avo 
acţiune asupra publicului, trebuesc repetate des 
şi regulat. Nici o categorie de comercianţi nu 
se servă aşa de mult de inserţiuni ca farmaciştii 
şi parfumorii. Se poate (}ice că costul I.-lor al- 
cătuesce o bună parte a preţului de venijare a 
specialităţilor farmaceutice şi a parfumelor. Pre
cum sunt prohibite în România anunciurile de 
loterie, tot aşa ar trebui să se interzică, ca în 
Germania, vestirea unor fapte, a căror falsitate 
materială se poate dovedi, făcută cu scopul de 
a realisa un câştig. Pentru unele caşuri există 
la noi acea represiune; s. e. anunţarea în ori 
ce mod a desfacerei totale a marfei unei pră
vălii, e un fapt pedepsit, dacă nu s’a cerut au- 
torisarea camerei de comeroiu. Inserţiunilo se 
plătesc cu rândul de tipar şi se face rabat pentru 
repeţirea lor. Acele cari se publică în corpul 
(Jiarelor sau revistelor, printre materia de re
dacţie, se numesc reclame (v. ac.) şi se plătesc 
totdeuna mai scump. [Biion.]

Inserţiune, (botan.) se numesce regiunea (punct, 
suprafaţă) de legătură a organelor apendiculare 
(frunze, ramuri) cu axa. Dacă apendicele sunt 
caduce, la suprafaţa axei se vede urma lăsată 
de I. lor; s. e. la Ferigele arborescente, la ar
borii cu frunzele caduce, ş. a.

Insignii, în general semnele exterioare sau pe 
românesce însemnele, costume, decoraţiuni, uni
forme, cari sunt semne distinctive, legate unei 
demnităţi, calităţi sau funcţiuni, ordine de cava
leri, etc. 1. suveranilor sunt: sceptrul, diadema, 
coroana, globul imperial, etc. Ale nobililor; co
roana, spada, scuturile şi armăriile. Papa are 
tiara cu 3 coroane, episcopii au mitra, etc. I. 
militarilor, magistraţilor, diplomaţilor, sunt co
stumele ce poartă în permanenţă sau la anume 
ocasii. Pentru funcţionarii publici învestiţi cu 
oarecari puteri speciale, şi cari n’au însemne 
în felul celor de mai sus, există alte semne, 
după cari se poate recunoasce autoritatea lor.
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Toate acestea, privitoare la funcţionarii unm stat, 
sunt regulamentate prin legi şi dispositii speciale. 
Codul penal pedepsesce pretutindeni pe acei cari, 
fără drept, poartă sau se învestesc cu I. ce nu 
le aparţin sau ce n’au dreptul să poarte, (v. şi Ar
mării). ‘ [O. L.]

Insinuaţiune! (lat.) acţiunea de a strecura, de 
a vîrî cu dibăcie ceva. In sens figurat: a vîrî 
cu iscusinţă în mintea cuiva o idee, un gând, 
A se insinua: a se vîrî cu iscusinţă într’o so
cietate. In Trs. se folosesce eronat şi în înţe
lesul : a se anunţa, a se înscrie.

Insipid, searbed, fără gust, fără spirit. 
Insoiaţia, atingerea unui corp prin razele so

lare şi încăl(Jirea iui prin ele. Fămentul atâta 
căldură capetă în decurs de un an dela soare, 
încât căldura aceasta ar fi în stare să topească 
o pătură de ghiaţă de 31 m., ce ar încungiura 
pământul jur împrejur.

insoiaţiune, boală provocată prin expunerea 
unei fiinţe vii la soarele ar^etor, şi care pro
voacă ameţeli sau chiar leşin cu îngălbinirea 
feţei, greutate de respirat, sudori. Se (Jice: l-a 
bătut soarele la cap, şi este de a se deosebi de 
»soare sec«, care apucă pe om pe la chindii, cam 
la apusul soarelui, şi nu este alta decât friguri 
palustre (băltoase). Insolaţiunea e adeseori mor
tală, când la autopsie nu se găsesc ceva alte- 
raţiuni caracteristice, ci numai congestiuni în 
părţi adese variate ale corpului.

Insolent, (lat.) neruşinat, obraznic. Insolenţă, 
neruşinare, obrăznicie, resfăţare.

Insolubilitate, v. Indisolubilitate. 
insolvabilitate, Insolvenţă, neputinţa a plăti. 

(V. art. Faliment şi Bancruta.)
Insomnia, v. Agrypnia. 
însoţire, v. Asociaţiune.
Inspecţiune, cercetare, controlare; autoritate 

cu misiunea de a controla. Inspector, funcţionar 
de control, controlor.

Inspecţiune şcolară, acţiunea sau funcţiunea 
ce o îndeplinesce un inspector şcolar asupra 
şcoalelor din ţeară. I. şc. e strins legată cu ofi- 
ciahtatea învăţământului.

Inspectorate militare. In România pentru ar
tilerie, geniu şi cavalerie se află câte un ser
viciu al inspectoratului pus .sub ordinele unui 
general. Acesta este preşedintele de drept al 
comitetului consultativ al armei sale. In acelaş 
timp este şi directorul superior al direcţiunii 
respective din ministeriu. Ca inspector al armei 
are datoria de a urmări şi constata: executarea 
regulamentelor, completarea instrucţiei oficierilor 
şi echiparea lor, funcţionarea regulată a şcoalelor 
regimentare, executarea instrucţiei tragerii, etc. 
Ua director superior, priveghiază executarea cu 
exactitate şi uniformitate de cătră corpurile şi 
serviciile dependinţe, a legilor, regulamentelor, 
decisiilor şi ordinelor ministeriale. Ca preşe
dinte al comitetului consultativ, dirige studiarea 
chestiunilor technice corespunzătoare armei, 
luând iniţiativa convocării comitetului consul
tativ; lucrările acestuia, consemnate în un proces 
verbal, sunt supuse aprobării ministrului. In
spectoratul musical, are în capul său pe in
spectorul musicelor, care are obligaţiunea de a 
supraveghia progresul musicelor şi activitatea 
şefului de musică, raportând de aceasta mini- 
steriului din trei în trei luni. Inspectorul pro

pune şi asistă la alegerea şi examinarea şefilor 
de musică.

In armata austro-ungară inspectorul 
de regulă este un general, care are dreptul şi 
datorinţa de a inspecta trupele ori instituţiunile 
militare lui subordinate; diferiţii inspectori se 
numesc: I. general al armatei, I. de infanterie 
(dela moartea principelui de coroană Rudolf, 
vacant), I. de cavalerie, I. de artilerie, I. de 
genul, I. de pioneri, I. de tren, I. şcoalelor mi
litare, I. al şcoalei de tir, I. de remonte.

Inspector financiar. Puterea armată a admi- 
nistraţiunii financiare în Ungaria sunt aşanu- 
miţii Finanţi (v. ac.), cari se compun din ficiori 
şi oficieri. Oficierii sunt comisari, supracomisari 
şi inspectori. Inspectorii sunt subîmpărţiţi la 
unele direcţiuni financiare, poartă inspecţia preste 
personalul finanţilor de pe teritorul a 3—4 di
recţiuni, şi împUnesc şi alte servicii fiscale. I. 
financiari supremi funcţionează în ministeriul 
de finanţe şi de acolo fac excursiuni.

Inspiraţiune, (Respiraţiune), actul respiraţiei, 
prin care se introduce aer în plămâni. Toracele 
se dilată, iar plămânii, ţesut eminamente elastic, 
urmează de aproape dilataţia mechanică iniţială 
a toracelui. Se deosebesc 3 tipuri bine distincte 
de I.: t. abdominal, t. costo-inferior, t. costo- 
superior. In primul tip, particular mai ales co
pilului, pântecele singur se ridică în sus, îşi 
schimbă volumul în timpul I., graţie rolului 
exclusiv al diafragmei; coastele sunt imobile, 
In al doilea tip (t. adultului) coastele inferioare 
întră mai mult în joc, proiectând sternul înainte 
prin partea lui inferioară, iar cel de al treilea 
e caracterisat prin jocul exclusiv al coastelor 
superioare (particular femeilor şi accentuat mai 
ales la femeilo însărcinate). Intr’o I. calmă, 
obicinuită, se introduce în plămâni, în termini 
medii, o jumătate Utru de aer. Un joc special 
de muşchi, în afară de diafragmă, execută evo
luările mechanice ale diferitelor tipuri respi
ratorii. Viaţa psichică are o influenţă netăgăduită 
asupra I. Munca intelectuală de pildă face ca 
I. să devină superficială şi puţin profundă.

[N. Vaschide.]
Inspiraţiune, momentul sufletesc, în care sub 

impresia sau excitaţia unor sensaţii căutate sau 
întâmplătoare, se produce o explosie a activităţii 
intelectuale. Urmărind o problemă, cercând a 
traduce în colori o imagină plină de emoţiuni, 
dorind a prinde într’un ritm un şir de ima
gini şi tonuri, se produce un efect mintal pu
ternic, atenţia e încordată; cu un cuvânt, în
tregul aparat cerebro-sensorial e agitat. Diferiţii 
centri cerebrali ca şi ganglionii dela basa cree- 
rului, precum şi toată scoarţa cerebrală agitată 
sgudue, reamintesce un tot trecut sensorial; 
inconscientul nostru e rescolit din adormirea lui; 
asociaţii noui se croiesc şi totul denotă excitaţia 
cea mai febrilă. In starea aceasta sufletească e 
suficient ca un motiv, unul din multele dorite, 
să resară în orizontul minţei noastre, atenţia 
îndată îl prinde şi-i dă toată intensitatea posi
bilă: omul e inspirat. [N. Vaschide.]

Instalaţiune, (lat.) întroducerea în funcţiune; 
în un loc; aranjarea unei case.

Instalaţiune \o.\nţ/d\e% bisericesc este în
troducerea în beneficiu eclesiastic a clericului, 
constituit de autoritatea bisericească competentă.
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Ea se (Jice şi instituire reală, învestitură ecle- 
siastică (institutio realis, corporalis). Prin I. 
beneficiatul întră în posesiunea faptică şi drep
turile beneficiului, ce i-s’a conferit, de cari numai 
pe cale procesuală poate fi lipsit pentru cause 
canonice. I. cardinalilor se (Ji06 promoţiune, a 
episcopului întronisare, a canonicilor I. în sena 
strîns, iar a parochilor introducere. Dreptul de 
a instala compete celui ce conferesce beneficiul. 
(Cf. Dr. I. Raţiu, Instit. Drept, can., Blaj, 1877, 
§ 262.) [Dr. Is. Marcu.]

Instanţa, (lat.) cas real sau fictiv pentru com
baterea unei ţese; excepţiune, contraprobă; în 
jurisdicţiune: încheierea unei proceduri jude- 
câtoresci, precum şi reînceperea procedurei la 
un for superior în urma unei apelaţiuni. In fine 
se înţelege sub I. şi ordinea forurilor judecă- 
toresci. (v. Judecătorii.)

Instantaneitate, (lat.) calitatea faptului mo
mentan; repeziciune, grăbire. Instantaneu, în 
grabă, momentan, numai decât, într’o clipă.

Instilaţiune, (lat.) picurarea de medicamente 
în ochi sau urechi.

Instinct, o «tendinţă primitivă, înăscută, na
turală, prin care fiinţele vieţuitoare sunt împinse 
a săvîrşi anumite acte, al căror scop îl igno
rează®, aceasta era concepţia anterioară evo- 
luţionismului. Evoluţionismul a dat teoria cea 
mai completă asupra instinctului. Viaţa piimitivă 
încungiurătoare a determinat anumite mişcări 
şi acţiuni, reflexe complicate, cari s’au păstrat 
în organism sub formele adaptate şi s’au transmis 
în specia animală conform determinării pri
mitive, originale. I. nu implică deci numai feno
mene dinamice, dar şi acte sufletesci; de adaptarea 
primitivă e legată o stare de sensibilitate spe
cială, mai mult sau mai puţin inconscientă. După 
Spencer instinctul ar pute chiar să se numească 
o acţiune reflexă compusă; între acţiunea reflexă 
şi cea instinctivă ar fi însă o diferenţă capitală, 
precisată mai ales prin faptul, că excitaţiunea 
conscientă sau inconscientă ce precedă acţiunea 
reflexă este manifestă, conexă, pe când ea este 
cu totul inconscientă, în tot caşul imperceptibilă 
în mişcările şi acţiunile instinctive. Cu cât ne 
urcăm mai sus pe scara animală, instinctele 
devin din ce în ce mai complexe. La vertebrate 
instinctele urmează o evoluţie treptată, o suc- 
cesie necesară; cele mai complicate instincte 
coincid cu o inteligenţă complicată, (v. şi Impuls.)

[N. Vaschide.]
Instituire, stabilirea, întocmirea sau întrodu- 

cerea unui lucru până acum neexistent, stabi
lirea unei funcţiuni, numirea unui moştenitor. 
Institut, ori ce societate ai cărei membri sunt 
supuşi la aceeaşi regulă, îndeosebi societăţi sa
vante şi literare, apoi şcoale, aşezăminte de edu- 
caţiune. Instituţiune, aşezământ. Instituţiunile 
lui lustinian, v. Corpus Juris civilis (t. II, p. 17).

Institut de France, v. Academia (t. I, p. 16).
Institutor, (lat.) cel care îşi ia sarcina de a 

instrui pe altul sau de a-i da crescere; cel care 
instituesce ceva. In România I.-ii se numesc 
dascălii de clasele primare din comunele urbane.

Institut geografic, 1) I. geogr. al Armatei 
române. înfiinţat în 1873 sub numele de De
păşitul de resboiu, a funcţionat ca: Secţia III a 
marelui stat major dela 1883 până la 1895, când 
i-se dete o mai mare desvoltare şi numele de:

I. geogr. al armatei. începând ou extremitatea 
nordică a Moldovei, descindend în Dobrogea şi 
Muntenia până la meridianul Tîrgovişte, I. a ter
minat harta minută pe scala 1: 20,000. Reducerea 
acestei harţe la 1:50,000 este tipărită şi pusă 
în vânZare. Reţeaua geodesică legată la început 
de basa austriacă din Bucovina se razemă acum 
pe trei base mesurate în ţeară. Se fac în fiecare 
an observaţiuni astronomice în diferite puncte 
ale triangulaţiunii pentru Latitudine Azimut şi 
diferinţă de longitudine cu Bucuresci. Legătura 
în longitudine făcută în 1882 între Iaşi şi Cer
năuţi şi în 1884 între Bucuresci şi Braşov se 
va completa prin determinarea diferinţelor de 
longitudini între Paris-Berlin-Bucui’esci. [—]

2) Institutul geografic militar în Viena face 
mesurările astronomice şi geodetice, şi lucrează 
harţe, planuri şi desemnuri, pentru trebuinţele 
armatei. I. în privinţa militară, sciinţifîcă şi 
technică, e supus şefului statului major şi prin 
acesta ministeriului de resboiu. Directorul I.-lui 
e un general, (v. Guran.) I. are 5 secţiuni: astro- 
nomică-geodetică, secţ. de mapare, topografică, 
technică, şi administrativă. Fiecare secţiune e 
condusă de un oficierde stat major şi se împarte 
în mai multe despărţeminte. Conducetorii des- 
părţemintelor de mapare se numesc: «subdirec
tori de mapare®. In cas de resboiu se disoalvă 
secţ. astronomică-geodetică şi cea de mapare, 
şi se formează un «despărţământ pentru expe- 
darea hartelor de resboiu.® I. acesta s’a înfiinţat 
1839. [S. de Herbay.]

Instradare, (lat.) determinarea unei căi; mai 
ales punerea în mişcare de soldaţi, etc. prin 
marşrută.

înstrăinare, alienare, transferarea unei pro
prietăţi, vindere (v. ac.).

Instrucţiune, (lat.) acţiunea de a înveţa, de 
a instrui; studiile ce le-a făcut cineva; I.-a unei 
afaceri judiciare, adecă cercetarea tuturor 
împrejurărilor concomitante acelei afaceri; in
formaţie. I. publică, înveţământ obligător dat 
gratuit de cătră stat; I. privată, înveţăment 
organisat de institute particulare puse sub con
trolul statului. Ministerial I. publice, instituţia 
de stat, care se ocupă cu instrucţia unui popor. 
Ministru al I. publice, şeful acestei instituţii; 
inspector, revisor al I. publice, etc. I. primară 
în România e obligătoare pentru toţi Românii. 
I. secundară, cea care e dată în gimnasii şi 
licee. I. superioară, cea din universitate, (v. şi 
înveţământ.) [Nig.]

Instrucţiune orală, instrucţiunea făcută in 
instanţă, adecă interogatoriul pus inculpaţilor, 
acusaţilor sau martorilor în şedinţă publică do 
cătră judecător (preşedintele tribunalului sau al 
curţii cu juri). Este de principiu ca tiîbunalele 
corecţionale să nu se întemeieze numai pe 1. 
scrisă, ci mai ales pe I. orală şi în cele mai 
multe ţeri legea penală prescrie că, la curtea 
cu juraţi, juriul nu trebue să ţină samă decât 
de I. orală, nu de I. scrisă.

Instrucţiune scrisă, instinicţiunea făcută de 
judecătoriul de instrucţie. El coiusemnoază în 
scris instrucţiunea sa în întregime şi resumă 
într’o «ordonanţă® scrisă resultatul cercetărilor 
sale. Principalul caracter al acestei instrucţiuni 
este acela de a fi secreta (nimeni nu asisui la 
interogatoriile făcute de judecătorul de instrucţie
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inculpaţilor şi martorilor); de aceea sinceritatea 
ei este totdeuna pusă la îndoială. De curând în 
Francia (prin legea dela 9 Dec. 1897) s’a des
fiinţat secretul instrucţiunii: inculpatul poate fi 
asistat de advocaţi şi înaintea judecătorului de 
instrucţie.

Instructiv, (lat.) care instruesce, învaţă.
Instructor, (lat.) acel care instruesce, care 

învaţă pe altul; militarul care învaţă instrucţia 
pe recruţi; judecătorul care instruesce o afacere.

Instrument, unealtă, aparat pentru executarea 
unei lucrări.

Instrument musteai s’a numit ori ce aparat care 
prin sine însuşi, sau provocând vibraţiuni în aer, 
produce sunete apreciabile, sunete musicale. Marea 
majoritate a I.-lor mus. întrebuinţate a(Ji îşi pierd 
originele în cea mai adâncă antichitate. Cele 
mai vechi sculpturi şi picturi, cari contribue a 
ne da o idee despre primele civilisaţiuni ome- 
nesci, ne presintă cu profusiune I. mus., harpe 
şi lăute, fluiere şi trompete, talgere şi darabane. 
Nu se poate precisa cărei clase de I. aparţine 
dreptul de primogenitură, căci în aceste antice 
representaţiuni ele apar simultaneu. La Egipteni, 
la Asirieni, găsim de toate speciile, în mare 
abundenţă. Evreii nu ne-au transmis representa
ţiuni grafice, dar textele lor constată marea 
favoare de care se bucurau I.-ele mus. şi în 
special harpa cu varietăţile ei. Chinezii şi In
dienii asemenea vorbesc de antichităţi fabuloase 
ale I.-lor lor mus. La Greci găsim preste 30 specii 
de fluere, între cari cel dublu şi fluerul lui 
Pan, cari în starea lor primitivă au traversat 
secolele. Tot la ei găsim lira, regele I.-elor an
tichităţii, I. grec prin excelenţă. Civilisaţiunea 
romană nu aduse nimic nou în privinţa I.-elor 
mus., decât doar marea importanţă ce se dădu 
trompetelor în sacrificii şi reshoaie. Dar în me
daliile şi monumentele romane găsim cele intâiu 
representaţiuni ale I.-ului celui mai complicat, 
ce mintea omenească a imaginat şi care conţine 
în el o astfel de aglomeraţiune de sunete, că 
poate cu adevărat fi comparat unei orchestre. 
Cele ântâiu secole ale creştinismului ne dau cele 
ântaiu menţiuni despre orgă, care deja în primii 
secoli ai evului mediu ajunge a ave preste 
400 tuburi şi joacă un rol atât de important, 
că dă numele seu embrionului armoniei mo
derne. (v. Organum) Dar mai cu samă I.-ele 
de coarde iau în evul mediu o mare desvoltare 
şi două tipuri ale acestei clase jucară în istoria 
musicei un rol capital. Viola, tipul I.-elor de 
coarde şi arcuş, ale cărei urme în Europa se 
urcă la seci. IX, căreia unii îi atribue o ori
gină indiană, deja în seci. XVI ne dă violina 
şi întreaga familie suverană a orchestrei mo
derne aproape în starea de perfecţiune în care 
o vedem acji. Al doilea tip e lăuta, care Intro
dusă în Europa prin cruciaţi, dădu nascere fa
miliei numeroase de I. de coarde pişcate, a căror 
mare favoare nu începe a scăde decât cu seci. 
trecut. Tot prin cruciaţi au fost introduse în 
Europa timpanele, singurele I. de percusiune 
cu adevărat musicale. IJn alt I. remarcabil prin 
favoarea de care se bucura în evul mediu şi 
prin multele representaţiuni ce găsim în ma
nuscriptele din acel timp, e aşa numitul psal
terion, care avendu-şi originele în anticele harpe 
orizontale, pe deoparte cu slabe modificaţiuni.

se menţinu până în 4ilelo noastre în plebeiană 
ţimbală, iar pe de altă parte dădu nascere aristo
craticului piano.

I.-ele de suflare, se menţin astfel după cum 
erau din antichitate mult timp în evul mediu: 
fluere şi oboie primitive, corni şi trompete na
turale, dând un singur sunet sau o scară ar
monică foarte săracă. Cu seci. XIII vedem 
aparând cele ântâiu I. grave cu ancie, greu de 
manuat, şi cari nu dispar decât numai prin apa- 
riţiunea fagotului (v. ac.) şi primelor lui per
fecţionări. Ca I. cu îmbucătură, evul mediu a 
cunoscut ancă un mare număr de cornete de 
toate felurile, şi cu seci. XIV găsim cele ântâiu 
urme ale trombonului, care în curând se per
fecţionează astfel, că ia aproape forma actuală 
(cu culisă).

Marea desvoltare ce ia contrapunctul vocal 
în secolii următori, care necesita clasificarea 
vocilor, şi obiceiul de a urmări partidele vocale 
ale corului prin I., făcu că în seci. XV şi XVI 
găsim toate I.-ele de suflare, grupate, ca şi cele 
de coarde, în familii numeroase, construite pe 
acelaşi principiu şi variind prin dimensiuni numai, 
dela sopran până la contrabas. Dar pe când deja 
la începutul seci. XVI găsim I. de coarde într’o 
stare vecină cu perfecţiunea, abia seci. XVIII 
transformă I.-ele de suflare astfel, ca să poată 
lupta alăturea cu ele. In 1691 Denner crea 
clarneta (v. ac.), şi nu mult după acesta vedem 
trompa de vânătoare transformându-se în cornul 
de armonie, (v. Corn) Perfecţionările succesive 
aplicate acestuia şi trompetei făcură să se nască 
noue familii de I. cu îmbucătură, în faţa cărora 
dispărură vechile familii de cornete, ce străluceau 
âncă în seci. XVII.

Seci. XIX prin invenţiunea lui Bohm a siste
mului de pătrundere şi de divisiune raţională 
a tubului (v. Flaut), transformă cu totul fac
tura I.-elor cu gură şi a celor cu ancie, astfel 
că a(ji L-le de suflare nu au nimic, a invidia 
celor de coarde. Fără a încălca în domeniul 
unui tratat de instnimentaţie, intrând în de
taliile clasificaţiunii I.-elor musicale, vom da 
totuşi liniile generale ale acestei clasificaţiuni.

După natura coi'pului vibrant, toate aparatele 
sonore se pot împărţi în 4 clase:

I autofone, sunetul produs prin vibraţiunea 
însuşi a unor corpuri solide, destul de elastice 
pentru a pute întreţine mişcarea. La rândul lor 
aceste I., după calitatea sunetului, se împart 
în: a) sgomotoase, (cimbale, castanete, triunghiu, 
ş. a.) sau b) cu sunete determinate, acestea pu
tând fi produse prin lovire (xilofon, carilion, 
armonica, ş. a.) direct sau prin ajutorul unei 
claviaturi, prin piş care (drîmba) sau prin fre
care, (armonica lui Franklin).

II cu membrană, în cari sunetul e produs 
prin lovirea unei membrane devenită elastică 
prin tensiunea ei pe un cadru de formă şi mărime 
variată. La rândul lor se împart în: a) sgomo
toase, cu o singură membrană pe un cadru, 
(dairea) pe un recipient (darabukeh arab), sau 
cu doue membrane întinse pe un cilindru de
şert (darabană); b) cu sunete determinate, for
mate dintr’o singură membrană, cu tensiune 
progresivă (timpanele).

III de suflare. în cari sunetul e produs prin 
mişcarea vibrătoare a aerului, mişcare provocată
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prin ajutorul unui curent, lucrând asupra unor 
organe speciale. Vechia subîmpărţire a acestor 
I. în de lemn şi de alamă, nu mai are ra
ţiune de a fi a4i, când se cunosc exact factorii 
ce determină timbrul, şi când în urma expe
rienţelor făcute s’a vecjut, că se poate foarte 
bine fabrica un flaut de metal ca şi o trompetă 
de lemn sau de gutapercă. După modul de pro
vocare a vibraţiunii, aceste I. se subîmpartîn: 
a) cu ancie liberă (eolina), lovindă (clar- 
neta) sau dublă (oboi, fagot); b) ou gură 
(fluere sau flaute); c) cu reservoriu (cim
poiul, acordeon, armoniu); d) cu îmbucătură, 
în cari buzele I.-istului vibrează şi provoacă 
vibraţiunea coloanei de aer cuprinsă în tub. Se 
Bubîmpart în simple sau naturale (tip cornul 
primitiv), cromatice cu borte laterale (vechile 
cornete), cromatice cu lungimi variabile, (culisa 
sau pistonii aplicate la corn, trompetă, goarnă, 
cornet, trombon, ş. a.).

IV de coarde, în cari sunetul e produs prin 
vibraţiunea coardelor, cari ca şi membranele nu 
devin elastice şi prin urmare vibrante, decât 
prin tensiune (v. Coardă.) Acestea, după modul 
de provocare a vibraţiunilor, sunt clasate în; 
a) coarde frecate cu arcuş (violina) sau cu roată 
(vechiul organistrum şi descedenţii lui); b) coarde 
pişcate (harpa, lira, lăuta, chitara); c) coarde 
lovite direct (ţiinbala) sau prin ajutorul unei 
claviaturi (piano). Se înţelege că sistemul de 
claviatură, mişcarea automatică, aplicate la di
ferite secţii de I. deja clasate au dat nascere 
la alte suhsecţii, dar cari ancă sau au dispărut 
de pe arena musicală sau au ocupat un loc aşa 
de secundar, că enumerarea lor nu poate găsi 
loc aici. [T. C.]

Instrumentaţiune se numesce în musică atât lu
crarea compositorului, care determină diferitelor 
instramente dintr’o orchestră sau altă grupare 
instrumentală rolul ce fiecare are a ţine în execu- 
ţiunea unei composiţiuni, cât şi ramura studiului 
musical care învaţă a face această lucrare. Deşi 
instrumentele musicale şi aglomeraţiuni instru
mentale se găsesc din cea mai adâncă antichi
tate, arta şi sciinţa I.-ei e cu totul modernă, 
şi evident ea n’a putut lua nascere decât în 
urma polifoniei, şi n’a putut ajunge la o des- 
voltare ai’tistică decât după ce factura modernă 
a adus diferitele familii de instrumente musicale 
pe o treaptă de egalitate în ce privesce justeţa 
intonaţiunii şi puritatea timbrului. Şi în adevăr 
cum s’ar pute imagina efectele minunate ale 
l.-ei moderne, basate exclusiv pe nuanţele ra
finate ale timbrelor diferitelor instrumente şi 
ale intensităţii, atunci când marea majoritate 
a timbrelor ce formează orchestra modernă 
lipsiau, sau cel puţin instrumentele, din cari 
acestea au derivat, erau într’o stare atât de 
primitivă că aproximativul era tot ce se putea 
obţine dela ele. Ca sciinţăi. cuprinde două părţi: 
1) Studiarea fiecărui instrument luat în parte 
ca extensiune, registre, caracterele timbrului, 
modul de mănuire. 2) Studiarea instrumentelor 
în corabinaţiunile lor, caracterele expresive ale 
diferitelor combinaţiuni de instrumente şi ale 
diferitelor familii instrumentale. Tratatele de I., 
ca şi acele raportându-se la melodie şi armonie, 
expun principiile generale şi studiază procedeu- 
rile technice ale marilor măestri; dar ca şi me

lodia şi armonia, I. depinde în cea mai mare 
parte de gustul mai mult sau mai puţin des- 
voltat al compositomlui, de imaginaţiunea, de 
geniul lui, în care numai poate el găsi efecte 
noue şi aplicarea oportună a procedeurilor cu
noscute. [T. C.]

Insubordinaţiune, nesupunere la un ordin dat; 
acest ordin poate fi verbal sau scris. (v. Subor- 
dinaţiune.)

Insubri, seminţie celtică în GalUa cisalpină; 
au întemeiat oraşul Mediolanum (Milan de a4i). 
Au fost supuşi de Romani în 222 a. Chr. în 
urma unei învingeri a consulului Marcus Clau- 
dius Marcellus şi a ocupării oraşelor Mediolanum 
şi Comum de cătră Scipio.

însufleţire, în înţeles propriu, este acţiunea 
sufletului de a vivifica corpul şi a-i da ceea ce 
numim viaţă. I. se numesce şi aceea poten
ţare a activităţii sufletesci, produsă de oarecari 
agenţi fisici sau de oarecari idei mai vii, prin 
care fantasia devine mai liberă, sentimentele mai 
calde, interesul mai încordat, intelectul mai ager 
şi voinţa mai energică de cum ar fi în stare nor
mală. Prin aceasta omul se entusiasmează şi 
crede că spune în acel moment lucruri neobici
nuite. După natura obiectelor se face deosebire 
între însufleţire logică, estetică, morală, poli
tică, naţională, religioasă (v. şi Inspiraţiune).

fPL]
Insula, o massă mai mică de uscat, încungiurată 

din toate păi’ţile de apă. I. situate în apropierea 
imediată a ţermurilor se (Jic 1. literale, cele din 
mijlocul oceanelor I. oceanice. Insulani, locui
torii unei insule.

Insula Dracului, o mică insulă la coasta nord- 
estică a Americei de sud, aparţinând coloniei 
frc. Guayana. Renumită prin Dreyfus, (v. ac.) 
care fusese exilat aci.

Insula Şerpilor, insulă în Marea-Neagră, si
tuată în faţa gurei braţului mijlociu al Dunării, 
Sulina, la o depărtare do aproape 45 km.; are 
o întindere de 17 ha.; e o stâncă compusă din 
gresii sfiicioase, dure, conglomerate şi cuarţito; 
înălţimea ţermurilor pe alocurea e de 21 m.; 
în mijlocul ei se află un platou, a cărui supra
faţă este formată dintr’un stratde pământ negru 
şi fertil de 2 picioare grosime; pe acest j)latou 
se înalţă un far de 50 m. întreţinut de Comi- 
siunea internaţională de navigaţiune pe Dunăre, 
lângă care e lipit şi un pichet de observaţie. In
sula nu are port, totuşi ea poate fi aboi'dată prin 
3 locuri; corăbiile nu se pot apropia din causa 
stâncilor submarine, ci ancorează la 50 m. în 
mare; pe insulă cresc vr’o 13 specii de plante; 
arbori sau tufişuri nu există; adoveraţii locui
tori ai insulei sunt paseri nenumorate do douo 
specii: lari de o coloare albă şi cormorani negri, 
ce-şi fac cuibul prin crepăturile stâncilor; afară 
de aceste paseri insula mai e populată de o mul
ţime de şerpi negri, de unde şi numele ci. In
sula Ş. are o deosebită însemnătate mitologică 
şi aicheologică, în vechime s’a numit Aeuxt) = 
albă sau Achillea, după numele lui Achille, care 
avea aici un templu vestit, ale căiui urme au 
fost descoperite la 1823 de căpitanul rus Kritzki; 
s’au descoperit resturi de antichităţi, monede 
ş. a. Insula e amintită de scriitorii vechi elini, 
în evul mediu a purtat diferite numiri. în 12 .ipr. 
1879 a trecut în stăpânirea României. Cf G. Popa:
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AeuxYj, Insula Şerpilor. 1894, şi Gr. Gr. Dănescu: 
Dicţ. geogr. al j-lui Tulcea. 1896. [nt.]

Insulele fericiţilor, în mitol. grec. I. unde 
Titanii şi Heroii au trăit o fericire eternă sub 
stăpânirea lui Chronos. I. se credeau a fi de
parte la apus în Hesperia sau şi dincolo de co
lumnele lui Hercules. O insulă se nuraia Aea 
dela apus, pentru că a fost una şi la resărit.

[Atm.]
Insulte, expresiuni ocărîtoare analoage cu in

juriile. Rostite în public prin strigări, prin scrieri 
prin imprimate, ele constituesc un delict în ace
leaşi condiţiuni ca şi injuriile, (v. ac.)

însurăţei, se numesc ţinerile părechi ce se 
căsătoresc, cari ieşiau din casa şi curtea pă
rintească şi se stabileau în altă parte. In le
gile vechi comuna liberă, iar în cele clăcaşe 
stăpânul moşiei, Dominus terestris, avea datoria 
de a le designa şi lor un lot de moşie din pă- 
mentul comunal ori urbarial, pentru munca şi 
hrana lor. Românii sub losif II se plângeau 
contra deregătoriilor săsesci, că ele dau păment 
de cultură numai însurăţeilor saşi, nu însă şi 
celor români, care beneficiu l-au avut şi ei în 
vechime. In comunele clăcaşe le dădea stăpânul 
moşiei sau pământul comunei sau cel urbarial. 
M. Cogălniceanu a prove^ut în legea dela 1864 
ca pe moşiile statului să se dea pământuri L-lor, 
ceea ce s’a întâmplat la 1878. împroprietăririle 
celelalte s’au făcut pe moşii întregi cătră cei 
lipsiţi de pământ în genere .şi nu numai pentru 
însurăţei.

însurăţei, com. rur. în Rom., j. Brăila cu 
1822 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; are 2 şcoale, una 
deA băieţi şi alta de fete.

însurătoare, căsătorie, (v. ac.)
Insurecţiune, din punctul de vedere al drep

tului penal este o crimă de înaltă tradare co
misă în contra siguranţei interioare şi a liniştei 
statului. Pedeapsa edictată pentru această crimă 
variază după condiţiile în cari ea s’a comis: s’au 
înrolat soldaţi înarmaţi, tmpe regulate, ori s’au 
ridicat cete neregulate, s’au comis devastări, ja
furi, ori numai s’au acaporat prin violenţă toate 
autorităţile statului.

După cod. penal ungar I. se constitue prin 
aglomerarea massei poporului, cu scopul de a 
împiedeca funcţiunea statului, ori a ataca un 
partid contrar. Provocătorii şi conducetorii I. se 
pedepsesc mai aspru. I. se pedepsesce de rând cu 
închisoare de stat, afară de caşul când în urma 
I. s’ar comite jefuiri şi omoruri, când pedeapsa 
o închisoare grea. (Cf. cod. penal §§ 152—162.)

Intabulament, (archit.) aceea parte a unei zi
diri, care poartă o columnă sau un pilastru.

Intabulaţiune, îh terminologia jui’. din Trs. 
scrierea sau notarea în cartea funduală (v. ac.) 
a unui drept, s. e. dreptul de proprietate, de 
usufruct, sau dreptul de pemn asupra unor ne
mişcătoare. Dreptul câştigat prin I. e drept real 
necondiţionat şi e egal cu dreptul câştigat prin 
tradiţiune asupra mişcătoarelor. Dreptul câştigat 
prin I. devine notorie şi formează o basă tot 
aşa de sigură, cum formează tradiţiunea basa 
pentru câştigarea dreptului asupra unui obiect 
mişcător. De aceea dreptul câştigat prin I. se 
consideră existent până când nu se şterge din 
cartea fund. I. se ordonează şi se execută prin

oficiul cărţii fund. la rugarea celor interesaţi.
I. -ei poate servi ca basă un document public^ 
s. e. sentinţa în care se ordonează I., ori un 
document privat, s. e. contract, obligaţiune în 
care partidele se învoiesc la I. Dreptul câştigat 
prin I. întră în vigoare cu momentul când s’a 
presentat rugarea de I. la oficiul cărţii fund. 
Ori ce schimbări făcute ulterior în cailea fund. 
nu alterează dreptul câştigat; s. e. dreptul de 
pemn câştigat piin I. nu se alterează prin aceea 
că proprietarul a vândut ulterior nemişcătoarele.

Intact, neatins.
Intalie, (IntaglieJ, pietri scumpe pe cari sunt 

gravate figuri. ,
înţărcarea copiilor se numesce actul, când 

copilul sugător, după ce mai mult timp n’a fost 
nutrit decât la pieptul mamei sau al doicei, 
ajunge la o epocă când i-se dau alte alimente, 
şi astfel se desvaţă de supt. De regulă copilul 
se lasă la piept atâta timp, cât a stat în pân
tecele mamei, cam noue luni până la un an. 
Alăptarea prea îndelungată s. e. preste un an 
nu are nici un inconvenient. I. nu se va face 
nici odată subit, ci treptat. I. să nu se facă pe 
un timp când domnesc boale de copii, cu deose
bire de intestine. [Dr. V.]

Românii au datina a înţărca copiii, după ce 
au trecut de doi ani până la 2YJ, şi numai când 
e mama »în altă stare«, la D/j an. Le un eve
niment de jale în familie, ai cărei părinţi şi 
casnici plâng de mila micuţului lor, pe care de 
comun îl ia mama sau soacra bărbatului şi-l duce 
la cuscra ei, mama nurorei sale, unde copilul 
remâne până uită ţîţa.

întârejiere, în musică, eun artificiu de com - 
posiţiune, care constă în suprimarea momentană 
a unei note dintr’un acord şi înlocuirea ei printr’o 
notă ce a făcut parte din acordul precedent. 
Scopul acestui gen de artificiu e introducerea 
de disonanţe artificiale în armonie. Se deosebesc
J. regulate, numite âncă auspensiuni, cari trebue
să îndeplinească oarecari condiţiuni de prepa- 
raţie şi resolvire, şi I. neregulate, proscrise din 
stilul sever. [T. C.]

întăriturl, v. Fortificaţiuni.
Intarsia, Intarsiatura, fital.J numită şi Mar- 

cheterie, încrustare artistică a lemnului cu lemn 
de altă coloare, formând desemnuri ornamentale. 
Arta aceasta a înflorit deja în seci. XV şi a fost 
cultivată mai ales în Italia. (Cf. Finocchietti, 
Della scultura e tarsia in legno. Florenţa, 1873.) 
Astăfii I. se imitează pe calea picturei.

Integral, total, întreg, fără nici o reducţiuue, 
omisiune, ori reservă. In matematică: Cal
culul invers calculului diferenţial, prin care din 
diferenţiale (v. Diferinţal deducem funcţiunile, 
cari le-au dat nascere. Astfel prin calculul in
tegral deducem din legile de variaţiuno ale func
ţiunilor, exprimate prin diferenţialele date. pe 
funcţiunile înşile. Dintr’un alt punct de vedere 
presentat, calculul diferenţial găsesce suma unui 
număr infinit de termeni infinit de mici, prin 
cari, ca cresceri diferenţiale, putem suposa că 
se formează ori ce cantitate finită. De aceea 
semnul integrării este J (un s alungit), no- 
tându-se s. e. JJ, cetit integrală dela a la b, şi 
exprimând suma crescerilor funcţiunii de când 
variabila a fost a până a devenit b.
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Intequment, (botan.) învelişul intern al ovu
lului Şl al seminţei.

Intelect, (lat.) facultatea sufletului de a cu- 
noasce realităţi şi de a cuprinde şi înţelege 
adevărul. Basa reală a I.-lui în organisaţiunea 
noastră psichică sunt fenomenele intuitive re- 
presentate în consciinţă. Operaţiunile sale spe
ciale sunt formarea de noţiuni, formarea de 
judecăţi şi de raţionamente. Asupra fenome
nelor intuitive aplicăm operaţiunile particulare 
ale cugetării (v. ac.): comparaţia, abstracţiunea 
şi combinarea (I. discursiv) şi astfel dobânndim 
noţiuni şi combinarea lor în judecăţi şi a jude
căţilor în raţionamente. Prin aceasta 1. caută a 
reproduce raporturile reale ale obiectelor şi fe
nomenelor aşa după cum ele sunt în obiecti
vitate, va să (jică caută a reprosenta lumea obiec
tivă, adevărul, (v. şi Raţiune.) Cf. Pletosu, Psichol. 
secţ. II, cap. 1. [PI.]

Intelectualism, în oposiţie cu empirismul, este 
teoria filosofică (noetică), care susţine că cuno- 
scinţele noastre îşi au originea din categoriile 
înăscute intelectului şi nu dela obiectele ce ne 
încungiură. In psichologie se numesce I. teoria 
care susţine, că puterea esenţială a sufletului 
este intelectul, în oposiţie cu voluntarismul, care 
susţine că acea putere este voinţa. [Pl.j

înţelepciune, în genere se descopere in cu- 
noascerea adevărului şi în întocmirea vieţii prac
tice amăsurat acelei cunoscinţe. I. ca virtute ne 
conduce să facem numai ceea ce este întru 
adevăr bine, cinstit şi potrivit cu dreapta ju
decată; ea ne arată cari sunt mijloacele cuviin
cioase pentru a pute isbuti în astfel de proiecte 
şi resoluţii, şi ne învaţă cum avem a ne servi 
de ele. Pentru aceste funcţii şi efecte ale sale 
I. este numerată de etică între virtuţile car
dinale. (Cf. Mironescu, Etica, 499.) [PI.]

înţelepţii, cei ţepte. Seci. VI a. Chr. are o 
deosebită însemnătate în desvoltarea culturală 
a omenimei. Atunci Buddba reformează reli- 
giunea Incjilor, Confucius a Chinezilor, iar la 
Ovrei cultul lui lehova înlătură pe cel al lui 
Elohim. Tot atunci la Greci se pregătesc con- 
templaţiunile filosofiei prin aşa numiţii »şepte 
înţelepţi*, bărbaţi practici, de al căror nume 
tradiţiunea a legat câte una ori mai multe sen
tinţe, cari se pot lua ca maxime de viaţă. Aceştia 
sunt; Thales, cărui se atribue maxima; cu- 
noasoe-te pe tine însuţi; Solon: nici când prea 
mult; Bias: feresce-te de mulţime; Anaharais". 
fi stăpân preste limbă, stomac şi preste amor; 
Cleohol îndeamnă a ne feri de minciună; JPi- 
tacos de nestatornicie şi Myaon de amiciţia 
uşuratică. [PI.]

Inteligenţa, totalitatea actelor sufietesci prin 
cari noi ne punem în relaţiune cu existenţa 
obiectivă şi luăm cunoscinţă de dînsa, în mod 
analitic; puterea prin care formulăm judecăţi 
despre modul cum este constituită lumea. 1. este 
ajutată în activitatea sa de mai multe operaţiuni 
psichice premergătoare: percepţia şi atenţia ne 
dă imaginile; memoria şi apercepţia le reţine; 
abstraţia le prelucrează şi le transformă în no
ţiuni; I. intervine apoi şi stabilesce raporturi 
consciente între ele. Cu stabilirea acestor 
raporturi noi (jicem că înţelegem, (v. Intelect.)

[M. D.]
Inţellglbil, tot ce se poate cuprinde şi înţelege

cu intelectul, fie într’un mod mai uşor ori mai 
aprofundat. Lumea celor inţeligibile se numesce 
lumea ideilor. [PI.]

Intemperanţa, (lat.) viţiul opus temperanţei, 
cumpătării. Temperanţa este una din virtuţile 
morale care moderează pasiunile şi dorinţele 
omului, făcendu-1 sobru la mâncare şi la beu- 
tură. Resultatele intemperanţei sau necumpe- 
tării sunt; degradarea fisică şi morală, boalele 
şi mortalitatea. Toate acestea produc degene
rarea rassei şi provoacă o mare pierdere de ca
pitaluri. Astăzi, spre a pune o ^stavilă obiceiurilor 
de intemperanţă, economiştii, oamenii politici şi 
legiuitorii au propus, rând pe rând, o mulţime 
de remedii, ca; reducerea numărului cârciumelor; 
interdicerea ven(jării spirtuoaselor; taxe mari 
de stabilit asupra beuturilor alcoolice sau dări 
foarte mari asupra cârciumăritului; pedepsirea 
beţiei care se produce în public; desvoltarea 
instrucţiunii; instituţiuni cari să înlesnească lu
crătorilor accesul fie la proprietatea mobiliară, 
fie imobiliară; distracţiuni şi plăceri intelectuale, 
în folosul lucrătorilor; societăţi de temperauţă, 
sub auspiciile cărora la Paris s’a înfiinţat acum 
in urmă şi un restaurant de temperanţă, — şi în 
fine, monopolul alcoolurilor.

Intemperie, disordine în temperatură, în at
mosferă. O temperatură în desacord cu ano
timpul. Transiţie repede dela cald la frig şi 
vice-versa.

înţemplări, accidente, ceea ce se întâmplă pe 
neaşteptate, mai ales în înţeles de nenorocire, 
de primejdie cu urmări fisice nenorocite ori ma
teriale dăunătoare. In generalitatea caşurilor I. 
interesează mai ales din patru puncte de vedere. 
Căuşele ce le produc, respunderile ce urmează, 
mijloacele cu putinţă de prevenire şi acele de 
îndreptare şi desdaunare. Societatea şi individul, 
statul şi iniţiativa privată, au după caşuri partea 
lor de interes şi de respundere şi caută să le 
prevină şi să le îndrepte. Cercetarea căuşelor 
ce le produc, duce la mijloacele de prevenire 
şi îndreptare a relelor fisice; determinarea res
ponsabilităţii duce la acoperirea daunelor ma
teriale şi în lipsa ori cărei responsabilităţi la 
aflarea mijloacelor de desdaunare ori măcar în
dulcire. (v. şi Accidente.)

Intendant, (lat.) Intendent, inspector suprem, 
conducetoiul unui institut public (mai ales al 
unui teatru). Intendanţă (Intendenţă, Intenda- 
tură), autoritate administrativă militară, caro 
are chemarea de a îngriji de trebuinţele mate
riale ale armatei (bani, alimente, vestminte, mu- 
niţiune, etc.)

Intendant militar, gradul ce se dă ofieieriloj- 
de intendenţă şi asimilat gradului de colonel.

Intensitate, gradul mai mare ori mai mic de 
tărie internă a unei acţiuni sau puteri. In psi- 
cho-fisiologie se numesce intensitate a unei sen- 
aaţiuni: determinarea cantitativă a sensaţiunii 
în raport cu mărimea stimulului ce a produs-o. 
(Cf. Extensiune.) |l’l.|

Intensitatea unui curent electric ce trece prin 
un conductor, este cantitatea de electricitate ce 
vine transportată prin conductor în o secundă. 
In caşul curentelor continue, această I. e iipi oape 
constantă şi se poate mesura direct. In caşul 
curentelor alternative, ea variază în continuu, 
şi penti-u calcul se consideră o I. ipotetică, cure
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se numesce I. eficace, şi care represintă I. unui 
curent fictiv continuu echivalent cu cel alter
nativ. Măsurarea intensităţii curenţilor se face 
prin galvanometrii (v. ac.) şi amperometrii. (v. 
Măsuri electrice.)

Intensitatea luminei este tăria sau puterea 
luminei. I. se măsură cu lumina aşa numită nor
mală, adecă cu o lumină de ceară de 100 grame. 
Dacă s. e. se 4icei că lampa de petroleu are 
putere sau intensitate de 5 lumini normale, atunci 
trebue se înţelegem, că sunt de lipsă 5 lumini 
de ceară de câte 100 gr., ca să dea atâta lu
mină ca lampa de sub întrebare. I. luminei se 
măsură cu nisce aparate numite pbotometri.

Intensitatea sunetului este tăria sau puterea 
sunetului. I. sunetului depinde dela massa cor
pului şi dela mărimea vibraţiunilor, ce le fac 
părticelele corpurilor sonore. I. sunetului e drept- 
propoi’ţională cu massa corpurilor şi cu pătratul 
amplitudine! de vibraţiune a părticelelor.

Intensiv, însuşirea de a ave inten.sitate, de 
aici apoi numim mărimi intensive pe acele, cari 
se măsură după conţinutul şi după puterea lor 
internă. (Cf. Extensiune.) [PI.]

Intenţiune, direcţia, ce-şi propune voinţa a lua 
cătră un scop oarecare. I. se mai ia şi pentru 
propus, pentru proiecte şi resoluţiuni. Sub raport 
moral I. (bună ori rea) este aceea, care determină 
moralitatea faptelor, (v. Casuistica.)

Intenţionalism se numesce în etica casuistă 
a iesuiţilor teoria care susţine, că scopul sfin- 
ţesce mijloacele. [PI.]

Interambulacre, serie de place la un Ecbi- 
noderm, cari nu sunt perforate şi prin cari ies 
•picioarele ambulacrale«.

Intercalar, flat.J adăugat, băgat; an inter- 
calar = an bisect; di intercalară, (ji adausă lui 
Februarie în anii bisecţi. Venituri intercalare, 
veniturile beneficiilor bisericesc! în timp de va
canţa. (v. şi art. Crescerea intercalară.)

Intercesiune, (lat.) intervenţiune (v. ac.), mij
locire, chezăşie; primirea unei obligaţiuni străine 
prin o afacere de drept. I. privată, când debitorul 
original se absolvă de obligaţiune, I. cumulativă, 
când remâne obligat împreună cu Intercedentul.

Interconfesional, ce privesce relaţiunile con
fesiunilor între sine. Lege interconfesională, 
lege, care regulează raportul între confesiunile 
recunoscute de stat. Instituţiune I., care fără 
ca să aibă caracterul unei confesiuni, nu ţin- 
tesce deadreaptul la vătămarea ori desconside
rarea nici uneia din ele.

Intercostal, ce se află între coaste; s. e. arterii 
mtercostale, vine intercostale, nervi intercostali.

Intercurent, morb L, morb ce se ivesce în de
cursul unei alte afecţiuni.

Interdict, oprire, în Dreptul rom. disposiţiunea 
interimală a pretorului până la deciderea judi- 
cială a cutărei cause controverse. In Dreptul ca
nonici. e pedeapsa bisericească (oensura), prin care 
pentru anumite locuri sau anumite persoane se 
sistează (interzice) pe un timp oarecare îndepli
nirea de funcţiuni sacre. I. poate fi: a) local, când 
se sistează în un ţinut ori localitate funcţiunile 
sacre pentru ori şi cine; b) personal, când se 
interzice unor persoane primirea sacramen
telor, etc., şi asistarea la cultul divin; c) mixt, 
când privesce şi locul şi persoanele din cutare 
localitate. I. poate fi general, când se referesce

la toţi locuitorii din o localitate şi dacă ei nu 
sunt vinovaţi, şi particular, când privesce numai 
pe unii, ori anumite clase de oameni, membrii 
cutărei corporaţiuni, etc. I. ca censură biseri
cească e vechiu; âncă în seci. primi se eschi- 
deau anumiţi deliquenţi dela asistarea la cultul 
divin în biserică. Sf. Ambrosiu a interzis împăra
tului Teodosiu M. întrarea în biserica din Milan; 
despre denegarea înmormântării bis. aflăm urme 
de prin seci. VI, dar e probabil, că şi mai înainte 
s’a aplicat. In evul mediu papii adeseori au pus 
sub I. nu numai cetăţi, ci provincii şi state în
tregi, ca să le pedepsească pentru fărădelegi şi 
înfiere faţă de crime. (Cf. Tbomassinus, Vetus 
et Nova eccl. disciplina. Part. 1, lib. 1.)

[Dr. Is. Marcu.]
Interdlcţiune, privaţiune, luarea liberei dispo- 

siţiuni asupra averii, suspendarea unui drept 
sau unei funcţiuni, punerea sub tutelă (v. ac.) 
a unui major, care este în o stare obicinuită de 
imbecilitate, de sminteală sau de nebunie cu 
furie. Interzisul se aseamănă cu minorele întru 
ceea ce privesce persoana şi averea sa; legile 
relative la tutela minorilor se aplică şi la tutela 
interZişilor. (Cod. civ. r. art. 435—457.)

Interdicţiunea corecţională este, în principiu, 
o pedeapsă accesorie, care se pronunţă pe lângă 
închisoarea corecţională (dată ca pedeapsă prin
cipală). Ea consistă în înterZicerea de a se 
bucura sau de a exercita unul ori mai multe 
drepturi: excluderea dela ori ce funcţie publică, 
pierderea dreptului de vot, incapacitatea de a 
fi jurat sau expert, etc.

Interes, (lat.) dobândă, folos; dorinţă egoistă 
de a câştiga, de a se folosi, etc. Interesul, ca 
fenomen al vieţii spirituale şi ca opusul iudi- 
ferentismului, este o dişposiţie ce se descopere 
în atenţiunea pe care, în mod constant, o arătăm 
unui obiect, unui fapt, ori unei întâmplări pentru 
binele ce ni-1 aşteptăm dela acela. Obiectele de 
cari ne interesăm trebue să fie representate în 
consciinţă prin idei cât se poate de vii şi plă
cute totodată.

In pedagogie se numesce I. pedagogic acel 
mijloc educativ, care are menirea de a influenţa 
voinţa elevului şi a-1 determina ca să meargă 
înainte cu plăcere pe calea adevăratei culturi. 
Se deosebesc două grupe de I. pedagogice, unele 
cari ţintesc la cultura intelectuală sau a minţii, 
şi altele cari ţintesc la cultura morală sau a 
inimei. (Cf. Popescu, Pedag. § 24.)

Interes sau dobândă şi chirie, se numesce 
partea de remuneraţiune cuvenită serviciilor 
aduse de capital, după cum acel capital este 
circulant sau fix. Expresiunile interes şi chirie 
sunt adesea confundate. Chiria poate fi consi
derată ca venitul capitalului fix, iar dobânda 
sau I. ca venitul capitalului circulant, fie că 
îmbracă sau nu forma monetei. I. se fixează de 
regulă pe un an şi se exprimă în procentele 
capitalului (etalon), a cărui mărime se deter
mină prin ofertă şi căutare, prin siguranţa de
bitorului sau bipotecei, durata împrumutului, etc. 
Calcularea I.-lor pe un an se face după formula
Int. = —p-1(^ 0/0 iar pe Zile Int. =
= ^'■U^ sau <i0^^n(ia Pe care cineva o

—ija— plătesce pentru bani împrumutaţi, 
datează foarte de mult. Egiptenii, Fenicienii,
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Tyrienii, Sidonienii, Cretanii, Atenienii, fiomanii, 
împrumutau bani cu dobândă. In legea ebraică 
însă era oprit Israiliţilor de a lua dobândă tot 
dela Israiliţi. Puteau însă lua dela străini şi ori 
cât de mult, căci legea nu fixa nici un nart. La 
Sparta nu exista I. Din punct de vedere eco
nomic, socialiştii moderni condamnă I.-ul bănesc, 
atacând chiar arenda şi chiria, basaţi pe o ar
gumentaţie falsă. (v. Renta.)

Interferinţa, se numesce întărirea sau slăbirea 
sunetului oii a luminei, provenită din întâlnirea 
sunetului cu sunet şi a luminei cu lumină. Su
netul se produce prin mişcarea părticelelor cor
pului sonor, astfel dacă părticele sunt isbite de 
doue părţi în aceeaşi direcţiune, mişcarea şi 
prin urmare şi sunetul va fi mai intensiv, din 
contră dacă părticelele sunt isbite în direcţiuni 
opuse, mişcarea şi cu ea deodată şi sunetul slă- 
besce, eventual se pierde cu totul. J. luminei 
âncă din mişcare ne o exphcăm, anume pre
supunem, că precum sunetul, aşa şi lumina se 
produce prin mişcarea, dar neasemănat mai re
pede a moleculelor din corpul luminător ori a 
moleculelor de eter, ce se află în lăuntrul cor
purilor. Dacă se întâlnesce lumină simplă cu 
lumină simplă homogenă, cu ocasiunea slăbirei, 
căpătăm faşe întunecoasă, iar în cas de în
tâlnire a luminei albe sau compuse cu lumină 
compusă faşe colorată, deoarece se nimicesce 
numai câte o coloare şi celelalte remân. Din 
interferinţă ne explicăm jocul de colori al be- 
şicilor de săpun şi colorile ce se văd la suprafaţa 
lamelelor străvăcjăcioase şi subţiri, aşa numitele 
colori sau inele ale lui Newton.

Interim, (lat.) timpul cât cineva în mod pro- 
visoriu ocupă o funcţie; ad interim, pentru 
deocamdată, provisor.

Interior, (pict.) înfăţişarea unei scene mai 
mult sau mai puţin însufleţite, care se petrece 
într’o cameră, într’un interior oarecare. Pictura 
de interior cere, spre deosebire de pictura în 
aer liber, o mai delicată şi mai amănunţită exe
cutare. Ea datează diu seci. XVII ca gen a 
parte al picturei. Olandezii şi Flamanzii au 
excelat prin realismul lor în interioruri de 
cârcime. Printre pictorii moderni rari sunt aceia 
cari ii'au făcut interioruri.

Interjecfiune, acea parte invariabilă a vorbirii, 
prin care exprimăm vr’un sentiment de bucurie 
(ha ha! chiu!), de durere (of! vai!), de nedu
merire (hm!), etc. [*J

Interlaken, o parte din comuna Aarmuhle în 
cantonul elveţian Bern, având o posiţiune pito
rească între lacul de Brienz şi lacul Thun, la 
înălţime de 552 m. preste nivelul mării; 2028 loc. 
(1888); I. e cercetat de. 20—30,000 străini pe 
an; se face şi cură de lapte.

Interlinear, ceea ce se scrie printre linii, în
deosebi: versiune intorlineară, în care fiecare 
rând din textul original este urmat de traducerea 
respectivă.

Interiocutoriu, Interlocuţiune, hotărire jude
cătorească ce precede sentenţei (v. ac.) finale, 
prin care se decide procesul.

Intermaxilar, (lat.) os intermaxillare, se com
pune din două oscioare, cari formează legătura 
între cele două părţi laterale ale maxilarului 
superior. In ele sunt aşezaţi cei doi dinţi inci
sivi ai maxilarului superior.

Intermezzo, fitaJ.J Intermediu, intercalare, 
nume dat deja din secolii trecuţi unor bucăţi 
corale sau mai cu samă unor mici acţiuni coreo- 
grafice sau di-amatice musicale, intercalate între 
actele unei opere, a unei drame sau chiar a unei 
comedii. Dacă numele e modern, lucrul în sine 
dateaza însă din teatrul antic. Prin extensiune 
s’a dat numele de I. âncă la mici comedii, ba- 
leturi, farse, sau chiar opere comice într’un act, 
interpretate de două sau cel mult trei persoane 
(Serva padrona de Pergolese, le Devin du Vil- 
lage de Rousseau). Adese âncă denumirea de I. 
e confundată cu aceea do Entr’acte (v. ac.) ca 
bucată musicală, şi chiar cu Introducere in unele 
opere. In fine în timpurile mai noue se dă nu
mele de I. la mici composiţiuni sinfonice ana- 
loage prin formă cu clasicul Scherzo, dar iso- 
late, ceea ce nu le justifică numele, precum nu 
e justificat nici la unele mici composiţiuni de
stinate pianului. [T. C.]

Intermitenta, febră, v. Malaria.
Intermundii, (lat.) a numit Epicur spaţiurile 

intermediare dintre diferitele lumi, în cari spa- 
ţiuri el a fost aşezat pe (Jei pentru ca, liberi de 
griji, să poată duce o viaţă liniştită. [PI.]

Intermuscular, (anatomie) spaţiul intermus- 
cular, diferitele părţi moi (vase, nervi, fascii, etc.) 
aşezate între muşchi.

Intern, interior, lăuntric. Internare, a sili să 
stea la un loc.

Internat, (lat.) stabiliment şcolar, orgauisat 
pentru întreţinerea şi instrucţia elevilor. Sunt 
I.-e private, şi sunt I.-e de stat. Unele din li
ceele statului în România au şi câte un L, unde 
sunt primiţi prin concurs elevii cari în urmă 
se numesc după gradaţie bursieri sau solvenţi. 
Se mai numesce I. şi starea unui bolnav, a unui 
nebun, a unui criminal, etc., ţinuţi sau închişi 
într’un spital, într’un ospiciu. [Nig.]

Internaţional, raportul între diferite state, opus 
raporturilor existente în cadrul statului. Comu
nitatea culturală a statelor civilisate a produs o 
mulţime de probleme, a cărora resolvare trece 
preste cadrul statelor individual^ şi cere con
cursul mai multor state. Tot ce se referă la 
interesele mai multor state se numesce inter
naţional. [—]

Comerciul internaţional exista chiar în pe
rioada preistorică. Archeologii au dovedit că arme 
şi obiecte de bronz au fost de timpuriu aduse 
în ţeri unde nu exista nici un deposit do cupru, 
de staniu sau de zinc, exploatabil cu rudimen
tarele mijloace ale locuitorilor din acele ţinuturi. 
Exista dar un curent comercial între ţerile în 
cari se găsesc metale, mai ales cupru în stare 
aproape nativă, şi cele unde lipsiau aceste materii 
prime. In epoca feniciană-cartaginesă şi mai apoi 
în cursul perioadei eleno-romană, curenţii comer
ciali se înmulţesc, se întăresc şi devin cunos
cuţi. Un curent de acest fel aducea chihlibarul 
de pe coasta Baltică până la coloniile de pe Marea 
Neagră, trecând prin ţinuturile Daciei. Curenţii 
de comerciu internaţional, cari treceau pi in Dacia 
sunt studiaţi în studiul lui Iul. Jung despre tre- 
cătorile Carpaţilor (trad. în 1. rom. în Conv. 
literare). Curenţii mari de comerciu intei naţional 
se determină după evenimentele politico mari, 
sau după descoperirile technicei. Astfel înciii- 
derea drumului spre Orient de cătră Arabii diu
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Egipt fu primă cafisă determinanta a decăderii 
Veneţiei, decădere grăbită prin descoperirile geo
grafice ale Portughezilor şi mai târziu ale altor 
popoare. Acestea făcură să treacă preponderanţa 
comercială în manile Poi tugaliei, după aceea ale 
Olandei şi în urmă în ale Angliei. Tăierea ist
mului de 8uez a dat o viaţă nouă porturilor de 
pe Mediteranea, Marea Roşie, etc.

Terminarea liniei transcontinentale New-York- 
San-Francisco a deschis o nouă cale spre Oceania 
şi Extrem-Orientul. Puţin după aceea linia dela 
Halifax (Canada) la port Victoria pe Pacific de
veni cea mai scurtă pentru comunicaţiunile cu 
Japonia şi China. La începutul secolului alXX-lea, 
rolul acesta îl va ave linia transsiheriană, oare va 
lega direct prin şine extremitatea apusanâ a Eu
ropei cu Vlădivoştok sau Port Artur pe Pacific, re- 
ducend la jumetate timpul ce trebue acum pentru 
a se duce dela Londra laŞanghai sau laYokohama.

Comunicarea cea mai scurtă între apusul 
şi nordul Europei şi basinul Mării Negre trece 
prin România. Până acum circulă doue trenuri în 
această direcţiune: unul Paris-Viena-Bucuresci- 
Constantinopole, şi altul Berlin-Breslau-Lem- 
borg-Buzeu-Constantinopole. Acestea sunt numai 
pentru călători. Când însă va fi terminat portul 
Constanţa, căile ferate române vor ave un mare 
transit de mărfuri.

In privinţa părerilor ce s’au format despre 
condiţiunile, foloasele şi neajunsurile comerciului 
internaţionaJj a se vede cuvintele liber-schimb, 
protecţionism, vamă, sistem mercantil, prohi- 
biţiune, etc. [Biron.]

Internod, (botan.) se numesce porţiunea din 
tulpină cuprinsă între inserţiunea (v. ac.) a două 
frunze consecutive, sau îutre două noduri. Ele 
sunt lungi, uşor de observat, ca la Characee, 
Equisetum, multe Graminee, Umbelifere, La- 
biate, sau sunt atât de scurte, că nu se văd de 
loc; atunci frunzele grămădite într’o rosetă, ori 
foarte dese, apropiate, le ascund vederii, ca la 
Păpădie şi alte plante (Jise acaule (v. ac.), la ra
murile scurte de Pin, Larix, la majoritatea tul
pinilor de Muşchi. Pot fi variabile ca lungime 
in lungul aceleiaşi tulpini; la basă mai scurte, 
mai subţiri, în sus foarte lungi, la vîrf din nou 
scurte, acoperite de frunzele apropiate şi formând 
un mugure terminal. Tot scurte sunt la floare, 
şi la alte feluri de muguri: laterali, axilari, ad- 
ventivi, etc.

Internunţiu, titlul representanţilor diplomatici 
ai curiei papale pe lângă puterile mai mici. Aceeaşi 
numire o avea aievea representantul Austriei pe 
lângă Poarta otomană, cât timp între ambele 
state nu exista pace, ci numai un armistiţiu ne
determinat.

Interogaţiune, figură de stU, ce exprimă in
dignarea, temerea, durerea sau uimirea orato
rului prin un şir întreg de întrebări, prin cari 
se deşteaptă aceeaşi disposiţie sufletească şi în 
auditoriu, ţinendu-i încordată atenţiunea. [*]

Interogatoriu, seria de întrebări precise şi 
circumstanţiate ce agentul poliţienesc, procurorul, 
judecătorul de instrucţie, preşedintele tribuna
lului sau al curţii cu juri şi judecătorul în genere 
pune unui prevenit, unui acusat sau unui martor 
spre a-1 aduce să mărturisească, în interesul 
justiţiei, ce a făcut, ce a vă(Jut sau ce scie. I. 
se începe totdeuna prin întrebări destinate a

constata identitatea persoanei interogate (Cum 
te numesci ? Ce vîrstă ai ? Unde locuiesci ?). El 
constitue miezul ori cărei «instrucţiuni» asupra 
unei crime sau a unui delict şi de multe ori un 
interogatoriu abil e suficient pentru a demasca 
pe criminal. I. este un mijloc de probă şi în 
materie civilă. El are atunci de scop a provoca 
pe adversar să mărturisească în instanţă fapte, 
cari vor servi la resolvirea procesului.

Interpelaţiune, termin usitat în viaţa parla
mentară pentru întrebări adresate guvernului 
asupra unor chestii concrete. Dreptul de a in
terpela îl are în statele constituţionale fiecare 
membru al corpurilor legiuitoare. Respunsul la 
interpelări este parte obligatorie pentru mi
nistrul interpelat, parte lăsat în voia lui.

Interpolare, adaugere, vîrire de vorbe în- 
tr’un text.

Interpret, tălmadu, dragoman, persoana în
sărcinată de a traduce scriptele sau cuvintele 
dintr’o limbă într’alta. Pe lângă legaţiunile şi 
consulatele unora din statele străine se află inter
preţi sau dragomani oficiali, însărcinaţi cu tradu
cerile de tot felul, în materie civilă. [O. L.j

Interpretare, (lat.) explicarea, limpedirea 
unui text.

Interpuncţiune, semnele de repaus între cu
vinte sau proposiţiuni.

Interregn, timpul în care un stat se găsesce 
fără suveran. De obiceiu el se întâmplă în mo- 
narchiile elective, fiind excepţional în cele ere
ditare. In general I., timpul până la alegerea 
unui nou suveran, e dăunător intereselor statului 
şi nu arareori a condus la anarchii şi lupte sânge
roase. Unul din cele mai faimoase I. în istorie e 
acel din Germania, numit «marele interregn», 
periodă de vr’o 20 ani, între moartea lui Conrad IV 
(1254) şi urcarea pe tron a lui Rudolf de Habs- 
burg la 1273, în care timp anarchia ajunsese 
la culme, şi nici unul din pretendenţi nu putea 
fi recunoscut ca împărat. [0. L.J

Interrex. Romanii, în timpul vacanţei ivite 
prin moartea unui rege, alegeau un inter-rege. 
Acest magistrat special conducea puterea timp 
de cinci (jale, după care se alegea un altul, şi 
aşa mai departe. De ordinar, în al doilea I. se 
proceda la alegerea regelui definitiv. Aceeaşi 
magistratură subsistă şi sub republică, ai cărei 
guvernanţi, consulii, erau în principiu ca şi nisce 
regi. Când un consul abdica sau muria înainte 
de a i-se designa succesorul, se recurgea lă 
interrex. [O. L.]

Intersecţlune, întretăiere. In geometrie: Locul 
în care liniile, suprafeţele şi volumele se întâl- 
uesc pătrun(jendu-se una pe alta. I. a 2 linii e 
un punct, a doue plane e o linie dreaptă, a unei 
sfere cu un plan e un cerc, etc. (v. Secţiune).

Interstiţiu, în histologie spaţiul dintre ele
mentele specifice ale unui organ; ţesutul, ce 
umple aceste spaţii, se numesce .ţesut interstiţial.

Intertenţiune, întreţinere (v. ac.).
Intertrigo, (med.) în limba poporului opăreală, 

un fel de erythem provocat de frecarea de olaltâ 
a duor părţi ale corpului; asudarea acestora 
causează excoriaţiunea pielei. Tratament: părţile 
cuprinse de I. se acoper cu o pudră neiritantă.

Interusuriu, (lat.) interese, rabat, ce1 debi
torul îl poate reţine: la plăţi făcute înainte de 
scadenţă.
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Interval, distantă dela un loc sau timp la altul. 
In tactica militară sub I. se înţelege spa
ţiul ce desparte în lărgime diferitele imităţi de 
trupă, între ele. Acest termen se întrebuinţează 
şi la cetăţi, când se vorbesce de depărtarea for
turilor între ele; astăzi acest interval al fortu
rilor este maximum de 4 km. şi âncă acesta 
este redus la jumetate prin intercalarea unor 
baterii intermediare sau mai bine nisce for
turi de dimensiuni mai mici. [—]

In musică I. însemnează raportul dintre 
doue sunete în pri\rinţa înălţimei lor. Aprociarea 
I.-elor şi clasificarea lor se face atât după le
gile acustice, cât şi după judecata urechei; în 
toate timpurile însă au fost divergenţe de opinii 
şi doctrine foarte deosebite. Lăsând la o parte 
teoria I.-elor minime (_v. Coma), cari deşi ne
glijate totdeuna în practica musicei au dat 
totuşi mult de lucru teoricianilor din toate tim-
tmrile, dela canonicii greci (v. Canonica), până 
a preconizatorii moderni ai intonaţiunii pure 

(v. Enarmoniu), precum şi I. imaginare ale mu
sicei bisericesci orientale, resultate ale intona- 
ţiunilor defectuoase erijate în principii şi ne
glijate în practică (v. Glas), teoria şi clasificarea 
I.-elor întrebuinţate în musica modernă se poate 
resuina în modul următor:

I.-ele îşi iau numele dela numerul gradelor 
unite ce cuprind. Astfel aurirea a doue sunete 
pe acelaşi grad formează unison; când sunetul 
mai înalt vine ca grad al 2-lea al celui mai 
grav (do-re) avem o secundă; ca grad al 3-lea 
o terţă, şi aşa mai departe; quartă, quintă, 
sextă, septimă, octavă. Natural că nefiind mai 
mult de 7 denumiri de note (v. Do re mi...) 
în I.-ele mai mari decât octava vom ave ace
leaşi denumiri; un I. de 9 grade (nonă), va fi 
format din aceleaşi denumiri ca şi o secundă, 
o decimă ca o terţă, ş. a. Astfel s’a convenit 
a numi pe acele mai mici decât octava cu de
numirea lor simplă (I.-e simple), şi cele ce 
trec preste octavă cu aceeaşi denumire com
pletată prin epitetul reduplical (I.-e compuse): 
nona e o secundă reduplicată, ş. a. Unii autori 
întrebuinţează chiar epitetul triplicat pentm 
I.-ele ce trec preste limita a doue octave.

După cum sunetele ce formează un I. sunt 
au4ite succesiv sau simultaneu, I. e melodic sau 
armonic. înălţimea sunetelor fiind în raport 
direct cu numerul vibraţiunilor şi în raport in
vers cu lungimea coardelor vibrante sau a undelor 
sonore, în studiul sciinţific al I.-elor, acestea 
sunt representate prin unul din raporturile nu
merice dintre aceste cantităţi. In aceste rapor
turi, cari de altmintrelea sunt reciproce, nu- 
merătorul se rapoartă la sunetul cel mai grav. 
Astfel raportul Vi ne spune, că sunetul cel mai 
grav (numerătorul) va fi produs de o coardă de 
doue ori mai mare decât a celui mai acut, şi 
reciprocul seu 1/i, că sunetul cel mai acut (nu
mitorul) va fi produs de un numer dublu de 
vibraţiuni ca cel mai grav. In studiul elementar 
al teoriei musicale se ia ca unitate pentru măsura 
intervalelor tonul şi jumătatea sa (semitonul), 
cari nu sunt altceva decât valorile deosebite ale 
I.-ului de secundă, ce le găsim în scara natu
rală. Seria armonică ne dă uşor mijlocul a 
aprecia şi a găsi raportul numeric al diferitelor 
I.-e aşa 4ise naturale. Acestea se clasifică în

două mari categorii: consonanţe (v. ac.) şi di
sonanţe (v. ac.), cari la rândul lor sunt calificate 
de majore, minore, perfecte, ş. a. după valoarea 
lor. Introducerea semnelor de alteraţiune nu 
numai poate modifica specia unui I., transfor- 
mându-1 din major în minor şi viceversa, dar 
dă âneă nascere la serie de I.-e, unele mai mari 
decât cele majore sau perfecte, cari iau denu
mirea de crescute sau mărite, şi altele mai mici 
decât cele minore sau perfecte, cari iau denu
mirea de micfurate. Toate aceste I.-e crescute 
şi micşurate, atât în acustică, din causa rapor
turilor numerice complicate ce le represintă, 
cât şi în practica musicei, din causa ortografiei 
lor şi a constituţiunii lor melodice sau armonice, 
sunt clasificate între disonanţe, deşi stabilirea 
temperamentului face că unele din ele luate 
isolat nu îndeplinesc de loc condiţiunea de asprime 
pentru au4 a disonanţelor. Practica învaţă a 
calcula cu uşurinţă valoarea unui I. şi clasi
ficarea lui. [T. C.]

Intervenţiune, participarea, amestecarea in afa
ceri străine, în deosebi în afacerile altui stat. Iu 
viaţa internaţională I. se consideră legitimă, când 
urmează pe basa unei garanţii din partea puterii 
ce a garantat o convenţiune în favorul puterii 
căreia i-s’a oferit garanţia. I. internaţională, 
foarte usitată odinioară, îndeosebi în timpul 
alianţei sfinte, nu este bine vădută în present, 
oontra4icend suveranitatea statelor. In d r e p t, I. 
are loc în procese, când intervenientul posede 
un interes recunoscut de lege la cearta respectivă.

Interview, (engl., pron. interviu), înseamnă 
convenire, convorbire, visită, dialogul raporto
rilor gazetari cu persoane marcante despre afaceri 
de interes public, astfel, ca acela să poată fi dat 
şi publicităţii. Aceşti raportori gazetari engle- 
zesce se numesc interviewer.

Intestine, maţe, partea tubului digestiv dela 
stomac până Ia şe4ut, compusă din intestinul 
subţire şi intestinul gros. Sunt formate din tu
nica seroasă, muşchiâară, celuloasă şi mucoasă. 
Prin mişcarea lor peristaltică (spirală) împing 
alimentele âncă nedigerate în jos. Intlamaţiunea 
lor se numesce Enterită, care se pronunţă mai 
ales prin Diareă. Alte boale ale I.-lor sunt; 
tifosul, încurcătură de maţe (oclusie, ileus, vol- 
vulus), ematemesă, cancer, apendicită, titlită, etc.

Intestinul subţire, între stomac şi intestinul 
gros, de 8 metri de lung, iar în diametru de 
3—4 centimetri. Se împarte în duodenum, adecă 
12 degete de lung cu începere dela stomac, şi 
în I. subţire propriu 4iSi care iarăşi se împarte 
în jejunum. şi ileum.

Intestinul gros, de 1 metru şi 65 centimetri 
de lung, se numesce la originea sa coecum, unde 
are un apendice vermicular, ca im liinbi ic, în 
care întrând un corp străin, ca os de cireaşă, etc., 
se inflamează şi dă o apendicită. După coecum 
vine colonul ascendent (suitor), apoi (iei transvers 
şi în fine cel descendent. Acest din urmă are 
aproape de sfîrşitul seu forma lui S roman, 
cum se şi numesce, iar în lighean, aproape de 
şe4ut, ia numirea de rectum.

In cel subţire şi gros sunt glande de Lieberkiihn, 
iar glandele de Peyer sunt numai în cel subţire 
şi au o însemnătate deosebită în Febra tifoidă, 
că se ulcerează şi chiar perforează şi priuinuesc 
moarte repede.
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Intim, (lat.) = confident; intimitate: confidenţă, 

încredere deplină. De aci: prieten intim; con
silier intim, cel mai înalt titlu de distincţie dat 
din partea Domnitorului. Jntimare, -aţiune, co
municare oficială confidentă, mai ales ale oficiilor 
între sine. Intimat: actul, scripta.

întimpinarea Domnului.^ Când Isus a fost de 
40 4>le, părinţii lui spre a împlini legea lui Moise, 
l-au dus în biserică. Cu aceea ocasiune l-a în- 
timpinat Simeon bătrânul şi Ana profeta. Cel 
dintâiu l-a luat în braţele sale şi a binecuvântat 
pe Dumnezeu, şi a (ţis cântarea sa profetică 
»Acum slobozesce pe robul teu Stăpâne* ş. c. 1., 
în care numind pe Christos »lumina pusă întru 
luminarea limbilor*, prin aceea a deliniat in
fluenţa legii lui Is. Chr. asupra omenimei, precum 
şi viaţa istorică a bisericei. In memoria acestei 
întimpinări, biserica de rit oriental şi cea apu
seană a aşezat serbătoarea Intimpinării, ce se 
celebrează în 2 Febr. începutul acestei serbători 
se datează din seci. V.

întina, (botan.) numele învelişului intern al 
grăunţilor de polen, pe când cel extern se (Jice 
exina; acesta de regulă e gros, cutinisat şi co
lorat, celalalt e subţire, celulosic şi incolor. La 
spori aceste doue învelişuri se (Jic exospor = exina 
şi endospor = intina. 

întinderea, v. Dilataţiune şi Dimensiune. 
Intoleranţa, în sens material: faptul că sto

macul nu poate mistui un aliment sau un me
dicament. In sens figurat I. este un senti
ment de duşmănie, pornit din o deosebire de 
vederi sau de credinţe religioase sau politice. In 
antichitatea clasică, se poate (ţi06 L o fost 
rară şi a făcut puţin reu. Numai creştinismul 
a întimpinat âncă dela ivirea sa o crâncenă I. 
La rândul seu biserica creştină, ajungând la 
domnie, aplică măsuri foarte aspre necredincio
şilor şi ereticilor. Culmea I. e representată priu 
faptele inchisiţiei în ţerile supuse dominaţiunii 
spaniole, prin resboaiele de religiune în Prancia 
şi în Germania, etc. Resboiul, de 30 ani, a 
acoperit de ruine această din urmă ţeară şi go- 
nirea huguenots-ilor de cătră Ludovic al XIV 
fu o lovitură grea pentiu Francia. Iu cursul 
secolului precedent, sub influenţa ideilor enci- 
clopediftilor şi filosofilor, I. scăcju foarte mult 
şi pregăti căile pentru libertatea religioasă ce 
există acum în toată Europa şi America. Biserica 
resăriteană, deşi n’a remas ferită de L, a suferit 
mult mai puţin de această patimă decât cea 
apuseană. ! îndeosebi, poporul român e aproape 
cu totul lipsit de I. religioasă. O singură ade
vărată persecuţie religioasă s’a ivit la noi. Aceea 
de care au suferit Armenii sub Despot Vodă şi care 
a fost descrisă de preotul Mina din Tocat (poema 
acestuia a fost tradusă în limba română de Buicliu 
în Conv. Literare.) Cf. şi Istoria toleranţei reli
gioase la Români de Haşdău. [Biron.]

Intonaţiune, e în general producerea unui 
sunet cu vocea sau cu un instrument, dându-i 
gradul de înălţime cuvenit în raport cu sunetele 
incungiurătoare (v. Diapason). Condiţiunea prin
cipală pentru o bună I. nu constă în frumseţa 
do timbru a vocei sau instrumentului produ
cător al sunetului, ci în justeţa raporturilor de 
înălţime ale diferitelor sunete. I. deosebesce 
sunetele musicale de cele simplu articulate, cari 
nu sunt altceva decât sunete emise fără a se

ţine cont de raporturile stabilite pentru dife
ritele trepte ale sistemului musical. Acustica 
determină raporturile exacte, în cari trebue să se 
găsească diferitele sunete ce formează sistemul 
musical, raporturi cari hotăresc prin urmare I. 
ideală dorită (I.purăJ; urechea omenească însă 
admite în această privinţă oarecare aproximaţie, 
toleranţă, ce permite ca sistemul practic al mu- 
sicei se îndepărtează mai mult sau mai puţin 
de această I. ideală. E ceea ce ne dă sistemul 
temperat (v. Temperament). Totuşi trecând li
mita acestei toleranţe a urechei omenesci, se 
cade în defectul unei I. false, prea sus sau prea 
jos. Astfel I. constitue partea cea mai princi
pală şi care cere cea mai mare îngrijire atât în 
studiul artei cântului, cât şi în acel al execu- 
ţiunii instrumentale. Sub numirea de I. pură 
se înţelege I. sunetelor exact după raporturile 
matematice ale intervalelor. In sistemul nostru 
musical numai octava are exact I. pură; toate 
celelalte intervale se îndepărtează mai mult sau 
mai puţin. In factura instrumentală se dă numele 
de I. ultimei feţuiri a unui instrument. [T. C.J 

întorsura, com. rur. în România, j. Dolj cu 
1928 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 2 biserici şi 
2 Aşcoale; com. e udată de rîul Dăsnăţuiu. 

întorsura Buzăului, v. Buzeu, voi. I, pag. 651. 
Intorţiel, numele popular al plantei părăsite 

Cuscuta europaea L. (v. ac.).
Intoxicaţiune, turburarea sănătăţii prin acţiunea 

chimică a unei substanţe otrăvitoare. Dintre nu
meroasele definiţiuni ale substanţelor otrăvitoare 
ori toxice cea mai corectă a alcătuit-o Kobert 
(1893), fiindcă ţine samă şi de auto-intoxica- 
ţiunile, de otrăvirile prin substanţe formate în 
însuşi organismul otrăvit. Otrăvurile sunt sub
stanţe neorganisate, anorganice, sau organice, 
aflate în organism sau întroduse din afară, for
mate artificial sau existente în natură, cari în 
vîrtutea constituţiunii lor chimice pot în con- 
diţiuni anumite aduce prejudiţii fiinţelor vieţui
toare, pot turbura sau distruge sănătatea lor. 
Otrăvurile sunt dar endogene, produse în or
ganism, şi exogene^ întroduse din afară în or
ganism. Acţiunea lor depinde de dosa în care 
sunt administrate, de împrejurarea dacă otrava 
importată în stomac este imediat depărtată prin 
vărsătură, de vehiculul în care sunt incorporate, 
de mediul cu care ele vin în contact şi care 
poate slăbi puterea lor, de receptibilitatea indi
viduală. Substanţele toxice manifestă acţiunea 
lor prin efecte locale şi generale, cele din urmă 
ca consecinţa absorbţiunii lor şi a întrăiii lor în 
curentul sângelui. Din punctul de vedere al mer
sului şi al repeziciunii acţiunii distingem intoxi- 
caţiunea supraacută, care produce moarte în câ
teva minute sau oare, intoxicaţiunea subacută 
care dacă se termină în mod letal, produce 
moarte după câteva Zile ori septemâni, şi intoxi
caţiunea lentă, care se observă mai ales la otră
virile profesionale. Cel mai frecuent mod al inva- 
siunii otrăvurilor este acela prin canalul digestiv, 
obicinuit prin gură, mai rar prin rectum; apoi 
vine membrana mucoasă a căilor respiratorii, 
care absoarbe gazele toxice şi vaporii toxici (oxid 
de carbon, gaz sulfidric, eter, chloroform, ben
zină, sulfur de carbon, ş. a.) şi le aduce instan
taneu în sânge; membrana mucoasă a căilor 
uropoetice şi sexuale; pielea intactă, pielea de-
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nudată de epiderm, suprafaţa ulcerelor şi ră
nilor, injecţiune în ţesutul subcutan ori direct 
în sistemul vînos. Patologiştii moderni împart 
rriateriile toxice în otrăvuri alimentare, putrede, 
ordinare nealimentare, veninuri, autointoxica- 
ţiunile corpului sănătos şi autointoxicaţiunile pa
tologice. Otrăvurile alimentare sunt substanţe 
toxice provenite dela vasele în cari alimentele 
şi beuturile au fost gătite şi conservate şi dela 
colorarea lor artificială (plumb, cupru, chrom, 
anilină, ş. a.), substanţe adăugate beuturilor şi 
alimentelor pentru a se opri fermentarea lor 
ori spre a li-se da un gust plăcut (acidul sali- 
cilic, boric, esenţele aromatisătoare şi falsifică- 
toare), substanţe întrebuinţate pentru limpe4irea 
şi dregerea beuturilor (ghipsul, piatra acră, oxidul 
de plumb), materii născute prin avariare, fer
mentare, putrezirea substanţelor alimentare (con
serve, carne, pesce, brânză, lapte, botulismul, 
otrăvire prin oârnaţi descompuşi), alcooluri, ciu
percile otrăvitoare, carnea animalelor gonite şi 
obosite (supramenate), bolnave, grâul şi secara 
afectate de părăsiţi, special de claviceps pur- 
purea (secara cornută), porumbul fermentat. Otră
vurile putrede sunt ptomaine, toxalbumine, al- 
caloide formate în cărnurile aflate în putrefacţie 
(cari cărnuri pot să producă totdeodată şi in- 
fecţiune prin microbi saprogeni), în cadavre, în 
canalul intestinal viu, în materiile fecale, în 
urină. Intre otrăvurile ordinare nealimentare se 
numeră otrăvurile atmosferice (aerul expirat, 
oxidul de carbon, gazul luminător, pulverile to
xice suspendate în aer), stimulantele sistemului 
nervos (tutunul, opiul, cânepa indică), intoxica- 
ţiunile profesionale (prin plumb, mercur, fosfor, 
arsen, sulfur de carbon, etc.), intoxicaţiunile me
dicamentoase (prin cocaina, cantaride, chloro- 
formiu, etc.), intoxicaţiunile prin accidente, crime, 
sinucideri. Veninurile simt secrete toxice ale glan
delor speciale ale animalelor otrăvitoare: ale Vi
perei şi altor şerpi, ale unor Saurieni şi Batracieni, 
pesci, insecte(Cantarida, Albina,Vespa), Arachnide. 
Autointoxicaţiunile se nasc din productele desasi- 
milaţiunii. Celula are viaţa ei proprie şi indepen
dentă, ea atrage din mediul care o încungioară 
materia nutritivă, o elaborează şi lapedă mate
riile usate, cari ar pute turbura existenţa ei 
normală; aceste materii eliminate din celulă 
constitue otrăvurile endogene, toxine, cari în 
condiţiuni regulate sunt scoase din organism în 
mod inofensiv, ele întră obicinuit în curentul 
circulator, sunt transportate in rinichi şi în ficat, 
şi otrăvesc organismul numai atunci, când această 
eliminare naturală este oprită, mai ales în boa- 
lele rinichilor şi ale ficatului. Afară de otrăvu
rile produse de celula sănătoasă se mai formează 
în organism materii toxice în canalul intestinal 
la digestiunea incomplectă, în alte organe la di
ferite boale, la cancer, gută, diabet, leucaemie, 
degeneraţiunea glandei tiroide, a capsulelor su
prarenale. Bacteriile patogene importate în or
ganism produc într’însul secrete toxice, toxine. 
In boalele infecţioase organismul mai produce 
materii toxice sub influenţa bacteriilor, dar in
dependent de acţiunea directă a lor. In medicina 
legală se mai menţine astăzi împărţirea clasică 
a otiiLvurilor după simptomele lor mai marcante, 
adoptată de A. Tardieu, în 5 clase: 1) Oti’ăvuri 
iritante şi corosive, cari produc iritaţiune locală

mai mult sau mai puţin violentă, inflamaţiune, 
chiar mortificaţiune la locul intrării lor în or
ganism, precum acidul sulfuric, chloridric, nitric, 
acetic, oxalic, alcaliile concentrate, amoniacul, 
drasticele. 2)Otrăvurile hipostenisante, cari produc 
o depresiune rapidă şi profundă a forţei vitale: 
arsenicul, fosforul, preparatele de mercur, tar
tarul stibiat, digitala. 3) Otrăvurile stupifiante, 
cari exercită acţiune directă şi specială asupra 
.sistemului nervos, acţiune depresivă, stupoare: 
preparatele de plumb, gazul de oxid de carbon, 
de idrogen carbonat, de idrogen sulfurat, eter, 
chloroformiu, tutun, beladona, solaneele otrăvi
toare, ciupercile otrăvitoare. 4) Otrăvurile narco
tice : Opiul şi derivatele lui. 5) Otrăvurile neura
stenice, cari produc o excitaţiune violentă a 
centrelor nervoase şi chiar moarte instantaneă: 
strichnină, brucină, acidul cianidric, cianurul de 
potasă (Ciankali), cantaride, alcool. Organismul 
posedă mijloace pentru ca să facă nevetămâtoare 
otrăvurile endogene, pe lângă rinichi şi ficatul, se- 
creţiunile interne ale diferitelor organe opresc ac
ţiunea periculoasă a acestor otrăvuri şi ele produc 
turburări numai în caşul când organele aperătoare 
nu funcţionează corect, când ele sunt bolnave. 
Asemenea organismul se luptă în contra otră
vurilor exogene, unele sunt versate imediat 
după întrarea lor în stomac, multe din ele sunt 
oprite în ficat şi trec în bila, modificate sau 
nemodificate, altele sunt eliminate cu urina 
prin rinichi. Tratamentul intoxicaţiunilor este 
adeseori fără efect, din causa acţiunii prea re
pede a unor otrăvuri. Prima indicaţiune constă 
în eliminarea otravei din stomac prin vărsătură, 
prin pompa stomacală sau prin spălarea sto
macului, în neutralisarea otrăvei, dacă este iri
tantă şi corosivă prin lapte şi oleu, dacă este 
acidă prin apă şi soluţiuni slab alcaline, dacă 
este alcalină prin apă şi beuturi acide, dacă 
materia toxică este un gaz, aducem persoana 
otrăvită în aer curat şi operăm respii'aţiuriea 
artificială. Apoi administrăm în dosă potiivită 
antidotul special prescris de farmacopea în ta
bela antidotelor. fl. Felix.]

I. prin acid oxalic provoacă arsura în gură, 
gât şi stomac, vărsătura de sânge, diarea, co- 
lapsu, stupoare, moarte. Tratament: golirea sto
macului, apa de calce, magnesie.

I. prin arsen proQuce slăbiciune extremă, 
durere în gât şi în stomac, vărsătura unui lichid 
brun, sete, diarea, sudoare rece, convulsiuui şi 
moarte. Tratamentul constă în golirea .stoma
cului şi administrarea grabnică de idrat de oxid 
de fier proaspăt.

/. prin cianur de potasiu (Cyaukali), aerul 
expirat miroasă a migdale amare, se inauife.stă 
slăbiciune extremă, paralisia membrelor şi moarte. 
Tratament: duşe reci, frecarea şirei spiuărei, 
respiraţia artificială, inspirarea de oxigen.

I. cu fosfor acută produce durere la stomac, 
slăbiciunea pulsului, paralisia membrelor, somno
lenţa, coma, colapsus, moarte. Tratament: spă
larea stomacului, sulfat de cupm până la vărsă
tură, oleu de terebentină, beuturi mucilaginoase. 
Să nu se dea bolnavului lapte nici oleu de ricin 
sau alte materii grase.

J. yrin gaze, v. Aer închis. Gazele irespi
rabile şi Gazele toxice. Igiena industrială, In- 
toxicaţiune.
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Intrada, (spân.) titlu dat uneori părţii ante- 

niergetoare a unei composiţiuni musicalo ciclice, 
numită generalminte introducţiune, şi chiar bu
căţilor sinfonice, precedând vechile baleturi şi 
alte spectacole.

Intra muros, (lat.) între muri, în loc închis; 
ceea ce nu se întemplă în public.

Intransigent, (lat.) care nu concede nimic 
contrarului; neîmpăcat; nume ce se dă unui 
partid politic.

IntransItiv, verb care nu poate ave pasiv. 
(v; Verb.) [*]

Intrare, locul pe unde se intră; întrare în 
funcţiune.

Intrarea în biserică a Verg. Maria. Părinţii 
Măriei, loachim şi Ana, spre a împlini votul 
făcut lui Dumnezeu, pe Maria, când era de 
3 ani, au dus-o în biserica Domnului din Ieru
salim, dedicându-o spre serviciul lui Dumnezeu. 
Memoria acestei introduceri biserica o celebrează 
cu serbătoaro legată pusă pe 21 Nov. Vechimea 
acestei serbători se datează din seci. IV. Serbă- 
toarea aceasta, după rânduiala bisericei de rit 
oriental, are o (ji preserbare şi 3 4ile după ser
bare, adecă se întroptesce la 24 Nov.

Intratelurice, se numesc cristalele mari de 
minerale, visibile cu ochiul liber în roce por- 
firice şi microlitice. Mineralele I. au cristalisat 
în lavă, cât timp aceasta n’a erupt, ci a fost 
ancă închisă în coaja pămentului.

întrebare, chestiune, interogaţiune (v. ac.).
întrebare oratorică, e o podoabă de stil, prin 

care punem în general o întrebare, fără să-i 
mai dăm respuns, presupunând, că toată lumea 
îi respunde după cugetul nostru. 1. o. contribue 
mult la exprimarea agitaţiunii sufletesoi a poe
tului şi la vioiciunea stiMui. . [*]

Intrecciato, v. Entrechat.
Intreposit, loc unde se pun mărfurile în de- 

posit. Cu deosebire, locul unde mărfurile stau 
depuse până la achitarea taxelor vamale. Intre- 
positele permit comercianţilor să facă nisce 
aprovisionări considerabile, dându-le facultatea 
de a nu plăti drepturile de vamă decât pe me- 
sura ce şi ei vând din marfă, sau de a nu le 
plaţi de Ioc, dacă voiesc a o reexporta. Fără 
aceasta, comercianţii nu s’ar expune a pierde 
luui întregi dobânda banilor lor. Se deosebesce 
intrepositiil real, care se face în magasiile ad- 
ministraţiunilor statelor, şi intrepositul fictiv, 
care este un deposit de mărfuri în magasiile 
unui comerciant particular şi cari mărfuri sunt 
considerate în mod fictiv ca un intreposit, sub 
condiţiunea pentru acest comerciant de a plăti 
drepturile de vamă pentru mărfurile pe cari nu 
le represintă. Tot I. se numesce şi magasia 
unde se vinde vr’o marfă pe comptul statului: 
I. tutunurilor, de exemplu. Cu acelaşi cuvânt 
designăm centrele comerciale, sau oraşele ma
ritime, îu cari mărfurile străine, cari nu sunt 
destinate consumaţiunii interioare a ţerii, sunt 
depuse în nisce magazii supraveghiate de cătră 
agenţii vamali, spre a fi apoi reexportate aiurea. 
Oraşul Bucuresci a inaugurat în toamna acestui 
an înfiinţarea intrepositului dela Giagoga, lângă 
Bucuresci, unde se depositează mărfurile supuse 
acciselor. (V. şi Doc.)

întreprindere, în sens larg ori şi ce lucrare 
împreunată cu un anumit risic; în sens restrins:

Enciclopedia română. Yol. 11.

afaceri speculative de câştig. Cel ce se ocupă 
cu vr’o I. se numesce întreprindător.

întreruperea relaţiunilor diplomatice. Ruptura 
relaţiunilor între două state nu e de ajuns totdeuna 
spre a suspenda exerciţiul funcţiunilor consulare. 
Numai actele de ostilitate pot aduce acest re- 
sultat. Totuşi posiţiunea agenţilor consulari de
vine destul de delicată după retragerea misiunii 
politice a ţerii lor. Ei nu trebue să întrerupă 
relaţiile cu autorităţile administrative, fără a 
ave instrucţiunile ministrului de afaceri străine. 
In cas când siguranţa connaţionalilor lor ar fi 
ameninţată, ei trebue să ceară protecţiunea mai 
eficace a unui coleg străin şi a întări astfel 
ântâiu sigui'anţa naţionahlor. In situaţiunile ex
treme (pentru Francia, după ordonanţa din 1833) 
pot să facă apel la forţele navale. [O. L.]

Intreruptor, aparat de manevră, destinat a în
trerupe şi a restabili curentul electric. I. aşezate 
pe un singur conductor se numesc unipolare, 
cele aşezate pe ambii conductori se numesc 
bipolare. Aceste din urmă sunt preferabile, 
întreruperea circuitelor fiind mai sigură. Modele 
de întreruptoare sunt multe şi diferite, în genere 
e necesar de a se ave o întrerupere bruscă 
pentru a evita stabilirea unui curent persistent. 
Cu toate acestea în caşul circuitelor cu self- 
induction (v. ac.) întreruperea foarte repede nu 
e recomandabilă, pentru că poate da nascere la 
un extracurent, care ar pute produce deterio
rarea isolanţilor.

întreţinere, pensiune alimentară, prevederea 
cuiva cu cele necesare pentru mâncare şi îmbră
căminte. Dreptul la I. se poate basa pe contract, 
testament ori lege. S. e. pe basa legii au drept 
la 1. în România femeia şi copiii în cas de di
vorţ (Cod. civ. art. 49—50), apoi ascedenţii 
(art. 187, 314, 843), iar în Ung. funcţionarii 
publici şi văduvele şi orfanii lor.

Intriga, (lat.) a încurca, încurcătura sau îm
preunarea de împrejurări şi întâmplări, cari for
mează nodul unei acţiuni, ameninţând de a o opri 
sau de a o abate dela scopul ei. Ea măresoe curiosi- 
tatea şi interesul cititomlui sau privitorului, ca 
să-i producă maimultăplăcereprindesnodământul 
final. I. e superficială, când resultă din piedeci şi 
întâmplări căutate înadins şi înmulţite prin ima- 
ginaţiune, şi e simplă şi firească, şi cu atât mai 
interesantă, când se nasce din pasiunile puse 
în joc, din desvoltarea firească şi din contrastul 
caracterelor. I. e o parte esenţială a ori cărei 
composiţiuni poetice, dar rolul ei mai necesar 
e în poesia dramatică. Comediile, în cari ridi
colul resultă din combinarea împrejurărilor ne
aşteptate, se (jic comedii de intrigă, pentru că 
I. e aci partea principală, în oposiţiune cu co
mediile de caracter. [M. Strajan.]

Intrinsec, care este în lăuntru într’un lucru; 
ce se rapoartă la esenţa, firea internă a lucrului; 
valoare intrinsecă, valoarea unei monete, etc. 
înAraport cu aurul, argintul, etc. ce conţine.

întronisare, introducerea solemnă în oficiul 
şi beneficiul său a episcopului ales, respective 
numit sau confii’mat de autoritatea competentă. 
Cu aceasta ocasiune se citesc publice în biserică 
decretele de numire respective confirmare, cel 
denumit se presintă clerului şi poporului cre
dincios, iar aceştia prestează omagiile de supunere 
fiască. (v. Instalare şi învestitură.) [i. m.]
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Intrors, (botan.) se numesce modul de de- 
hiscenţă al anterelor, când deschiderea sacilor 
lor poUnici privesce spre interiorul floarei; an- 
terele se cjic şi ele I. (v. Extrors.)

întruniri, adunarea mai multor oameni, pentru 
a delibera împreună o chestie oarecare, şi mai 
ales o chestie politică. Dreptul de a se întruni, 
fiind un drept politic esenţial, este garantat de 
toate constituţiunile. In practică el însă este adese 
limitat printr’o sumă de norme şi cautele poliţiale.

Intuiţiune, (lat.) cunoscinţă clară, imediată, 
fără ajutonil raţionamentului; ghicire, presim
ţire. In filosofie: după Kant I. e presentarea lu
crurilor din lumea externă şi internă, presen- 
tare condiţionată de datele simţurilor şi de for
mele minţii,' timpul şi spaţiul, cari organisează 
aceste date confuse prin ele înşile. Astfel per- 
cepţiunea spaţiului şi a timpului sunt nisce I.-i 
a priori, pe când percepţiunea urmi fenomen e 
o I. a posteriori. După Schelling I.-a e actul 
transcendent cu ajutorul căruia inteligenţa pe- 
trunde absolutul în identitatea sa. In ori ce cas 
I. poate fi privită ca facultatea cea mai pe- 
truncjetoare prin sine însăşi. Cea mai însemnată 
calitate a geniului este L-a. Din ea isvoresce 
concepţia directă a adeverului pus ca fimdament 
în ori ce sistem de filosofie, ca şi în ori ce 
concepţie artistică mare. Cei mai adânci intui- 
ţionişti sunt poeţii. [Nigrim.]

Intuitiv., ceea ce se pricepe cu ajutorul in
tuiţiei, simplu, direct, spontaneu. Şcoala I.-ă 
se numesce şcoala filosofică arabă, fundată în 
seci. XII, (v. şi Inveţămentul I.)

întunecime, v. Eclipsa.
Intususceptiune, (med.) v. ar-t. Oclusiune in

testinală.
Intususcepţiune în botanică, mod de crescere 

în suprafaţă al membranei celulei vegetale, sus
ţinut de cătră Năgeli şi şcoala sa. După această 
şcoală, membrana unei celule viie, când pre
siunea din lăuntrul celulei e suficientă, sufere 
o întindere; grupele do molecule ((jise micele 
de cătră Năgeli) prin faptul acestei întinderi 
se îndepărtează, şi atunci altele noui se aşează 
printre cele deja existente, încât membrana îşi 
măresce suprafaţa sa.

Inula L., (botan.) gen de plante de regulă 
perene din fam. Compositelor, trib. Inuloideae, 
caracterisat prin capitole heterogame, cu florile 
de obiceiu galbene, cu stilul florilor herma
frodite (tubuloase) capilar, la vîrf mai gros şi pe 
pagina dorsală papilos. Cuprinde vr’o 56 specii 
europene, asiatice şi africane (sub tropi mai pu
ţine) ; dintre cele mai frecuente pe la noi cităm: 
I. germanica L., I. ensifolia L., I. hirta L. şi 
I. coî'daia Boiss., cunoscute sub numirea »cioroiu«, 
ele cresc pe câmpii sau în tufişe pe locuri aprice, 
I. britanica L. cu deosebire în lunci şi i. Me- 
lenium L. »iarba mare* sau »omanul«, o plantă 
imposantă de locuri umede, cultivată uneori ca 
plantă decorativă, are proprietăţi medicinale 
»Eadix Helenii sau Inulae*.

Inulina, (botan.) substanţă de reservă hi- 
dro-carbonată, ce se găsesce mai ales la Com- 
posee, în tuberculi de Gheorghină, (v. Ddhlia), 
Napi, rădăcini de Floarea soarelui. Iarbă mare; 
se mai află şi la Campanulacee. I. se apropie 
de amidon; se deosebesce de acesta, căci e di- 
solvată în sucul celular, din care se precipită

prin alcool, se colorează cu iodul în galben, 
cristalisează în formă de ace dispuse regulat 
în formă de sfero-cristale, schimbă planul de po- 
larisare al luminei la stânga. Sub influenţa u nui 
ferment special, inulasa, se hidratează şi se 
transformă în levulină şi apoi în levulosă asi
milabilă. [S. Şt. R.]

Inundaţiune, ieşirea apelor curgătoare din aivia 
sau matca lor obicinuită, şi revelarea lor preste 
terenurile joase dimprejur, la care pun totul 
sub apă. I. se mai numesce şi ieşiri de ape din 
matca lor, revărsări, potoape, în urma ploilor 
mari sau a topirei brusce a zăpezii. Sunt ce
lebre inundaţiunile anului 1864 şi 1897.

Inuri, comună mică în Trs., cott. Alba inf., 
cu 1153 loc. (1890) Români.

Inuus, în mitol. romană un predicat al (jiului 
Faunus, venerat de păstori ca apărător al tur
melor.

Invadare, (lat.) năpădire, năvălire.
Invaginant, (botan.) care e prevăzut cu o 

vagină sau teacă bine desvoltată, putend acoperi 
pe o oarecare distanţă întrenodul unei tulpini; 
frunzele de Graminee şi alte Monocotiledonate, de 
Umbelifere, Ranunculacee, ş. a. sunt invaginante.

Invalid, infirm (v. ac.) care nu poate munci. 
Fig.: Acela ce nu îndeplinesce condiţiunile cerute 
de lege, soldat pe care etatea sau rănile l-au 
făcut incapabil de a servi.

Invasiune, năvălire, năpădire; invasiunea bar
barilor, respândirea în mod neaşteptat presto 
toată ţeara.

înveliră, v. îmbrobodire.
învelitoare, coperiţ, partea superioară a unei 

construcţiuni architectonice; are de scop; a scuti 
interiorul contra tempestăţilor. Un coperiş se com
pune, de regulă, a) din acoperitură = învelitura 
coperişului, care împiedecă intrarea ploii, etc. 
în interior, şi b) din construcţiunea coperişului, 
care sprijinesce acoperitura. Materialul acope- 
riturii e: lemn (în formă de şindrile ori do 
scânduri), table, ori foi de metal (fier, zinc, 
plumb, aramă), table subţiri de piatră. La con
strucţiuni rustice, provisorii, ori secundare se 
folosesc şi paie, trestie, papură, f run zări, pân ză, ş. a. 
Materialul construcţiunii interne, e de regulă; 
lemn ori fier, (excepţional însă, ca la unele edi
ficii monumentale antice, şi bronz ori piatră, m i 
boltitură de cărămidă). Formele de coperiş sunt 
foarte variate. Mai simplu e 1) Coperişul de- 
Udat (germ. Pultdach), compus din un singur 
plan, de regulă patruunghiular. 2) Coperiş pec- 
tinat (germ. SatteldachJ, compus din douo pla
nuri de cele numite sub a), cari se împreună 
sus la coamă (germ. First) sub un unghiu, mai 
mic ori mai mare, şi se razimă (sus) pe somină 
(o coşoroabă de coamă), iar jos pe tăli)oaue 
(Mauerbank). Aceasta e forma cea mai usi- 
tată. Dacă ambele extremităţi, din dreapta şi 
din stânga, ale coperişelor remân triunghiuri ver
ticale (rectangulare la forma 1, şi rectiliiieare 
la forma 2), apoi un astfel de coperiş se mi- 
mesce 3) Coperiş cu frontoane (germ. Giebel- 
dach, frc. Toit a pignon). Triunghiurile finale 
pot fi şi înclinate, în totalitatea lor, ori numai 
în partea de sus, remânend partoa de din jos 
în forma unui riapez vertical, care formă se uu- 
mesce: 4) Coperiş olandez. 5) Coperiş piramidal, 
(cu basa pătrată ori oblongă) compus din 4 tri-
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unghiuri egale, ori din 2 părechi de ^ egale. 
Acestei forme îi lipsesce coama şi coşoroaba la 
coamă, reducendu-se aceasta la un punct. Forma 
aceasta poate să aibă de basă şi un triuDghiu 
ori un poligon; acoperementul însă e compus 
în totdeuna din triunghiuri. 6) Când basa co- 
perişului un e cerc, o elipsă ori altă figură 
curbă, coperişul se numesce conic. 7) Coperiş 
căciulat, dacă acoperementul nu formează un 
con (Kegel), ci un corp, în forma unei că
ciuli, a unui segment, semi-ou, semi-sferoid, 
semi-elipsoid, a unui coif, a unei oulote, sau 
chiar a unei cepe, ca la bisericele din Stiria. 8) 
Coperiş cruciat. încrucişarea a doue coperişe 
pectinate. Se folososce câte odată la turnuri pă
trate. 9) Coperişe paralelice, Coperişe fere- 
streice, când mai multe coperişe pectinate sunt 
grupate unul lângă altui. 10) Goperiş de turn, 
în diferite forme şi combinaţiuni, desvoltate din 
forma piramidală.

învălitoarele embrionale, se numesc cele trei 
peliţe suprapuse, în cari zace învelit embrionul. 
Acestea se numesc membrana decidua (v. ac.) 
chorion şi amnion (v. ac.) Cea dintâiu pomesce 
din organismul mamei, cele doue din urmă sunt 
productul embrionului însuşi. [Dr. V.]

înveninare, v. Intoxicaţiune.
Inventar, Ci<^t.J ceea ce se găsesce, totalitatea 

lucrurilor şi drepturilor aparţinătoare unei po
sesiuni, precum şi consemnarea acelora (active 
şi pasive). Beneficiul de L, v. Beneficiu. — I. în 
Rom. este un registru comercial impus prin 
cod. corn. (art. 24). Comerciantul este dator a 
forma la începutul comerciului seu şi apoi în 
fiecare an un I. sub somnătui'ă şi a încheia bi
lanţul cuvenit şi a le copia în un registru special. 
In sens analog dispune şi legea corn. ungară.

Invenţlune. Ori ce combinaţiune nouă de foi-ţă 
sau de materii, prin care omul poate ajunge 
mai bine sau mai uşor la un scop folositor lui, 
sau poate ajunge la un scop care mai înainte 
îi era neaccesibil, se numesce invenţiune. Di
ferenţa între I. şi Descoperire este, că aceea 
de a doua ne aduce la cunoscinţă un ce care 
există în natură, iar cea dintâiu combină într’un 
chip nou anumite substanţe şi forţe şi ne dă ceva 
ce nu aveam înainte. Legile gravitaţiunii au fost 
descoperite, căci în natură existau ab origine, 
maşina cu aburi e însă o invenţiune, pentm că 
părţile metalice din cari se compune şi forţa 
mechanică ce are aburul, se combină într’însa 
într’un chip nou, neexistent până atunci. Fiind 
un ce nou, datorit inteliginţei unui inventator, 
o invenţiune trebue să constituiască, ca şi o 
scriere, un tablou, etc., un obiect de proprie
tate intelectuală. Drepturile inventatorului se 
garantează prin brevete sau patente. Patentele 
se dau numai pe un număr de ani, în decursul 
cărora nimeni nu are drept a se servi fără voia 
inventatorului de procedeurile găsite de dînsul, 
sau de a produce substanţa găsită de dînsul. In 
România nu există până acum o lege a paten
telor de invenţiune; în câteva caşuri corpurile 
legiuitoare au votat câte o lege specială de pro- 
tecţiune. Se dă adesea ca argument că nu se 
fac invenţiuni în România. Acest argument nu 
e temeinic, căci numărul inginerilor, technicia- 
nilor şi oamenilor de sciinţă cresce repede în 
ţeară. Afară de aceasta, dacă am ave o legis-

laţiune, protejând patentele, străinii ar lua şi 
patentă românească pentru toate invenţiunile im
portante şi statul ar realisa un venit oarecare 
din taxele de patentă.

In verba magistri jurare, (lat.) = a jura pe 
cuvintele magistrului, adecă a urma orbiş. Citat 
din epistolele lui Horaţiu (I. 1, 14).

Inverness, comitat în partea nord-vestică a 
Scoţiei, cuprinzând şi o mare parte a insulelor 
Hebride; 11,021 km2, cu 88,362 loc. (1891); puţin 
pământ cultivabil, păşuni minunate. Capitala I. 
are 19,214 loc.; port, fabrici de postav, comerciu.

Inversiunea sau Iperbata, figură de stil, prin 
care se modifică ordinea sintactică (topica) a 
frasei. E rar permisă în prosă, fiind-că jignesce 
claritatea stilului. E o figură de stil, proprie lim
bilor vechi, ce exprimă pasiunea. [*]

Invertebrata, sinonim Nevertebrate, (v. art. 
Animale). Animale lipsite de coloana vertebrală.

Invertln, ferment solubil în apă, conţinut în 
drojdie de bere; are proprietatea de a inverti 
zahărul de trestie în glucosa şi fmctuosa. E o 
pulbere albă, care spumegă cu apă, deşi remâne 
clară. Se scoate din drojdie prin extracţiunea 
acesteia prin apă şi precipitarea apoi a invertinei 
prin alcool.

Investlgaţlune, cercetare, instrucţiune (v. ac.), 
învestitura, în sistemul feudal era actul prin 

care se confirma unui vasal feuda din partea 
suzeranului, fiind însoţit de oarecare simbole. 
Se da vasalului o brazdă de pământ închipuind 
o moşie, o ramură representând o pădure; 
episcopii la ridicarea pe scaun primiau dela rege 
inelul şi cârja nu numai pentra că erau câr- 
muitorii bisericei, dar pentni că erau şi suve
rani laici şi exercitau autoritatş lumească. Papa 
Grigore VII pretinse, ca episcopii să nu mai fie 
investeţi de regi, ci, după alegere, să fie con
firmaţi de papa. împăratul Henric IV nu putea 
admite această pretenţiune şi se începu o luptă 
violentă între papi şi împăraţi până la 1122, 
când Henric V încheia cu papa Calixt II con
cordatul dela Worms. împăratul lăsa mănăstirilor 
alegerea episcopilor în presenţa delegaţilor săi, 
lăsa papei dreptul de a investi cu inel şi cârje, 
episcopul însă primia dela împărat drepturile 
de autoritate lumească simbolisate prin sceptru. 
Acest mod de ridicare şi confii'mare la treapta 
episcopală se generalisâ mai pe urmă în toată 
Europa până în seci. XV, când principiul -mo- 
narchic venind în oposiţiune cu această practică, 
ea se modifică prin concordate încheiate între 
biserică şi suveranii creştini.

înveţăment, instituţia organisată a tuturor şcoa- 
lelor din ţeară: primare, secundare şi superioare; 
acţiunea de a învăţa; I-e, pUde, lecţii; instrucţia 
ce se capătă: I. privat, public, profesional, etc.

învăţământ elementar e acel care cuprinde 
primele cunoscinţe sciinţifice trebuincioase ori 
cărui om în viaţa practică. De aceea în I. e., 
pe lângă cunoscinţă teoretică a lucrurilor, se dă 
şi experimentarea lor cu scop folositor vieţii 
practice. Exemplificarea multiplă e una din con
diţiile I.-lui e.

învăţământ intuitiv e cel basat pe intuiţie, 
adecă metodul care constă din a arăta elevilor 
lucrurile, ce trebuesc învăţate. Metodul I. se 
servă de toate simţurile copilului pentru a-1 
instrui.

54*
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înv^ţăment mutual, instrucţia dată şcolarilor 
de colegii lor mai silitori, numiţi cestori sau 
monitori. Metoda I.-lui m. a fost înfiinţată de 
cătră preotul anglican Andreiu Bell (v. ac.). 
I. m. e foarte bun, căci el stimulează pe şcolari 
a se distinge care mai de care pentru a fi numiţi 
cestori sau monitori, sau pentru a lua la con
curs pe cei deja existenţi şi cari n’ar mai merita 
titlul căpetat.

învăţământ poporal, e acela care sub o formă 
populară, adecă simplă, cu totul lipsită de pe
dantism, se adresează direct poporului, fie sub 
formă de conferinţe, fie sub formă de şcoală, 
cum ar fi şcoalele de adulţi. Cel mai respândit 
I. p. e în Svedia şi Norvegia. Marele folos ce-1 
are ;I. p. e, că pe lângă cunoscinţe teoretice 
generale, dă mai ales sfaturi practice indispen
sabile vieţii de toate (jilele a poporului de jos.

învăţământ primar, totalitatea studiilor ce se 
capetă în şcoalele primare, rui-ale sau urbane; 
instituţia organisată a complexului întreg ce-1 
formează şcoalele primare din ţeară. In România 
I. p. în comune rurale se face în cinci ani, iar 
în comune urbane, numai în patru. Cu certifi
catele obţinute aci, elevii trec deadreptul în 
gimnasii sau licee, ţinendu-se samă de media 
generală avută la limba română şi la matematice, 
pe basa căreia se face selecţiunea celor cari 
trebue să completeze numărul de 50, câţi pot fi 
primiţi în clasele secundai'e. (Regul. din 1898.)

învăţământ secundar, totalitatea studiilor ce 
se capetă în gimnasii şi licee, sau întreaga in
stituţie culturală din gimnasii şi licee. După noua 
lege, votată în şedinţa camerei române din 18 Febr. 
1898, I. s. e organisat astfel: liceul cuprinde 
opt clase în loc de şepte, iar gimnasiul numai 
patru, a căror programe sunt aceleaşi ca în cele 
dintâiu patru de liceu. Nu sunt primiţi mai mulţi 
de 50 elevi într’o clasă. După aceste patru clase, 
elevii sunt datori să treacă un examen în faţa 
unei comisiuni compusă din patru profesori locali, 
presidaţi de un profesor universitar sau în lipsa 
acestuia do unul liceal. In cele dintâiu patru 
clase se studiază: «religia, limba română, latină, 
franceză, germană; istoria universală şi istoria 
ţerii; geografia generală şi geogr. ţerii; mate
maticele raţionate elementare, cu aplicaţiuni 
practice şi cu noţiuni de comptabilitate; ele
mente de fisică, chimie, studii naturale, cosmo
grafie; noţiuni de igienă, de drept usual şi in
strucţie civică; caligrafie, desen, musică vocală 
şi gimnastică» (art. 3). Celelalte patru clase su
perioare sunt împăi-ţite în trei divisiuni: partea 
clasică, partea reală şi clasicism modern. In 
aceste trei părţi sunt unele cursuri comune obli
gatorii. In secţia clasică se studiază în mod 
desvoltat hm ba latină şi elină. In secţia reală 
se dă multă importanţă mai ales matematicelor 
raţionate, fisicei, chimiei, cosmografiei, sciinţelor 
naturale, igienei şi desenului linear. In secţia cla
sicismului modern limba elină e înlocuită prin 
fisică, chimie, studii naturale, igienă şi geografie. 
Odată terminând una din aceste secţii, elevul e 
supus la un examen (odată pe an între 20—25 Iun. 
exclusiv) chiar în şcoala unde a urmat, înaintea 
unei comisiuni numită de ministeriu şi compusă 
din patru profesori ai şcoalei suh presidenţia unui 
profesor univei'sitar. Acest examen ţine locul 
bacalaureatului, care se desfiinţează.

I. s. la fete e divisat în doue şcoale: de 
^adul I şi de gr. II. In cele de gr. I se vor 
inveţa: «religia, limba română, franceză şi ger
mană ; geografia generală şi geografia ţerii; istoria 
generală şi istoria ţerii; aritmetica şi geometria 
elementară cu aplicaţiuni practice şi noţiuni de 
comptabilitate; elemente de cosmografie, studii 
naturale, fisică şi chimie; noţiuni de pedagogie, 
igienă, medicină şi farmacie domestică cu privire 
la crescerea copiilor; economia domestică, lucru 
de mână, caligrafie şi desen, musica vocală şi 
gimnastica» (art. 5). Durata studiilor e de cinci 
ani. In ultimul an se vor face studii necesare 
femeilor. Elevele cari au trecut cele dintâiu 
patru clase do gradul 1 îşi vor pute completa 
studiile în celelalte patru clase de gradul II, în 
cari vor întră prin concurs. Aci se vor face 
noţiuni de psichologie, logică, economie politică, 
drept usual şi instrucţie civică, cum şi una din 
limbile latină, italiană sau engleză. Cele ce au 
urmat latina se pot înscrie la universitate. Asupi a 
chestiunilor de detahu cum şi asupra recrutării 
profesorilor, cf. Legea înveţămentului secundar 
şi superior din 18 Febr. 1898.

învăţământ superior, totalitatea studiilor ce 
se capetă în universitate (v. ac.); instituţia or
ganisată a complexului întreg ce formează o 
universitate. In România I. s., după noua lege 
din 18 Febr. 1898, e organisat astfel: sunt doue 
universităţi, cea din Bucuresci şi cea din laşi. 
Fiecare cuprinde cinci facultăţi: 1) litere şi filo- 
sofie; 2) medicină; 3) sciinţe; 4) drept; 5) teo
logia ortodoxă (numai la Bucuresci). Pe lângă 
acestea mai sunt seminarele pedagogice (v. ac.) 
şi şcoala normală superioară de fete (v. ac.). 
Pentru recrutarea profesorilor în I. secundar şi 
superior v. la cuvântul profesor.

Cf. şi art. Şcoala (Şc. elementare, medii, su
perioare, etc., în Ungaria). [Nigrini.]

Inveţător, cel care învaţă carte pe copii. In 
România 1. se numesc dascălii de clasele pri
mare din comunele rurale.

Invidia, (lat.) e o stare sufletească, mai mult 
sau mai puţin chinuitoare, caracteristică oame
nilor cărora le e necaz de fericirea, buna stare 
materială sau succesele cuiva. I. cuprinde puţină 
gelosie şi ură.

învierea, (a morţilor, a trupului), reîmpreu- 
narea sufletului cu trupul după moarte sau la 
judecata cea din urmă. Credinţa I., ca una le
gală de cea a judecăţii după moarte, şi a ne
muririi sufletului, mai mult ori mai puţin se 
găsesce şi la unele popoare păgâne. In legea cea 
veche, la Iudei, acea credinţă era mai desfă
şurată, numai cât pe timpul înainte de exil aceea 
se lua în sens mai mult simbolic şi teociatic, 
sau numai ca I. sufletului, dar nu şi a trupului, 
pe când în timpul după exil, credinţa legii vechi 
cunoscea şi ţinea I. omului întreg. (Cf. Iov. 
XIX, 25 seq.; Isaia XXVI, 19, LXVI, 14; 
Ezech. XXVI, 1 seq.; Daniil XII, 2, 3; Psalm 
XVU, 15; Mach. U, 7—9; XIV, 23. Cf. Fapt. 
Ap. XXIII, 6.)

In legea nouă, adecă în creştinism, credinţa 
şi învăţătura despre I. morţilor devine înche
ietura fundamentală a credinţei: Isus Clir. o 
vestesce (Mat. XXII; Luc. XIV, 13; loau V, 
25—29; VI, 38; XI, 23) şi cu tărie se susţine 
de cătră Apostoli (Fapt. XVII, 18; XXIII, u;
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XXIV, 15; XXVI, 8; Eom. VHI, 11; I Cor. 
VI, 14; XV, 2; n Cor. IV, 14; V, 1; I Thess. 
IV, 12 seq.; II Tim. II, 11; Evr. VI, 2), şi ca 
o dogmă a credinţei se suscepe in simbolele pu
blice ale bisericei, ca în cei niceno-constanti- 
nopolitan. (Cf. Concil. Later., Trid. ş. a.). Sf. Au- 
gustin (Jice, că «Şterge din biserică I. şi numai 
decât nimicesci şi creştinismul» (în psalm lOlj, 
iar Tertulian afirmă, că «încrederea creştinilor 
este I. morţilor.»

După învăţătura bisericei creştine, I. va fi 
generală, adecă vor învia şi cei buni întru I. 
vieţii, şi cei rei întru I. osândirei, şi âncă în 
acelaşi trup ce l-au avut în viaţă. Cu credinţa 
despre I. este în legătură aşa numitul *Chi- 
lidsm*, sau părerea susţinută în formă felurită 
şi de cătră unii părinţi şi scriitori ai veacurilor 
dintâi, că adecă între statul de mărire eternă 
al bisericei şi între cel present militant, va fi 
âncă pe păment un alt stat glorios, mijlociu al 
împărăţiei lui Isus Chr., care va dura 1000 de ani.

învierea Domnului, în cerc mai restrins se 
serbătoresce în fiecare (ji de Duminecă, care 
este dedicată preamărirei învierii Domnului. In 
mod însă mai solemn, memoriei acelei învieri 
este dedicată serbătoarea sf. Pas ci (v. ac.), 
care este centrul tuturor serbătorilor, este ser
bătoarea aleasă, împărăteasă şi Doamnă, ser
bătoarea serbătorilor.

Inviolabilitate, privilegiul de a nu pute fi tras 
la respundere şi urmărit pentru actele înde
plinite. I. este asigurată prin constituţiuni ca
pilor statelor, pentru cari miniştrii, contrasemnând 
actele loi-, iau asupră-le întreaga responsabilitate, 
(v. şi Imunitate.) [—]

Inviolabilitatea agenţilor diplomatici fi con
sulari e un privilegiu în virtutea căruia nu 
pot fi obiectul nici unui atac sau acţiune, fie 
în ori ce cas, fie din causa unor anume fapte. 
I. aparţine dreptului ginţilor. Persoana amba
sadorilor, chiar inimici, e privită ca sacră, şi 
acest principiu e recunoscut la toate popoarele. 
După dreptul ginţilor, consulii, fără a ave în
tregimea prerogativelor ambasadorilor şi mi
niştrilor, trebue să se bucure, într’un grad mai 
puţin înalt, de inviolabilitatea şi independenţa 
pe care o au aceia. [0. L.]

Invocare, ohiemarea s. e. a lui Dumne4eu şi 
a darului său în rugăciune. I. mijlocirei sfin
ţilor la Dumnezeu spre câştigarea darului ce
resc; I. (chiemarea) numelui lui Dumne4eu în 
exorcisări. In cultul creştinesc liturgic însă este 
mai însemnată I. Spiritului sfânt în actul de 
consacrare liturgică (Epiclesis), prin ce se arată 
conlucrarea Spiritului sfânt la actul mistic al 
prefacerii pânei şi vinului în trupul şi sângele 
lui Isus Chr. în mod principal săvîrşit prin cu
vintele «Luaţi mâncaţi . . . Beţi dintru acesta 
toţi» ş. c. 1. I. aceasta liturgică a Spiritului sfânt 
şi până a(ji formează oarecare punct de neîn
ţelegere între biserica catolică apuseană şi cea 
ortodoxă orientală, măcarcă în sinodul florentin 
în acest respect după explicări şi dispute reci
proce, s’a convenit la o înţelegere.

învoială, pact (v. ac.).
învoieli agricole, sau tocmeli agricole se nu

mesc în România contractele încheiate între 
proprietarii şi arendaşii de moşii cu locuitorii 
sub intervenţia statului, înainte pe câte 5 ani,

acum pe câte un singur an, ca aceştia să lucreze 
pămentul luat dela arendaşi şi proprietari în 
parte ori în dijmă, şi în schimbul pământului 
dat lor pentru hrana lor şi a vitelor şi pentru 
eventuale avansuri de bani să facă anumită 
câtime de muncă, apoi anumite transporturi la 
arie şi la schela ori gara din apropiere şi pe 
deasupra să mai dea anumite daruri, pui de 
găină, ouă, oale de unt, etc. Contractele de în
voieli agricole se încheie direct între cei inte
resaţi numai pe un an, şi se legalisează de pri
măria comunală cu putere executorie. Legea în
voielilor în România a fost introdusă din nou la 
18 Martie 1866, ca corectui’ă a legii rurale a lui 
M. Cogălniceanu, în locul servitute! desfiinţate 
prin legea dela 1864, ca să înlesnească ţeranilor 
ţinerea vitelor, iar proprietarilor şi arendaşilor 
de moşii cultivarea moşiilor şi fără de a ave 
capital mare propriu. Sub regimul legii feudale 
âncă erau locuitori cu învoieli agricole. In Tran
silvania se numiau convenţionalişti, în Moldova 
se numesc la 1766 săteni cu zapis de tocmeală, 
cari însă şi unii şi alţii erau mai rău situaţi 
materialicesce decât vechii clăcaşi şi iobagi.

Legea învoielilor agricole celor noui a adus 
mai mult folos arendaşilor şi proprietarilor decât 
ţeranilor învoiţi, cari au ajuns într’o stare ma
terială şi morală mult mai precară decât se găsiău 
în iobăgie sub regimul legilor feudale.

Legeaînvoielilor agricole în România a fost mo
dificată la 7 Apr. 1872, 14 Maiu 1882 şi în 1893.

Involucel, v. Involucru.
Involucru, (botan.) învăliş format din mai multe 

bractee (v. ac.), ce se află la basa şi în jurul 
florilor grupate, fie în umbelă (v. ac.), ca la 
Primula, Morcov şi alte Umbelifere, fie în ca
pitul (v. ac.), ca la Composee. I. se (jice: uniflor 
(la Dedeţei, Nalbă), când se găsesce la basa unei 
singure flori; dialifil, când are bracteele sale 
libere prin marginile lor (caşul mai general); 
gamofil, când bracteele sunt concrescute între 
ele, formând ca un sac în jurul unei singure 
flori (Mirabilis), sau în jurul unei inflorescenţe 
fEuphorbiaJ. (Dând inflorescenţa e în umbelă, 
dar compusă, la basa umbelelor secundare, ter
ţiare, etc., se află câte un jnic I., numit Invo- 
lucel (s. e. la Morcovul selbatec, la Mărar, ş. a.). 
Rolul I. e de protecţiune pentru florile tinere în 
jurul cărora se află, iar dacă bracteele lui devin 
colorate, atunci mai servesce şi ca mijloc de a 
atrage insectele, pentru a îndeplini fecundaţia 
florilor însoţite de aceste bractee. [S. Şt. R.]

Involuntar, se numesce în genere tot ce se 
întâmplă fără consimţirea voinţei. Aşa sunt s. e. 
mişcările involuntare, cari se îndeplinesc inde
pendent de voinţa noastră, cum e respiraţiunea, 
circulai’ea sângelui, mistuirea, secreţiunea, su
ghiţul, strănutatul, cu un cuvânt toate mişcările 
reflexe şi instinctive. [PI.]

Involuţiune, termen general prin care se de
signează toate mişcările de desvoltare, cari ple
când din afară concentrează foitele de desvoltare 
în lăuntra lucrului ce se desvoaltă. [PI.]

Io., abreviaţiunea (sigla) numelui Io an în 
chrisoavele şi inscripţiunile domnilor Ţerii Ro- 
mânesci şi ai Moldovei, cari înainte de numele 
lor propriu purtau de regulă numele Io an, 
prescurtat Io. In mai multe inscripţiuni, cum 
şi uneori în chrisoave, se află şi forma întreagă
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Io an. Acest nume, domnii români l-au moştenit 
dela Asanesci, după loani (numit şi loanifă 
sau Caloioan 1197—1207), primul suveran român 
încoronat de papa, prin legatul seu, ca rege al 
Românilor şi Bulgarilor şi recunoscut ca atare 
de statele europene. După dînsul, Asanescii ur
mători, cum şi ţarii bulgari ce au urmat după 
Asanesci, purtau numele loan înaintea numelui 
propriu. In mod analog, şi domnii Serbiei se 
numiau toţi Ştefan după întemeietorul dinastiei. 
Ştefan Nemanîa. Este acelaşi us ca la împăraţii 
romani, cari se numiau toţi Caesar după înte
meietorul monarchiei. In asemenea înţeles pro
numele loan al domnilor români exprima su
veranitatea. [D. On.]

Io, în mitol. grc. o fecioară curată, fata fru
moasă a lui Inachos (^eul rîului Inachos) şi a 
mamei Peitho din Argos. Io a fost preoteasa 
(Jinei Hera, soţiei lui Zeus, dar fiindcă Zeus a 
intrat în legături de amor cu ea, Hera a pre
făcut-o într’o vacă albă strălucitoare şi a pre
dat-o lui Argos (v. ac.) să o păzească. Zeus a 
iubit pe I. şi în formă de vacă şi a poruncit 
lui Hermes (v. ac.) să omoare pe Argos şi să-i 
răpească pe Io, dar Hera mănioasă a trimis o 
muscă rea (strechea) asupra ei, musca a fugărit 
pe Io în toate părţile lumii şi numai în Egipt 
şi-a recăpătat forma de (Jioă şi atunci, dela Zeus, 
a născut pe Epaphos. In Io âncă mitologiştii 
vechi au recunoscut luna de pe ceriu. De aci 1. se 
numia şi regina ceriului. loh în Egipt, în limba 
coptică, înseamnă luna, şi acolo s’a contopit cu 
Isis (v. ac.). [Atm.]

loab (loav), conducătorul oştirilor regelui David, 
omorî pe Absolon (Avesalon), fu ucis de Solomon. 

loachim, sfântul, tatăl Fecioarei Maria, v. AnaSf. 
loachim I Napoleon, v. Murat, 
loachim, principi electori de Brandenburg, 1) 

1.1 Nestor, fiul principelui loan Cicero, n. 1484, 
a urmat tatălui său în 1499, a înfinţat univer
sitatea din Frankfurt pe .0., iar 1516 judecătoria 
camerală, 1527 publică Constitutio loachimica. 
Contrar al reformaţiunii lui Luther. 1524 a câ
ştigat comiţiatul Ruppin; 1529 a încheiat cu Po- 
merania contract de moştenire. *{*11 Iulie 1535.
2) I. II, fiul şi succesorul primului, n. 1505. 
1537 contract de moştenire cu Silesia; 1539 intro
duce reformaţiunea; 1542 fiind ales comandant 
suprem al oştirilor imperiului german contra 
Turcilor, I. leagă alianţă cu Petru Rareş, Domnul 
Moldovei (1 Martie 1542), îndatorându-se, ca în 
schimb pentru anumite servicii stipulate în tractat 
să-i solvească, după resboiu, o sumă însemnată 
de galbeni unguresci şi să întrevină la împăratul, 
pentru ca Moldova să fie primită în federaţiunea 
germană. Pentru acoperirea speselor de resboiu 
I. însă împrumută dela Petru Rareş 200,000 de 
florini unguresci, despre ce îi dă obligaţie, în- 
datorându-se a respunde cu toate bunurile sale 
şi acele alor săi, şi chiar cu trupurile lor. (Cf. 
A. D. Xenopol, Ist. Rom. H 572—573.) 1569 
câştigă presumpţiunea de moştenitor la tronul 
Prusiei, f 3 Ian. 1571. Monument în Spandau.
3) I. III Frideric, fiul lui loan George, n. 1546.
In 1566 a obţinut archiepiscopatul de Magdeburg, 
1598—1608 principe elector; 1603 câştigă re
genţa în Prusia. 18 Iulie 1608. [t.]

loachim, losif, celebru violonist german (n. 
28 Iunie 1831 în Kitsee lângă Pressbuig). De

buta ca minune musicală la vîrsta de 7 ani sub 
direcţiunea primului său măestru, Szervaczinski, 
la Pesta. Apoi, după ce-şi completa studiile în 
conservatorul din Viena cu I. Bohm, apăru ca 
adevărat virtuos la Leipzig în 1843. Repurta 
succese ca concertist în diferitele oraşe ger
mane; 1863 se însura cu contralta Amalia'Weiss 
(10 Maiu 1839 până Ian. 1899), admirabilă In
terpretă a musicei lui Schumann, şi în 1866 se 
stabili în Berlin, unde în curând deveni unul din 
cei mai de frunte profesori şi violonistul in
terpret fără rival al autorilor clasici, atât ca 
virtuos concertist, cât şi în quartet, celebru în 
lumea întreagă (împreună cu de Ahna, Wirtli 
şi Haussmann). Ca compositor a scris mai eu 
samă musică pentru violină (concerte, varia- 
ţiuni, ş. a.) apoi uverturi, marşuri, ş. a., în cari 
se văd influenţele stilului marelui Schumann.

loachimsthal, 1) L, oraş în Boemia, lângă 
Weseritz, 5726 loc. (1890); fabrici de tabac, 
mine de argint, nichel, bismut, etc. 2) I., oraş 
în guvernam, prus. Potedam, cu 2071 loc. (1890).

loan, apostol şi evangelist, fiul lui Zevedeu, 
un pescar avut. El era om neînvăţat, dar deştept, 
de caracter blând, totodată însă şi înfocat şi 
resolut (Marc. 9, 37; Luc. 9, 54). Afecţiunea lui 
cătră Isus a fost foarte mare, pentru aceea Isus 
l-a iubit îndeosebi, la cina ultimă s’a culcat cu 
capul pe pieptul lui; I. a urmat pe Isus legat şi 
dus în curtea archiereului Ana şi a lui Caiafa, a 
mers după el pe Gblgota şi s’a aşezat sub crucea 
lui, unde Isus înainte de moarte i-a încredinţat 
îngrijirea de mamă sa. v. Evangelist. [i—in.]

loan Botezătorul, fiul preotului judeu Zachai ia 
şi al Elisabetei, n. cu 6 luni mai înainte de 
nascerea lui Isus. Pe la 29 d. Chr. I. predica 
în pustiul ludeei. Mulţi oameni urmând învă
ţăturilor lui, primesc botezul în rîul loi’dan; 
Isus Christos âncă este botezat de I. (v. Ară
tarea Domnului), de acî I. e numit Botezătorul, 
iar fiindcă a pregătit calea lui Isus Christos, 
e numit şi I. Inainte-MergStoruL Sbiciiiind 
fărădelegile lui Irod Antipa, care luase la sine 
pe Irodiada, muierea fratelui său Filip (corect 
Irod), fît aruncat in temniţă şi decapitat Ia dorinţa 
ficei Irodiadei.

loan Gapistran, v. Capistran. 
loan Ghiră de aur, v. Chrisostom. 
loan Diaconul, sub acest nume se cunosc 

4 istoriografi: 1) J. D., din Neapol, a trăit în 
a doua jumătate a seci. IX, a scris istoria opisco- 
pilor neapolitani, viaţa Sf. Nicolau, archiepiscopul 
dela Mira Liciei, lăsând şi alte scripte istoi'icc. 
2) J. D. (Hymonides), diacon al bisericei ro
mane, a scris viaţa Papei Gregoriu M. şi Gesta 
Clementis I Papae Martyris, s’a apucat să scrie 
şi o istorie bis. pe larg, dar la 882 a murit, 
fără să termine lucrarea aceasta. 3) I., diacon al 
bisericei veneţiane în a doua jumătate a soci. X 
a scris Cronica patriarchilor veneţiaui. 4) I. D. 
din Verona a scris o cronică, care începe cu 
luliu Cesar şi ajunge până la a. 1310.

loan de Deo, sfânt, n. 1495 în Portugalia, a 
fundat congregaţiunea Misericordianilor (v. ac.).

loan de Monte Corvino, misionar italian, n. în 
Monte Corvino. La 1272 împăratul Miliail Paleo- 
logul a trimis pe I. la papa Gregoriu X în (jausa 
reunirii bisericesci. Mai târziu a îutrat I. în oi Jul 
franciscanilor şi a lucrat ca misionar la Mongoli.
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loan dela Cruce, n. 1543 O. Carm., unul dintre 
cei mai profunzi şi mai erudiţi teologi mistici; 
a lăsat mai multe scrieri de cuprins aschetic.

loan de Victring (Victoriensis), călugăr ci- 
stercit dela mănăstirea Victring în Carintia, 
istoric distins, f 1347.

loan dela scară (Climacus), numit aşa după 
opul seu aschetic întitulat »Scară«, în care arată 
cum să se desvcalte şi perfecţioneze viaţa mo
rală,, spre a-1 conduce pe om la ceriu. »Scara« 
are 30 trepte, după cei 30 de ani ai vieţii pri
vate a Domnului Christos. A mai scris o carte 
»Cătră păstoria, punend înaintea ochilor idealul 
adevăratului păstor sufletesc. I. s'a n. pe la 
525, a întrat de tiner în o mănăstire din muntele 
Sinai, de aici se numesce şi »Sinaitul«. Pentru 
pietatea şi erudiţiunea sa ceilalţi călugări l-au 
ales egumen. A murit cătră capătul seci. VI. Bi
serica orientală îi serbează amintirea în 30 Mart. 
şi în a patra Duminecă din Paresimi.

loan Efesinul, istoric sirian din seci. VI, amic 
al împăratului roman lustinian şi zelos propa
gator al monofisitismului.

loan, lerusalimiteanul, episcop în Ierusalim 
(386—417), mare părtinitor al scrierilor lui Ori- 
genes, pentru care a venit în diferenţă cu Sf. 
Epifaniu, episcopul Ciprului.

loan Leonardi, italian, n. 1543, fundatoml con- 
gregaţiunei clericilor regulari, numiţi »ai Maicei 
Domnului® (Matris Dei). f 1609.

loan Mavropus, mitropolit în Euchaita din 
Helespont (1043—47), a scris mai multe imnuri, 
a lăsat 16 predici şi mai multe cuventâri pa
negirice. Lui se atribue canonul din 30 (trei 
ierarchi).

loan Milostivul, sfânt, patriarch în Alexandria 
(606—616), de origine din Cipru, prin binefa
cerile faţă de săraci şi lipsiţi şi-a câştigat nu
mele de milostiv. Năvălind Perşii în Egipt, I. M. 
s’a refugiat în Cipru, unde a şi murit. Biserica 
noastră îi serbează amintirea la 12 Nov., iar 
cea latină la 23 Ian. (Cf. Boli an dus Jun, tom. III, 
p. 108—148, unde i-se află biografia pe larg.)

[i—m.]
loan, Nepomuceanul, sfânt, martir pentru 

păstrarea neviolată a sigilului sacramental; pa
tronul Boemiei, n. 1330 în comuna Pomuk din 
Boemia, la 1381 a ajuns canonic la biserica cate
drală din Praga şi a fost confesariu al reginei. 
Regele boem Venceslau IV suspiţionându-şi 
soţia, a pretins dela 1. să-i descopere ce a măr
turisit regina, ceea ce denegând I., la mandatul 
regelui a fost aruncat în rîul Moldava, unde s’a 
înecat la 16 Maiu 1383. In 1729 I. N. a fost 
canonisat. (Cf. A. Prind, Der geschichtl. heilige 
Johannes von Nepomuk, 2. Aufl. Prag, 1871; 
T. Novâk, Zivot S. Jana Nepomuckeho v Praze, 
1862.)

loan, numele a 23 papi. 
loan I (523—526), sfânt, a fost trimis din partea 

regelui ostrogot Teodoric la Constantinopole spre 
a îndupleca pe împăratul Iustin II să revoace 
edictul contra Arianilor. Teodoric, nemulţămit cu 
misiunea lui I., la reîntoarcere l-a încarcerat în 
Ravena, unde a şi murit. loan II (532—535), 
a combătut simonia, ce domnia pe atunci .şi a 
aprobat edictul împăratului Iustin II în contra 
ereticilor theopasişti. loan III (560—573); 
loan IV (640—642), a reprobat ectesa împăr.

Heracliu despre o singură voinţă în Dl. Chr., 
a rescumpărat pe mulţi creştini din captivitatea 
Slavilor, cari au năvălit în Panonia şi Iliric. 
loan V (685—686), de origine din Siria, a par
ticipat la al VI conciliu ecum. ca delegat papal, 
ca papă a fost tot morbos. loan VI (701—705), 
de nascere grec, a domnit cu mult tact şi energie. 
loan VII (705—707), n’a voit să subscrie de- 
cisiuuile sinodului trulan trimise lui de împă
ratul lustinian II, după mărturisirea lui Paul 
Diaconul; regele longobard Aribert II a redat 
bisericei romane patrimoniul Sf. Petru din 
;Mpii cotici. loan VIII (872—882), la 875 a 
încoronat de împărat pe Carol Pleşuvul, care 
în semn de mulţămită a confirmat drepturile 
scaunului apostolic asupra posesiunilor din Italia. 
I. a trimis legaţi la Constantinopole, ca să com- 
planeze diferinţele dintre biserica constantino- 
pohtană şi cea romană din causa lui Fotiu, dar 
fără succes. loan IX (898—900), s’a silit să 
restabilească în biserică ordinea şi disciplina de
căzută sub antecesorul seu Ştefan VI. loan X 
(914—928), cu energie a ţinut în frîu fracţiu
nile nobilimei romane; a unit pe principii cre
ştini la luptă contra Saracenilor, şi însuşi s’a 
pus în fruntea unei armate. La intrigele Ma- 
rozziei, soţia mai’chisului Hugo de Toscana, papa 
I. X a fost aruncat în carcer, unde a şi murit. 
Pe timpul lui ancă s’au făcut încercări de a se 
delătura divergenţele dintre biserica apuseană 
şi orientală. loan XI (931—936), fiul Marozziei, 
om cu puţină energie, din care causă a dispus 
în biserică mamă sa şi fratele său Alberic de 
Camerino, care s’a proclamat principe şi se
nator roman. loan XII (955—642), Octavian, fiul 
lui Alberic de Camerino şi nepot al lui loan XI, 
un băeţandru necopt, ales papă în etate de 
18 ani. E cel dintâiu papă, care şi-a schimbat 
numele la întionisare. I. a venit în divergenţe 
cu împăr. Otto I, care l-a alungat din Roma şi 
a constituit de antipapă pe Leo VIII. După re
tragerea lui Otto, I. ^I reîntorcendu-se în Roma 
şi-a resbunat crudei asupra cardinalilor şi pre
laţilor, cari au ţinut cu împăratul. loan XIII 
(965—972), a întreţinut raporturi bune cu împ. 
Otto I, pe al cărui fiu Otto în etate de 13 ani 
l-a încoronat împărat; pe nobilimea romană a 
adus-o la ordine. loan XIV (983—84), a fost 
susţinut numai de partida germană, după moartea 
împ. Otto n contrarii lui au readus pe anti- 
papa Bonifaciu VII, pe I. l-au aruncat în în
chisoare, unde a şi murit. loan XV (985—996), 
a fost ales cu ajutorul familiei Crescenţiu, care 
s’a nisuit a apăra Roma atât de influenţa bi
zantină, cât şi de cea germană. Fiindcă Cres
cenţiu voia a dispune şi asupra papei, acesta a 
recurs la ajutorul împăratului Otto III. Sub 
I. XV s’a întâmplat la 993 prima canonisare cu 
mare solemnitate. loan XVI antipapă (997—8), 
fracţiunea lui Crescenţiu alungând pe papa Gre- 
goriu V, a proclamat papă pe grecul Phila- 
gatus, dar partida contrară nu preste mult l-a 
aruncat în închisoare scoţendu-i ochii, după ce 
curând a murit. loan XVII (1003) a domnit 
numai câteva luni. loan XVIII (1()03—1009), 
un bărbat piu şi erudit, sub care legătura de 
iubire între Roma şi Bizanţ a reînviat, de oarece, 
după cum scrie Baroniu 1004, numele acestui 
pontifice se află indus în cartea cea mare a
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bisericei constantinopolitane. loan XIX (1024 
până 1033), a urmat în pontificat fratelui seu 
Benedict VIII; mai înainte ca consul şi senator 
roman a lucrat pentru a frânge puterea Cres- 
cenţiilor. I. XIX a fost recercat de împ. bizanţ. 
VasiUu n şi de patriarchul Eustatiu, să recu
noască titula de »ecumenic« a patriarchului con- 
stantinopolitan; spre a-1 îndupleca, împăratul i-a 
trimis daruri preţioase; însă agitaţiunea înce
pută în apus contra acelei recunoasceri, a silit 
pe I. să întrerupă pertractările cu Grecii; pa
triarchul a şters numele papei din dipticha bi
sericei constantinopolitane şi scisiunoa a devenit 
tot mai mare. loan .ZX(XXI) (1276—77), cunoscut 
ca scriitor sub numele de Petrus Hispanus, ca 
papă s’a silit să complaneze diferinţele dintre 
regenţii creştini şi să-i unească la luptă în contra 
Mohamedanilor, cari terorisau pe creştinii din 
Orient şi ameninţau şi apusul; s’a întrepus la 
cbanul tătăresc spre a tracta mai blând pe cre
ştini; a luat măsuri pentru executarea conclu
selor sinodului ecumenic din Lyon (1274). A 
murit în Viterbo, surpându-se pe el coperişul 
unei case noue. loan XXII (1316—1334), a pus 
fundamentul la palatul pontificiu din Avignon. 
I. era aproape întru toate dependent de regele 
Franciei Filip cel Frumos, din care causă trescea 
neîncrederea celorlalţi principi catolici în papa. 
In cearta dintre Frideric Austriacul şi Ludovic 
Bavarul pentru tronul imperiului german, papa 
fiind contrar lui Ludovic, acesta merse la Eoma, 
declară pe I. depus şi constitui antipapă pe 
Nicolau V, cel din urmă pontifice pus de îm
păratul, I. excomunică pe Ludovic, (cel din urmă 
împărat excomunicat) şi puse Germania sub in
terdict, prin ce înduplecă pe împăratul la pace. 
loan XXIII (1410—15), Baltazar Cossa. Pentru 
delăturarea schismei occidentale cardinalii din 
Roma în conţelegere cu cei din Avignon şi cu 
alţi dignitari bisericesci s’au întrunit la 1409 în 
conciliu! dela Pisa, unde au declarat depuşi pe 
papa Gregoriu XII, care reşedea în Roma, şi pe 
Benedict XIII din Avignon, alegend pe Ale- 
xandm V, un bărbat foarte piu şi erudit, dar 
necapabil de a guverna în timpuri aşa furtu
noase; el s’a retras la Bologna, unde a murit 
în 1410, curând a fost ales de papă cardinalul 
de Cossa, cai'e a luat numele de loan XXIII. 
El la 1414 a convocat conciliul la Constanţa (în 
Elveţia) ca să complaneze certele, conciliul Ia 1415 
a provocat pe cei 3 papi să abdică şi nevoind 
ei, i-a declarat de depuşi alegend un singur papă 
în persoana cardinalului Otto de Colonna, care 
a luat numele de Martin V. Convingendu-se I. 
că nici patronul său împ. Sigismund nu-1 mai 
poate ajuta, a renunţat la demnitatea pontificie 
şi s’a supus lui Martin V, care din parte-i l-a 
încărcat cu distincţiuni. -f 1419. A se vede Joseph 
Hergenrbther, Handbuch der allgem. Kirchen- 
gesohichte. III Aufl. Freiburg im Breisgau 1887.

[Dr. Is. Marcu.]
loan IV Postelnicul, (ajunătorul vyjoxsuxyjc- 

jejunator), patriarch constanţinopolitan (586—95), 
pentru viaţa sa aschetică şi ajunul rigoros s’a 
bucurat de mare vază la popor. El a luat mai 
ântâiu titlul de «Patriarch ecumenic* la 588. 
Contra acestei întitulături s’a ridicat papa Pe- 
lagiu II şi mai ales succesorul acestuia Gre
goriu I., care în semn de umilinţă s’a numit pe

sine «Servus servorum Dei«, care atribut şi-l 
dau de atunci încoace toţi pontificii romani. I. 
ajunătorul pentru faptele caritative şi virtuţile 
sale în biserica grecă se onorează ca sfânt; amin
tirea lui se serbează în 2 Sept. Lm I. i-se ascriu 
şi două tractate despre sf. mărturisire şi unele 
canoane.

loan, Şcolastieul, patriarch în Constantinopole 
(565—572). La colecţiunea canoanelor bisericei 
orientale, anume la canoanele apost. şi cele aduse 
în sinoadele dela Laodicea, Ancira, Neocesarea, 
Sardica, Gangra, Constantinppole, Efes şi Cal- 
cedon a mai adaus 68 canoane din epistolele 
canonice ale Sf.-lui Vasiliu M. şi întreaga ma
teria a împărţit-o în 50 de părţi.

loan, Veccus, patriarch în Constantinopole şi 
mare aderent al unirii cu Roma; Ia 1277 a con
vocat un sinod în Constantinopole, care a con
firmat unirea efeptuită în conciliul de Lyon 
(1274). După moartea împăratului Mihail Paleo- 
logul (1282) I. V. a fost siht să părăsească scaunul 
patriarchal. [Dr. Is. Marcu.]

loan flonj cel Nou dela Suceava, martir şi 
sfânt, originar din Asia mică din oraşul Tra- 
pezunt de lângă Marea Neagră, şi neguţător de 
meserie dintre cei mai de frunte şi mai bogaţi. 
Intr’una din călătoriile sale comerciale ajunse 
şi la Cetatea Albă de lângă vărsătura Nistrului. 
Calumniat de cătră căpitanul corăbiei la păzi
torul tătar al Cetăţii Albe, că ar fi voind să 
treacă la legea tătărească, întră cu acesta în 
dispute religioase foarte neplăcute, din care causă 
fu martirisat de dînsul cam pe la 1332. Au- 
(Jindu-se noaptea după martirisare cântări in- 
geresci la trupul martirisatului şi vă^endu-se 
lângă el făchi ceresci, stăruiră şi căpătară cre
ştinii de acolo permisiunea ca să-l înmorinenteze. 
Aici, în Cetatea Albă, într’o biserică odichniră 
moaştele sfântului şeptecjeci de ani. Arătandu-se 
apoi minuni la mormentul martirului, aiuji de 
ele domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, şi 
dispuse prin archiepiscopul de atunci losif, ca 
moaştele sfântului să fie aduse la Suceava şi 
aşezate în biserica mitropolitană de acolo ca 
patron al domniatului său; ceea ce se şi facil 
cam pe la 1402. Aici au remas moaştele sfân
tului până în 1686, când fură transportate în 
Galiţia de cătră regele Poloniei, loan Sobieski, 
dimpreună cu captivul mitropolit al Moldovei, 
Dosofteiu, şi aşezate în mănăstirea Basilianilor 
din Jolchiev. După încorporarea Bucovinei în 
staturile Austriei, la stăruinţa locuitorilor de acolo, 
fură aduse moaştele sfântului încoace în 1783 
şi aşezate iarăşi în biserica mitropolitană a sfân
tului Giorgiu din Suceava, unde se află şi astăiji. 
piua acestui sfânt este 2 Iunie. Cultul lui şi 
al lui loan Botezătorul a fost serbat cu imilte, 
mari şi îndelungate festivităţi prin seci. XV 
şi XVI, din care causă aceşti doi sfinţi se nuinesc 
de poporul de jos Sîmjîieni (sfinţii Jieni). Sf. 
loan cel Nou este serbat de Românii bucovineni 
ca patron al Bucovinei şi al neguţătorilor din 
ea. (Varlaam, Carte românească de în votate ră. 
Iaşi, 1643, 1.1, pag. 79—85 ; Revista Tocilescu, 
a. II, voi. 3, pag. 163—174; S. FI. Marian, Bf. 
loan cel Nou. Bucuresci, 1895; Dr. F. Zieglauer, 
St. Johannes Novi von Suczawa. Czernowitz, 
1897; Oster.-ung. Monarchie in Wort und Bild, 1. 
Bukowina, pag. 226—227.) [Dr. I. G. Sbiera.j
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loan de Gapha, episcop român în Transilvania. 

Xenopol în Istoria Românilor (ediţ. dela 1888, 
voi. I, pag. 455) afirmă, că în manuscriptele 
bibliotecei din Budapesta a aflat numele celui 
dintâiu episcop românesc din Transilvania, loan 
de Capha, pe la 1456. Din contră Samoil Clain 
susţine, că dela 1348—1448 ar fi. fost 8 archi- 
episcopi în Transilvania şi anume în Belgrad 
(Alba-Iulia), pe cari îi înşiră cu numele, fără 
însă a indica documentele, din caii şi-a scos 
datele acestea. (Cf. Cipariu, Acte şi Fragmente. 
Blaj, 1855.)

loan de Dibra, patriarchul Ohridei pe la 1019. 
Această patriarchie se fundase de abia vr’o 10 ani 
mai înainte, când se alese Ohrida de capitala 
Bulgariei lui Samuil; primii 2 titulari fură Bul
gari, dar Vasile II Bulgaroctonul, punend mâna 
pe această ţeară, numi un patriarch grec, pe I., 
care începe soiia Grecilor de pe acel scaun. 
(Xen., Ist. Rom. I, 449.)

loan Lusinski, episcop socinian (sectă pro
testantă) în Moldova, sub Eraclid-Vodă Despotul 
(1561—63). Acesta vecjend că divorţul se în- 
raulţesce preste mesură printre Saşi şi Unguii, 
mai ales că pământenii le dau în această privinţă 
un exemplu cât se putea de reu, chiemă din Po
lonia pe L, un preot socinian, pe care îl ridică 
la rangul de superintendent (episcop protestant) 
şi-l însărcina cu judecăţile matrimoniale, pe câtă 
vreme domnitoml îşi reservă personal de a 
precede cu severitate în contra Moldovenilor 
plecaţi la abusul în chestiune. Poate că Eraclid, 
însuşi protestant, avea de gând să propage prin 
I. religia sa printre străinii din Moldova, eventual 
chiar între Români, căci tocmai pe vremea aceea 
întimpinăm pretutindenea o mulţime de refor
matori. Mesura nouă însă nu era deloc după 
placul ţerii, şi atât domnitorul cel aspru, cât şi 
«episcopul cel cu muieri* îşi atraseră ura ge
nerală. De aceea, când Eraclid impuse contri- 
buţiunea de câte un galben de casă, şi poporul 
furios devenise tot mai ameninţător, atunci boierii 
se folosiră de absenţa Vodei şi otrăviră pe I. 
Nevasta lui fu omorîtă cu puţine luni mai în 
urmă. (Xen., Ist. Rom. III, 76, 80, 82.)

loan »Fără ţeară*, rege în Anglia, fiul cel 
mai mic al lui flenric II, n. 24 Dec. 1166 (ori 
1167), f 19 Oct. 1216 în Newark. Tatăl seu îl 
numia, din glumă, «fără ţeară«, ca pe unul care 
nu are prospecte de a ajunge la domnie. Fratele 
seu Richard II, «Inimă de leu«, pe patul morţii 
l-a numit succesor, preterând pe fiul ducelui de 
Bretagne, care avea mai multă îndreptăţire la 
tron decât loan. Domnirea lui 1. a fost tiranică, 
el însuşi capriţios, cerbicos şi resbunător. Regele 
August Filip II al Franciei a confiscat pe sama 
sa toate proprietăţile din Francia ale lui loan. 
Din aceasta s’a iscat resboiu înverşunat (1208). 
Intr’aceea, în afacerea ocupării scaunului archi- 
episcopesc din Canterbury, a venit în conflict 
şi cu papa Inocenţiu UI, care l-a anatemisat, 
însărcinând cu executarea anatemei pe regele 
Franciei. I. abandonat de supuşii săi şi strîm- 
torat de resboiul francez, s’a împăcat cu papa, 
i-a închinat ţeara, primindu-o dela el ca dona- 
ţiune feudală. Resculându-se contra lui magnaţii 
Angliei, I. pentru a-şi salva tronul a dat (15 Iun. 
1215) huila numită Magna charta (v. ac.), re
cunoscând nobilimei şi poporului anumite drepturi.

renunţând la unele privilegii ale potestăţii regale 
şi promiţând îndreptare. Cercând, să declare prin 
papa nevalabilă bulla, nobilii s’au resculat de 
nou, au chiemat la tron pe Ludovic, fiul regelui 
francez, care în Maiu 1216 a şi debarcat pe pă
mânt englez. I. părăsit de toţi, acum în adevăr 
«fără ţeară«, fuge la Newark, unde moare ca 
victimă a lăcomiei sale. ft.]

loan, regi în Francia, 1) loan I, fiul postum 
al regelui Ludovic X, n. 15 Nov. 1316, mort a 
patra (Ji după nascere. 2) loan II cel Bun, 
(1350—1364) fiul lui Filip VI, n. 1319, f 8 Apr. 
1364 în Londra. Bătut în lupta dela Maiipertuis 
şi Poitiers (19 Sept. 1356) de fiul regelui englez 
Edward III, supranumit Prinţul Negru, e dus 
în prinsoare la Londra. 1360 face pace cu Edward, 
obligându-se să-i cedeze Guyenne şi Poitou şi 
să-i plătească 3 milioane de galbini ca rescum- 
părare. Neputând satisface obligaţiunii, a fost 
ţinut în prinsoare până la moarte.

loan, regi în Polonia. 1) loan (I) Albert, 
V. Albert I.

2) loan II Casimir, fiul regelui Sigismund III şi 
al Constanţei, archiducesă de Austria, n. 21 Mart. 
1609,116 Dec. 1672 în Neuers. 1640 a întrat în 
ordul jesuiţilor şi în curând papa Inocenţiu X l-a 
numit cardinal. 1646 a părăsit statul preoţesc, 
20 Nov. 1648 murind fratele său vitreg Vla- 
dislav IV, ocupă tronul şi ia de soţie pe regina 
văduvă. Domnirea i-a constat din neîntrerupte 
resboaie contra Cazacilor, Ruşilor şi Sve(}ilor, cari 
un timp oarecare inundaseră întreagă Polonia; 
mai adăugându-se la acestea şi turburări interne, 
I. renunţă la tron (16 Sept. 1668), merge în 
Francia, unde Ludovic XIV îi donează mai multe 
abaţii. Osemintele i-au fost înmormântate în bi
serica jesuită din Paris, de unde în 1676 au fost 
transportate în cripta catedralei din Cracovia. 
3) loan III Sobieski, v. Sobieski. [t.]

loan, regi în Portugalia. 1) I. I (lao sau 
loao), fiul din flori al regelui Petru, n. 1357, 
f 1433. La 1415 s’a resboit contra Maurilor, în- 
figând crucea pe mui’ii Ceutei. Sub el s’au făcut 
(prin fiul său Henric Marinarul) începuturile 
pentru descopej'irea căii maritimeîn jurul Africei. 
I-a urmat în domnie fiul său Eduard I. 2) I. II 
Perfectul, n. 1455, f 1495. A urmat în domnie 
tatălui său Alfonso V în 1481. A fost domnitor 
deştept şi energic. Ca să-şi asigure tronul, a 
străpuns cu mâna proprie rudeniile sale. Şi-a 
făcut domnirea renumită prin cucerirea Tanger- 
ului şi prin întreprinderile întru descoperirea 
litoralului Africei. Sub conducerea căpitanului 
Diego Cao corăbiile sale ajunseră până la gurile 
rîului Congo, iar în 1486 sub conducerea lui 
Bariolomeiu Diaz au ajuns până la Cap-Tormen- 
tosa, pe care 1. l-a numit Capul-Buneisperanţe, 
în convingerea că poarta căii spre Oceanul indic 
şi spre India estică e deja aliată. Cristofor Columb 
ancă s’a presentat la curtea lui I., oferindu-i ser
viciile, dar a fost respins. 3) loan III (1521 
până 1.557), fiul şi succesorul lui Emanuil cel 
Mare, n. 1502, f 1557. Protector al sciinţelor 
şi comerciului. Cu titlu de vice-rege a trimis pe 
Vasco de Gama în India şi a făcut din Brasilia 
colonie portugheză. A restaurat universitatea din 
Coimbra; a secularisat imensele averi ale ordului 
lacobiţilor şi a introdus inquisiţia. 4) loan IV 
(1640—56), întemeietorul dinastiei de Bragauza;



858 Io an — loan.

n. 1604, t 31 Iulie 1656. A condus resboiul de 
eliberare al Portughezilor contra Spaniolilor 
(1640), a bătut oştirile spaniole şi a eliberat 
Brasilia (1654). 5) loan V (1705 până 1750), 
D. 1689, t 31 Iulie 1750. Ca aliat al Angliei şi 
Austriei până la pacea dela Utrecht (1713), a 
purtat resboiul contra Spaniolilor şi Francezilor. 
I. a stat de tot sub dominaţiunea preoţilor, a 
jertfit sume enorme pentru clădiri de biserici 
şi mănăstiri. Ca recompensă papa i-a dat tithil 
»Cea mai fidelă Majestate*. <o)Ioan FJ(1816—26), 
n. 1767, -j* 10 Mart. 1826. La început regent 
lângă mamă sa Maria (smintită de minte), iar 
dela 1816 rege. 1807 a ţinut cu Anglia, pentru 
ce Napoleon I a declarat detronată dinastia 
Braganza. I. cu întreaga sa curte s’a mutat la 
Brasilia. 1821 s’a reîntors în Portugalia, lă
sând în Brasilia regent pe fiul seu Dom Pedro, 
(v. Brasilia). [t.]

loan, regi în Ungaria. 1) 1.1, Zapolia, voivod 
al Transilvaniei, »rege ales* al Ungariei după 
desastrul dela Mohaci din 29 Aug. 1526 (v. Zâ- 
polya). — 2) I. II, Sigismund, fiul lui Zapolia 
şi Isabelei (v. ac.), n. 7 Iulie 1540 în Buda, 
f 14 Mart. 1571 în Alba-Iulia. Tiner cu edu
caţie aleasă, după moartea mamei sale (1559) 
guvernează singur Transilvania şi părţile ocu
pate ale Ungariei, stând în aproape neîntrerapt 
resboiu cu împeratul Perdinand şi în urmă cu 
Maximilian pentru titlul de drept la Coroana şi 
teritoriul Ungariei. 1562, 1563, 1564—65 se res- 
boiesce cu trupele lui Ferdinand până la vestita 
convenţie dela Stltmar, între stipulaţiunile căreia 
se prevedea şi alianţa defensivă şi ofensivă în 
contra Turcilor. Sosindu-i veste că Soliman îi 
vine în ajutor cu oaste asupra Ungariei, con
venţia, pe când îi mai lipsia numai ratificarea, 
a remas neexecutată, începend de nou resboiul, 
în 1565 singur, iar în 1566 paralel cu Turcii, 
bătend cetăţile din regiunile nordice ale Tisei, 
credincioase lui Ferdinand, în timp ce Soliman 
însuşi bătea cetatea Szigetvâr, aperată de eroul 
croat Nicolau Zrinyi. I. continuă norocos res
boiul şi în 1567 până la armistiţiul dintre Maxi
milian şi sultanul Selim, în stipulaţiunile căruia se 
dăduse atenţiune şi intereselor sale, cum şi îutre 
cele ale păcei pe 8 ani, încheiate la 17 Febr. 
1568. După zădărnicirea convenţiei dela Sătmar, 
Ferdinand, ca să-l lipsească de sprijinul Turcilor, 
denunţă lui Soliman stipulaţiunile. I. se decide 
să meargă la Constantinopole spre a se justifica, 
dar Soliman, fiind în cale spre Ungaria îl avi- 
sează să nu plece, îi trimite chiar, spre a-1 ave 
de ajutor în resboiu, insignii princiare, îi asi
gură scut lui şi ţerei sale, cum şi libertatea ale- 
gerei principelui şi întărirea, cerend numai un 
tribut de 10.000 fi. (athnama din 1566). I. în- 
cungiurat de suită splendidă se presintă la Soliman 
în tabera dela Zomlin, fiind primit foarte afabil 
şi petrecând acolo din 29 Iunie — 1 Iulie 1566.

în scui’teie intervaluri de pace, I. dădea deo
sebită atenţiune afacerilor interne ale guvernărei; 
a introdus în ţeară protestantismul şi libertatea 
religioasă, enunţând de nou, în dieta dela Turda 
(6 Ian. 1571), că fiecine este în drept a urma 
religiunea care îi convine. In justiţie a introdus 
limba maghiară. Sub el s’a maghiarisat Clujul 
şi s’au contopit în maghiarime Saşii din Turda, 
Aiud, Dej, Vinţ, şi Bărăbanţ. Ultimul act de în

semnătate istorică i-a fost convenţia dela Speyer 
cu împeratul Maximilian (I. renunţă la titlul 
regal, ţine în posesiune Ardealul şi comitatele 
ungurene Bihor, Maramureş, Solnocul de mijloc 
şi Crasna, primesce în căsătorie o nepoată a îm- 
peratului, întreţine cu împeratul alianţă defen
sivă şi ofensivă contra Turcilor; după moartea 
sa Ardealul îşi alege liber principele, care să 
recunoască pe împeratul stăpân protector al seu). 
Moartea lui 1. a împiedecat insă punerea ei în 
lucrare. înmormântat la 24 Mart. 1571 în cate
drala din Alba-Iulia. Sarcofagul i-se află lângă 
al mamei sale în naia bisericei, ambele goale, 
oasele fiindu-le împrăştiate în cursul deselor de
vastări, pe cari această biserică a lui loan Hu- 
niade le-a îndurat din partea Turcilor.

Domnia lui I. stă în legătură cu istoria Mol
dovei. Alexandru Lăpuşnean, ca vasal şi deobligat 
al Poloniei, cu ajutorul căreia obţinuse tronul 
moldovean, din aceste consideraţiuni şi la man
datul Turcilor, cărora âncă le era vasal, spriji- 
nesce cu oaste reîntoarcerea în Ardeal a Isabelei, 
spre a relua domnirea. I. din recunoscinţă, şi 
din interese politice ca presumptiv moştenitor al 
unchiului seu Sigismund, regele Poloniei, între
ţine relaţiuni bune cu Lăpuşneanu şi persecută 
pe Despot (v. ac.), când cu ajutor pe sub mână dela 
Ferdinand cearcă să opereze din Ardeal pentru j e- 
sturnarea lui Lăpuşneanu, iar după ajungerea lui 
Despot în tronul Moldovei se intrepune la Con
stantinopole în favorul lui L., scriind (12 Martie 
1563) lui Soliman »se restitue pe Lăpuşneanu 
în scaunul din care fusese scos prin violenţă de 
acel Despot, care îl stăpânesce în despreţul in
tereselor otomane* (Exarhu în »Col. lui Traian* 
1874 p. 5. şi Xenopol UI. 79), şi dă ajutor de 
oaste pentru restumarea lui Despot, ceea ce se 
şi întâmplă. [t.]

loan, regi în Svedia. 1) loan I, rege al Sve- 
diei. Norvegiei şi Danemarcei; ca rege al Svcdiei 
I. II, fiul regelui Cristian I, n. 1455, ■j* 21 Febr. 
1513. A trebuit să poarte resboiu contra oance- 
lamlui svedez Stern Sture şi numai după în
frângerea acestuia s’a încoronat rege al Svediei 
(1497). A purtat după aceea resboiu contra re- 
pubUcei ditmai’schilor, ajutat de fratele seu Fri- 
deric I., duce de Holstein-Gottorp, dar la 17 Febr. 
1500 e bătut crunt la Hemmingstedt. 1501 sc re- 
scoală contra lui Svedezii, şi în urmă şi Norvegia, 
dar aici sufoacă rescoala prin violenţă. I-a urmat 
în domnie fiul seu Cristian II. — 2) loan III, 
al doilea fiu al lui Gustav "Wasa, n. 1537. A moş
tenit dela tatăl seu Finlanda cu titlul de duce; 
fratele seu insă, Eric XIV, bănuindu-1 că în 
conţelegere cu socrul seu Sigismund, regele Po
loniei, voiesce să întroducă catolicismul şi să-i 
răpească tronul, l-a închis în Gripsholm. Elibei'at 
(1567), s’a aliat cu ducele Carol de Soderman- 
land şi cu mai mulţi nemulţămiţi şi făcând pri- 
sonier pe fratele seu în Stockholm, la 1568 cu 
învoirea nobilimei s’a încoronat rege. (Pentru si
guranţă, pe Eric mai târziu l-a otrăvit). 1570 a 
făcut pace cu Danemarca. In alianţă cu Polonia 
a purtat resboiu contra Rusiei, cucerind Carelia 
şi Ingria aproape întreagă, pe cari şi-le-a 
reţinut şi după armistiţiul dela 1583. De dragul 
soţiei sale catolice a trecut la catolicism şi a 
crescut catolic pe moştenitorul Sigismund. T?e- 
presentanţa ţerei însă (nobilii) l-a constrins să
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numească urmaş pe fratele seu Carol, remas cre
dincios protestantismului. [t.]

loan, numele mai multor Domni români. 
loan Vodă cel Cumplit^ (}is şi Armeanul, fiul 

lui Stefăniţă Vodă cel Tiner cu o Armeanca, 
domn al Moldovei (Maiu 1572 până în Iunie 1574). 
Voise să apuce această domnie ancă dela re- 
sturnarea lui Lăpuşneanu Vodă de cătră Eraclide 
Despot. Neisbutind şi nefăcend nimic nici pe la 
Tatari, Poloni ori Germani, se retrage la Con- 
stantinopole. Exilat la Rhodos, după stăruinţele 
reintegratului Lăpuşneanu, ajunge neguţător de 
pietri scumpe, căpătând avere şi trecere la mai 
marii Stambulului. Punendu-se în legătură cu 
boierii moldoveni, între cari cu Golia (v. ac.), 
nemulţămiţi de prea multa plecare cătră Poloni 
a lui Bogdan Vodă Lăpuşneanu, mai făgăduind 
a se şi turci, loan Armeanul câştiga tronul dom
nesc. Bogdan (v. ac.) e repede învins şi gonit, 
cu tot ajutorul polon, ba chiar înlăturat din 
Polonia. Ve(Jendu-şi visul împlinit, caută să-şi 
asigure scaunul: în afară, punendu-se bine şi 
cu Turcii şi cu Polonii, pe de o parte, iar pe de 
alta îndârjindu-i pe unii împotriva altora, prin 
fel de fel de iscodiri, uneltiri şi minciuni; în 
lăuntru, persecutând şi chinuind cumplit, de unde 
şi supranumele de cel Cumplit, ca odinioară Ţepeş, 
pe boierii şi clericii cu grabnice porniri spre 
tradare pe de o parte, iar pe de alta, favorisând 
şi căutând a se răzima pe elementul ţerănesc. 
Aceste demersuri isbutesc să asigure scaunul şi 
liniştea ţerii 2 ani. In curând insă ivindu-se 
nisce împrejui’ări îngrijitoare şi decisive şi pentru 
soartea lui loan Vodă şi pentru viitorul ţerii, 
fac să renască timpii de bărbăţie românească de 
pe vremea lui Ştefan cel Mare şi să se ilustreze 
paginele istoriei noastre militare cu eterne fapte 
de eroism ostăşesc. Doamna Kiajna (v. ac.) ceruse 
cu numeroşi bani tronul Moldovei pentru fiul 
seu Petru Şchiopul. Turcii propun lui loan Vodă 
să dea el banii şi tributul oferit de Kiajna, ori 
să plece. Era în joc şi Vodă şi Ţeara, şi amândoi 
refusă cele ce Li-se cer. Aliat cu Cazacii şi în
crezut în »opincarii« sei, loan Vodă se aruncă 
într’un şir de lupte vitejesci, onoare a numelui 
de Român, care formează clipele cele mai glo
rioase ale domniei acestui voevod. Pe negândite 
se anmcă asupra rivalului seu şi a fratelui ace
stuia, Alexandru Vodă (v. ac.) al Munteniei, sfă- 
rîmându-i lângă Jilişte la vadul Rîmna (R.-Sârat), 
trece apoi biruitor in Muntenia, pune la Tîr- 
govişte domn pe un credincios al seu, Vintilă 
(v. ac.), şi o ia spre Braila, unde se închisese 
Petru Şchiopul. Acf se dă o măcelărească luptă, 
in care biruie voevodul moldovean, după care 
ca fulgerul loan Vodă aleargă spre a sprijini pe 
Cazacii trimişi spre Bugeac. Sfarmă trei corpuri 
de oaste turcă la Tighina şi Cetatea-Albă, ceea 
ce îngrozesce pe Turci. Aceştia trimit o nouă 
şi uriaşe expediţie de vr’o 150 mii oameni (vara 
1574), alcătuită din Turci, Tătari şi Munteni. 
Până ce Vodă va goni pe Tătari, Golia e trimis 
să ţină pe Turci la Dunăre. Acesta, cumperat, 
lasă pe Turci să treacă şi el fuge spre loan Vodă 
concentrat la Cahul, în care direcţie se revarsă 
şi oştile turcesci. Aci se dă o mare luptă, şi cu 
toată tradarea cavaleriei boieresci, care în frunte 
cu Golia trece la duşman, loan Vodă cu pede
straşii sei face minuni de vitejie. Sosirea Tă

tarilor copleşesc pe Români, cari se retrag la 
satul Roşcani, în apropiere. După o multă şi 
eroică, dar şi zadarnică resistenţă, pentru a cruţa 
pe oştenii sei, loan Vodă se predă. Turcii căl
când jurământul dat, îl ucid şi-l leagă de coZile 
a 2 cămile, spre a-1 sfîrtica în mii de bucăţi. 
Oştirea, care n’apucase a se risipi, se întoarce 
atunci spre Turci, şi vrednicii oşteni pier până 
la unul, resbunând mişeleasca moarte a iubitului 
lor voevod (14 Iunie 1574). (Cf. Haşdeu, loan 
Vodă cel Cumplit. Buc., ed. II.)

I. II lancu Sasul, Domn al Moldovei (Dec. 
1579 până Iunie L582), era fiul natural al lui 
Petru Rareş voevod şi al săsoaicei lui lorg Weiss 
din Braşov. La vîrstnicie aflând dela mama sa 
secretul nascerii lui, renunţă la moştenirea apa
rentului seu tată şi plecă la Constantine pole să-şi 
încerce norocul întru ale domniei. Aci se în- 
sură cu o principesă din neamul împărătesc al 
Paleologilor şi profitând de slaba situaţiune a 
lui Petru Şchiopul din Moldova, se puse pe in
trigi. Ajutat de banii împrumutaţi mai ales dela 
Bartolomeu Brutti, şi de trecerea surorei sale 
Kiajna, care prefera mai bine pe Sasu decât pe 
un altul în scaunul Moldovei, lancu Sasu luă 
domnia (Dec. 1579). Tot timpul cât a stat pe 
tronul domnesc nu s’a ilustrat decât prin ja
furi şi despuieri ne mai pomenite, isvodind şi 
văcăritul, din 10 boi 1, în toată ţeara, spre 
a-şi plăti datoriile şi a-şi agonisi averi; Brutti, 
adus cu dînsul, ajunge mâna sa dreaptă. Da- 
raverile bănesci ale numirei punându-1 rău cu 
Kiajna, aceasta îl părăsesce şi-l sapă pentru re
venirea a 2-a oară a lui Petru Şchiopul. Intri
gile Kiajnei sunt sprijinite şi de pribegiile şi 
tânguirile boierilor, cât şi de relaţiunile îndoioase 
ale lui lancu cu Nemţii, menite a-i pregăti re
tragerea. Poarta hotăresce mazilirea şi prin
derea sa. lancu Vodă fuge cu 100 care cu avere 
(40 numai cu bani) prin Polonia, pentru a se 
duce în Transilvania la moşiile-i cumpărate de 
curând. Este însă prins, despoiat de averi şi 
ucis. (Lemberg, Iunie 1582.) [Aguletti.] 

loan Lupu, fiul mai mare al lui Vasile Vodă 
Lupu, pretendent, după planurile tatălui său, 
ântâia dată (1637) la tronul Munteniei al lui 
Mateiu Vodă Basarab, mai apoi (1639), tatăl seu 
remânând a lua acel tron, la al Moldovei. Şi 
aceasta fu una din căuşele rivalităţii dintre cei 
2 însemnaţi domni români ai seci. XVII. Pla
nurile »moldovanului* nerealisându-se în nici un 
chip, loan Lupu nu avu parte a fi socotit printre 
domnitorii principatelor. In 1640 moare, adu- 
cându-se oarecare linişte în domniile lui Mateiu 
Basarab şi Vasile Lupu.

loan, fiul lui luga, arătat ca voevod al Ro
mânilor din Maramurăş în 1349, după trecerea 
lui Bogdan în Moldova.

loan cel Tiner, fiul ţarului rus loan III şi 
ginerele voevodului moldovean Ştefan cel Mare. 
V. Ivau.

loan Asan II, v. Asanesci. 
loan, Hunyadi, fiul lui Voicu şi Elisaftei Mur- 

şineanu (Mursina). (Despre originea familiei v. 
art. Hunyadi.) Nici anul nici locul nascerii lui 
I. nu se scie. Contele I. Teleky in »Hunyadiak 
kora Magyarorszâgon*, basat pe propriile cu
vinte ale lui I., că în 1448 trecuse deja preste 
vîrsta de 60 ani, îi pune anul nascerii pe circa
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1387, iar locul lui natal unii cred a fi Piatra 
Corbului (Bomânia), alţii cetatea Hunedoarei, iar 
alţii Haţegul. In botez a primit numele lancu, 
loan fiind fratele seu. Numele loan l-a luat 
sigur când a trecut la catolicism. Deja la 1410 
îl vedem însoţind pe Sigismuud la Frankfurt 
la alegerea acestuia de împărat romano-german, 
1420 ia parte la resboiul din Boemia contra 
buşiţilor, iar 1437 alungă do sub murii Se- 
mendriei o oaste turcească. Sigismund îi do
nează mari proprietăţi şi îl numesce membru 
în sfatul ţerii. Bolul adevărat, care i-a făcut 
numele nemuritor, i-se începe însă după moartea 
lui Sigismund. Regele Albert il numesce (1438) 
ban al Severinului împreună cu fratele său loan, 
şi comite ereditar al Timişoarei. 1439 renoiesce 
cărţile de danie asupra cetăţii Hunedoara, pro
prietatea strămoşească a lui I. La moartea sa 
regele Albert îl numesce tutor al âncă nenăscu
tului său băiat. I. însă pentra a feri ţeara de 
regimul unui băiat, tocmai în timpui’ile când 
potopul turcesc începuse a fi tot mai amenin
ţător, şi-a pus toată influenţa în interesul ale
gere! lui Vladislav I Jagellonul, regele Boemiei 
(1440). Pentru serviciile sale Vladislav îl nu
mesce căpitan al cetăţii Belgradului şi, împreună 
cu Nicolau Ujlaki, voevod al Ardealului. înain
tarea Turcilor devine tot mai ameninţătoare; 
apărarea apasă aproape numai umerii lui L, care 
cu oaste susţinută pe spesele proprii, dă piept cu 
oştirile turcesc! în foarte numeroase lupte, chiar 
şi preste hotarele ţerii, până la Vama şi Cossovo 
(Câmpul Mierlei). După moartea regelui Vla
dislav, că(Jut în lupta nenorocoasă dela Vama 
(10 Nov. 1444), I. este ales cu unanimitate guver
nator al Ungariei, ţinend acest post până la in
trarea în domnie a regelui Ladislau V Postumul 
(fiul lui Albert) in 1453, când dându-şi demisia, 
e numit comite ereditar al Bistriţei, căpitan 
suprem şi vistiernic al ţerii, i-se dă ca pro
prietate oraşul Bistriţa şi i-se reînoiesc cărţile 
de danie asupra domeniilor dela Deva şi Gurghiu 
şi asupra cetăţii Deva. Din numeroasele bătălii 
avute cu Turcii, numai în două a fost bătut: 
în cea dela Vama şi în cea dela Cossovo (17 
până 19 Oct. 1448), şi aici însă numai din causă 
că nu s’a executat întocmai planul său strategic. 
Ultima isbândă de mare însemnătate asupra 
Turcilor, a repurtat-o la Belgrad (21—22 Iulie 
1450), iarăşi cu oştiri adunate numai de el şi 
de călugărul franciscan loan Capistran (v. ac.), 
pare pentru a converti pe români la catolicism 
cetrecea în Ungaria. După această isbândă moare 
în tabăra dela Zemlin (11 Aug. 1456) de o boală 
contagioasă importată do oştirile turcesc! şi con
trasă asupraşi în bătălia dela Belgrad, (lonform 
dorinţei proprie, a fost înmormântat în cripta 
catedralei rom.-cat. din Alba-Iulia.

I. este considerat ca cel mai mare beUduce 
pe acele timpuri, care singur numai el putea 
resbi faţă cu formidabila putere a Turcilor, 
luptând contra lor mai mult cu mintea, prin 
planuri strategice geniale, decât cu braţul. Con
timporanii îl numiau pavăza creştinătăţii; papa 
Nicolae V i-a conferit titlul de principe, dar 
el n’a făcut nici odată us de acesta.

I. s’a ingerat mult şi în afacerile din princi
patele l omâne. 1439 alungă din tronul Munteniei 
pe Vlad n Dracul şi pune pe rudenia sa Dan IH,

fiul lui Dan II. 1446 duce iarăşi oastea asupra 
lui Vlad, care cu ajutor turcesc alungase pe 
Dan. Vlad pierde bătălia şi este ucis împreună 
cu fiul său, iar în tronul Munteniei e pus Dan III 
a doua oară, domnind până la 1452. In Moldova 
la 1448 trimite pe generalul Giupor (de aci 
«Ciubăr-Vodă«), prin care alungă pe Roman şi 
repune în tron pe cumnatul său Petru, un fiu 
al lui Alexandru cel Bun. (Cf. Xenopol, «Istoria 
Rom. din Dacia traiană*, t. H; Conte I. Teleky, 
«Hunyadiak kora Magyarorszâgon®; G. Fejer, 
«Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini 
de Hunyado; P. Hunfalvi, »Az olâhok t6rtenete« ; 
I. Balan, «lancu de Hunyad®, (ca broşura 2 din 
«Bibi. Noastră*, Caransebeş), etc. Literatura ref. 
la I. Hunyadi şi originea familiei H. este de 
altcum una dintre cele mai vaste, aflându-se 
studii şi cercetări istorice-pragmatice în 1. fran
ceză, germană, maghiară, română, polonă, sârbă, 
latină şi grecească.) [t.]

loan, duci ţi archiduci de Austria. 1) J. Par- 
ricida numit şi I. de Şvabia, fiul ducelui Rudolf II 
de Austria şi al Agnetei, fica regelui boem Ottocar, 
nepot al lui Rudolf de Habsburg; n. 1290. Din 
resbunare, pentru că regele Albert I., unchiul 
său, nu i-a liberat moştenirea, a pus la cale o 
conjuraţie şi în 1 Maiu 1308 atăcând pe Albert 
la malul rîului Reuss, l-a ucis. I. a fugit în 
Italia, ceilalţi complici au fost însă prinşi şi pe
depsiţi crunt de văduva regină Elisabeta. De
spre soartea lui I. nu se scie nimic positiv.

2) I. II, duce de Lichtenstein, n. 5 Oct. 1840 
în jEisgrub; fiul ducelui Alois şi contesei Fran
cisca Kinsky. Membru onorar al Academiei de 
sciinţe din Viena, cavaler al ordinului lâna de aur. 
A donat Vienei o grandioasă pinacotecă; a în
temeiat mai multe spitale şi a organisat o ex
pediţie sciinţifică în Asia mică.

3) I. Babtist losif Sebastian Fabiu, archi- 
duce, n. 20 Ian. 1782, f 11 Maiu 1859 în Graz; 
al şeselea fiu al lui Leopold II. Dela 1800 ia 
parte în luptele contra trupelor franceze şi ita
liene. In urma unor intrigi bănuit, că în con- 
ţelegere cu Hofer (v. ac.) şi Hormayr tinde 
să rumpă Tirolul de cătră Austria, împăratul l-a 
pus sub supraveghiere poliţială şi i-a intercjis 
ori ce participare la afaceri politice şi militare. 
După terminarea resboiului a făcut călătorii prin 
Anglia. Restul vieţii şi-l-a trăit în Graz şi la 
moşia sa din Brandhof (Stiria). In Graz a în
fiinţat lohanneul. Evenimentele dela 1848 l-au 
chiemat de nou pe arena publică. împăratul Fer- 
dinand V la fugirea sa din Viena il lasă loc
ţiitor împărătesc, iar parlamentul din Frankfurt 
(Iunie 27) îl alege guvernator imperial german. 
11 Iulie sosesce în Frankfurt şi formează primul 
ministeriu german responsabil. 20 Dec. 1849 
abdică şi se retrage definitiv din viaţa publică. 
1878 i-s’a ridicat în Graz statuă. A fost căsă- 
sătorit cu Ana Plochel (1827), fica poştaşului 
din Ausse, căreia curtea i-a conferit titlul ba- 
ronesă de Brandhofeu şi în urmă contesă do 
Meran. (f 4 Aug. 1885). Unicul lor fiu, Francisc, 
conte de Meran, n. 1839, dela 1861 membru al 
casei seniorilor; f 1891.

4) I. Salvator Nepomuc, archiduce de Au
stria, n 25 Nov. 1852 în Fireuza ca cel mai 
mic fiu al archiducelui Leopold II. 1876—78 co
lonel îu Comorn, apoi comandant de brigadă



loan — loan. 861

în Viena; a Inat parte în resboiul ocupaţiunii 
Bosniei. 1879 comandant de divisie în Fojon şi 
nu preste mult general, transferat la Linz. Ca 
scriitor militar atrăsese atenţiunea asupra sa, 
îndeosebi prin scrierile »Betraohtungen liber 
die Organisation der dsterreichischen Artillerie« 
(1875) şi »Drill oder Erziehung?» (ed. III, 1883). 
Pentru ideile liberale, depuse în scrierile sale, 
a venit în conflict cu arcl^ducele Albrecbt, in
spectorul suprem al armatei, şi cu cercurile dela 
curte. Sept. 1887 a fost despoiat de rangul de 
general; în urmă i-s’au făcut împutări, că prea 
s’a întrepus pentru alegerea lui Ferdinand de 
Coburg la tronul Bulgariei. Disgustat de şicanele 
cercurilor dela curte a renunţat la rangul şi tit
lurile sale, s’a căsătorit cu o balerină (1889) 
şi sub numele loan Orth (dela castelul Orth 
lângă lacul Gmunden) în 1890 a plecat în lume 
pe corabia sa S-ta Margherita. In calea dela New- 
York spre Valparaiso i-s’a pierdut urma. Se crede 
că a suferit naufragiu şi s’a prăpădit cu întreagă 
suita sa.

5) I. de Austria, beliduce spaniol, v. Juan de A.
[i]

loan de Luxemburg, rege în Boemia (1310—46), 
fiul împeratului Henric VII şi al Margaretei de 
Brabant; u. 1296, ajuns la tronul boem prin că
sătoria sa cu Elisabeta, fica regelui boem Ven- 
cislav. A purtat foarte multe resboaie; în res
boiul prusian (1329—1337) şi-a pierdut un ochiu, 
mai apoi a orbit de tot, deundeconumele »Or6wZ«. 
De resboaie nu s’a lăsat nici după aceea. In res
boiul franco-englez a dat ajutor regelui francez 
Filip II, şi-a legat calul de caii a doi nobili fran
cezi şi astfel a plecat la luptă; a că(Jut în bă
tălia dela Crecy la 26 Aug. 1346. [t.]

loan, principi electori de Brandenburg. 1) J. 
Cicero, fiul lui Albrecbt Achil, n. 1455 în Ansbach, 
dela 1486 principe elector. După moartea regelui 
Mateiu Gorvin, unii îl luaseră in combinaţie 
la tronul Ungariei. Protector al sciinţelor uma
nitare, el însuşi scria aşa de perfect latinesce, 
încât i-s’a dat epitetul *Cicero Germanicus*. 
t 9 Ian. 1499 în Ameburg. 2) I. George su
pranumit Economul, fiul lui loachim II; n. 1525, 
t 8 Ian. 1598. A urmat tatălui seu în domnie 
la 1571. Prin guvernare severă şi cruţare ex
tremă a plătit în scurt timp datoriile de stat făcute 
sub tatăl seu. A fost căsătorit de trei ori, avend 
23 copii. 3) I. Sigismund, fiul lui loachim Fri- 
deric, n. 1572, f 23 Dec. 1619. A domnit dela 
1608. A mărit teritorul ţerii prin câştigai’ea pro
vinciilor Cleve, Mark şi Eavensberg (1613) şi 
Prusia estică (1618).

loan Frideric, duce de Braunschweig şi Lune- 
burg, fiul lui George III, n. 1625, f 28 Dec. 
1679 în Augsburg. Tinereţa şi-a petrecut-o în 
străinătate, mai ales în Italia, unde (1651) a 
trecut Ia catolicism. Fratele seu mai mare. Lu
dovic de Celle, murind fără succesori, I. a luat 
domnia cu forţa, faţă cu fratele seu mijlociu 
loan Wilhelm de Calenberg. 1665 a trebuit să 
cedeze şi să se mulţămească cu Calenberga şi 
Liineburgul. A susţinut armată de 14,000, mult 
prea costisitoare pentru ţerişoara sa; a protejat 
sciinţele şi artele, făcend din Hanovra centra 
artistic şi de sciinţe. Pe filosoful Leibnitz l-a 
Humit custode al bibliotecoi sale. I-a urmat fra
tele seu mai tiner, Ernest August.

loan Mauriţiu, principe de Nassau-Siegen, 
(v. ac.).

loan Gasimir, conte de Pfalz, fiul lui Fri
deric III, n. 7 Martie 1543, f 6 Ian. 1592. Ti
nereţa şi-a petrecut-o la curtea franceză şi la' 
cea lotharingiană; 1566 a însoţit pe tatăl seu 
la dieta imperială din Augsburg; 1567—68 şi 
1575—1576 a dat ajutor hugenoţilor francezi; 
1578 a mers în ajutor insurgenţilor din Ţerile 
de jos, unde a venit în conflict cu 'Wilhelm de 
Orania. S’a amestecat şi în resboaiele religioase 
franceze, ţinend parte protestanţilor. Dela 1583 
conte al Pfalz-ului.

loan, duci şi principi electori în Saxonia:
a) duci: 1) I. Frideric II, fiul principelui I. 

Frideric Mărinimosul, n. 8 Ian. 1529. 1-s’a dat 
educaţie sciinţifică; alăturea cu tatăl seu a luat 
parte în lupta dela Miihlberg, în care fiind grav 
rănit s’a refugiat în 'W’ittenberg. După capitu
larea Wittenbergului a administrat, până la eli
berarea tatălui seu, ţerişoara redusă mult în 
teritoriu de împăratul Carol V. După moartea 
fratelui seu loan Frideric III (1565) s’a împărţit 
pe moştenirea părintească cu fratele remas în 
viaţă loan 'W’’ilhelm, venindu-i-se Weimar-ul şi 
Gotha, iar lui "Wilhelm Coburg-ul. In turburările 
Grumbachiane ţinend parte lui Grambach, îm
păratul Maximilian 1 I-a pus sub anatemă, l-a 
prins şi închis pe viaţă în Wiener-Neustadt, de 
unde la venirea Turcilor l-a transferat în for
tăreaţa dela Steyer. Aci a murit la 9 Maiu 1595. 
Soţia sa a doua, EUsaveta de Pfalz şi fiul său 
loan Ernest au luat parte cu el la prinsoare, l-au 
urmat fiii 2) I. Gasimir, n. 12 Iun. 1564, f 16 Iun. 
1633 şi 3) J. Ernest III, n. 9 Iul. 1566, f 1638. 
Cu acesta se stinge linia ernestină veche. 4) J. 
Adolf II de Saxa-Weissenfels, n. Sept. 1685. 
Ca mareşal campestru a condus (1718) trupele 
auxiliare saxone în resboiul ungar contra Tur
cilor. 1737, după moartea fratelui seu Cristian, 
duce. Cu el s’a stins linia princiară de Saxa- 
Weissenfels. Proprietăţile ei s’au anexat la Sa
xonia. 5) I. III, duce de Saxa- Weimar, n. 1570, 
fiul lui I. Wilhelm şi nepot de frate al lui 
I. Frideric Mijlociul; întemeietorul liniei noue 
de Saxa-Weimar şi protopărintele nouei linii 
ernestine. Mecenat al bisericelor şi şcoalelor. 
■f 31 Oct. 1605. 6) I. Ernest, fiul, n. 1594. Duce 
dela 1605. Trimis, împreună cu Mansfeld, de 
regele danez Cristian cu oaste în ajutorul prin
cipelui ardelean Gavriil Bethlen, I. a întrat în 
Ungaria prin pasul lablunca, înaintând până la 
Şemniţ; trupele lui Wallenstein însă l-au con- 
strîns să se reîntoarcă îndărăt. A murit de moarte 
repentină in lagărul dela St. Martin (4 Dec. 1626).

b) principi electori: 1) I. Constantul (din linia 
ernestină), fiul principelui Ernest; n. 1468, a 
urmat ca principe fratelui său Frideric înţeleptul; 
zelos promovător şi apărător al protestantismului. 
A crescut la curtea împăratului Frideric. Sub 
Maximilian I a luat parte la resboaiele în contra 
Turcilor şi Veneţiei, f 1532 în Schweinitz. 2) I. 
Frideric Mărinimosul, n. 1503 în Torgau, fiul 
lui I. Constantul; 1532—47 principe. Protestant 
înfocat şi şef al federaţiei schmalkadice, a alungat 
din tron pe catolicul Henric de Braunschweig 
(1542), iar la reîntoarcere l-a făcut prisonier 
(1545), ansa resboiului schmalkaldic; împăratul 
Carol 'V îl pune sub anatemă şi aliat cu Mauriţiu
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Saxonul îi atacă ţeara din doue părţi. 24 Apr. 
1547 oastea lui I. e bătută la Miihjberg, I. e 
prins de husarul Luca (cf. Kârolyi Arpâd: Hu
sari ungari în resboiul schmalkaldic, în revista 
»Szâzadok«, 1887). Condajunat la moarte, i-s’a 
schimbat osânda în închisoare pe viaţă. Dem
nitatea de principe elector şi proprietăţile au 
trecut la Mauriţiu Saxonul şi linia albertină. 
Prisonier până la 1552, când Mauriţiu conspiră 
contra împeratului, I. e eliberat, dar dignitatea 
şi proprietăţile nu şi-le-a recăpătat, ci numai 
cetatea Altenburg şi Neustadt. -j- 3 Mart. 1554. 
Statuă în lena (1858). 3) 1. George I (din linia 
albertină), n. 5 Mart. 1585, t 8 Oct. 1656. Res
boiul de 30 ani a adus mari necazuri asupra 
ţerii sale; consti'îns de oştirile lui Tilly, se aliază 
cu Gustav Adolf (1631), pentru ce îi devastează 
ţeara trupele împărătesei; face pace cu împă
ratul Ferdinand II (30 Maiu 1635 la Fraga), dar 
acum Ii invadează ţeara oştirile protestante. 
Pacea dela Westfalia (1648) i-a confirmat dreptul 
de proprietate la Lusacia (Lausitz), episcopatul 
Meissen, Mersebui g şi Naumburg. I-a urmat în 
tron fiul său 4) I. George II, n. 31 Maiu 1613, 
■{■ 22 Aug. 1680 în Freiberg. A fost foarte ri
sipitor. 5) I. George III, n. 20 Iun. 1647. Mai 
energic şi mai resboinic decât tatăl său. 1683, 
când Turcii împresuraseră Viena, a alergat cu 
oaste în ajutorul oraşului.; 1685 a trimis îm
păratului Leopold I 5000 de ostaşi în resboiul 
din Ungaria contra Turcilor, 1688 când oştirile 
franceze au năvălit în Germania, el a fost primul 
care a mers cu oaste în contra lor, iar în 1691 
a luat comanda supremă asupra întregei oştiri îm
părătesei în resboiul contra Francezilor, f 12 Sept. 
1691 în Tiibinga. 6) I. George IV, fiul lui I. 
G. 111, n. 18 Oct. 1668, om de statură şi putere 
uriaşă; în afaceri politice stătea sub influenţa 
generalului Schoning şi a favoritei sale Magdalena 
Sibilla Neidschiitz. f 27 Apr. 1694.

c) regi: 1) I. NepomucMariaIosif{18M—73), 
fiul ducelui Maximilian şi al Carolinei de Parma, 
n. 9 Dec. 1801, 29 Oct. 1873. In tinereţă s’a
ocupat cu sciinţele juridice şi de stat şi cu artele 
frumoase, studiând îndeosebi limba şi literatura 
italiană. Sub pseudonimul »Philaletes« a tradus 
în limba germană şi a provăcjut cu note expli- 
cătoare Divina Comedia a lui Dante. A urmat 
în tron fratelui său Frideric August. In resboiul 
din 1866 a ţinut parte Austriei, luptând cu mare 
vitejie pe câmpurile de resboiu din Boemia. După 
resboiu a trebuit totuşi să între în federaţiunea 
nord-germană. A fost căsătorit cu Amalia Au
gusta ducesă de Bavaria (-f 1877), avend cu ea 
3 băieţi şi 6 fete. I-a urmat în tron fiul cel 
mai mare: Albrecht, regele de acum. [t.] 

loan Fără frică, duce de Burgundia, fiul 
ducelui Filip îndrăzneţul, n. 1371. Ca conte de 
Ne vers ia parte cu trupele sale cruciate la 
resboiul regelui ungar Sigismund în contra Tur
cilor (v. loan Hunyadi), în lupta nenorocoasă 
dela Nicopole (28 Sept. 1396) cade in prin- 
soarea sultanului Baiazid, unde e tractat foarte 
rău; în urmă îşi rescumpără libertatea cu 200,000 
de galbeni. După moartea tatălui său (1404) 
duce de Burgundia şi după trei ani conspiră 
contra regelui nebun Carol YI al Franciei şi 
a consilierului Ludovic de Orleans (propriul său 
nepot de frate) şi după înverşunat resboiu civil

ucide pe Ludovic (1407) şi ia regenţa şi edu
caţia dauphinului. 1419 e ucis de Tanneguy- 
Duchâtel pe podul Tonue de lângă Monsereau. 
I-a urmat pe tronul Burgundiei fiul său Filip 
cel Bun. [t.]

loan dinLeyda, pe numele adevărat I.BeuckeU- 
zoon, Bockelson şi Bockold; n. 1510 în Leyda. 
La început croitor, apoi comerciant şi îu urmă 
birtaş în Leyda. Convertit de propoveduitorii 
anabaptismului devine însuşi cel mai aprig propo- 
veduitor. 1533 merge la Miinster, câştigă favoarea 
poporului şi se încoronează rege al noului im
periu sionic. Introduce poligamia şi face din 
Miinster teatrul celei mai scârboase vieţi publice. 
24 Iun. 1535 oraşul e ocupat de oastea episco
pului, iar I. împreună cu călăul său Knipper- 
doUing e executat în 25 Ian. 1536. Trupul, închis 
într’o cuşcă de fier, i-a fost acăţat de turnul 
bisericei. [t.]

loan, fiu natural al regelui ungar Ludovic II. 
Fiinţă enigmatică, despre a cărei origine istorio
grafii nu sciu nimic positiv. In archivul oraşului 
Pojon se află un act de donaţiune al împ. Ferdi
nand I dto 20 Mart. 1550, în care găsim: »Ioannes 
filius, ut ipse putat et dicit. Ludovici regis.« 
Prin acest act Ferdinand îl scutesce de ori ce 
fel de contribuţie pe casa şi via lui din Pojon. 
In o petiţie de ajutor cătră imp. Maximilian (1573) 
se numesce pe sine »Iohannes Herzekh, des Kii- 
nigs Ludvigs sohn.« Chitanţa despre banii asemuaţi 
de împăratul ca ajutor, se începe cu; Uoannes 
Herchegh, Ementitus filius quondam Ludovici 
Regis.« Din »Ementitus« se vede că nu soia la- 
tinesce, poate nici a ceti şi scrie, căci altcum 
n’ar fi lăsat să i-se scrie în chitanţă acel cuvent 
de batjocură. La finea chitanţei se află sigilul 
său cu inscripţia »Janos Herceg Budai Lajos Xirâl 
fia.« Preotul reformat Petru Bornemisa, con
timporan, în opul său »Az ordogi kisertetekiol* 
(Despre strigoii drăcesci) scrie despre I. că eja 
smintit de minte. De altcum a fost însurat şi 
om cu familie. (Cf. »Ungrisches Magazin.* Press- 
burg, 1781 şi 1783; »Tudomânyos gyiijtemeny.* 
Buda, 1831.) ft,]

loan, V. şi lohannes şi Juan.
Ioana, regina Siciliei, fiica ducelui Carol de 

Calabria şi a Maiîei de Valois, nepoată a regelui 
neapolitan Robert II din casa de Anjou; n. 1326. 
Femeie cu înaltă cultură, elevă a lui Petrarca, 
dar de moravuri foarte laxe. 1333, în urma unui 
pact între regele Ludovic de Anjou al Ungariei 
şi Robert U, ca acesta să numească succesori la 
tronul neapolitan pe I. şi fiitorul ei soţ, lidan- 
ţată cu prinţul Andreiu, fratele regelui Ludovic. 
18 Sept. 1345 Andreiu e ucis la Aversa, cu 
consimţementul I-ei. Ludovic (1348) întreprinde 
expediţie de resbunare. Această expediţie for
mează sujetul eposului »Toldi« al lui I. Arany. S’a 
măritat de patru ori, scandalisând întreaga lume 
cu măritişurile acestea. 22 Maiu 1382 Carol 
Durazzo, regele numit de papa Urban VI în locul 
I.-ei, a închis-o în foifăreaţa Muro, unde a fost 
sugrumată.

J. II, regina Neapolei, fiica lui Carol Du
razzo (ca rege Carol III Micul), n. 1371. Regină 
dela 1414. De conduită atât de scandaloasă, încât 
întrecea chiar şi pe cea a I.-ei de Sicilia. 1389 
măritată după Wilhelm de Austria; prinsă io fla
grant, Wilhehn a decapitat pe amantul ei Aiopo,
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iar pe ea a pus-o în închisoare; eliberată de 
aderenţii ei, a închis ea pe Vllhelm, care scă
pând s’a refugiat în Francia. Ludovic III(Anjou), 
îmbărbătat de indignarea supuşilor pentm pur
tările ei, pleacă cu oaste să-şi validiteze drep
turile la tron. I. chiamă în ajutor pe Alfons, 
regele Aragoniei, care bate pe Ludovic. I. nu- 
mesce pe Alfons succesor la tron; îşi calcă însă 
cuventul dat şi nuraesce în ui-mă pe Ludovic, 
iar după moartea acestuia pe prinţul Rene; i-a 
urmat totuşi Alfons. f 2 Febr. 1435.

I. Nebuna, princesă de Castilia, fiica lui Ferdi- 
nand Catolicul şi IzabeUei, n. 1479 înToledo. 1495 
măritată după Filip Frumosul, fiul împevatului 
MaximiUan I. După moartea fraţilor sei, moşte
nitoare a tronului spaniol, 1504 împreună cu 
soţul ei ocupă tronul, domnind doi ani împreună 
cu tatăl ei. 25 Sept. 1506 Filip moare, iar I.-ei 
i-se întunecă Uiintea. f 1554 în castelul Torde- 
sillas. Mamă a împăratului german şi rege spa
niol Carol V şi a regelui Ungariei Ferdinand I.

I., regină a Frandei, fiica lui Henric I de Na- 
varra, n. 1270. Ajunsă de mică la curtea franceză 
împreună cu mamă-sa, Blanca de Artois, I. devine 
soţia regelui Filip IV Frumosul, care prin ea 
câştigă drept de succesiune la Navarra şi o in
corporează la Francia. •{* 1305 în Vinconnes.

I. Sfânta, regină a Franciei, fiica lui Lu
dovic XI, n. 1464, -}- 1504. Era foarte urîtă. 
Măritată, contra voinţei ei, după Ludovic duce de 
Orleans, ca rege Ludovic XII. Soţie credincioasă, 
a obţinut dela fratele ei, regele Carol VIII, eli
berarea soţului ei ajuns în prinsoare. Acesta 
devenit rege, drept mulţămită se desparte de 
ea şi se căsătoresce cu Anna de Bretagne, vă
duva lui Carol. I. se retrage la Bourges, ducend 
viaţă evlavioasă şi milostivă. 1501 înfiinţează 
ordinul călugăresc Annunciata. 1743 papa Be- 
nedict XIV a canonisat-o. [t.]

Ioana d’Albret, (pron. jan dalbre), regină în 
Navarra, n. 7 Ian. 1528, t 9 Ian. 1572 în Paris. 
1548 căsătorită cu Anton de Bourbon. Mare pro- 
tectoară a Hughenoţilor.

Ioana d’Arc, (frc. Jeanne [jan] d’Arc), numită 
şi Fecioara dela Orleans, fica unei familii de 
ţerani din Domremy, (prov. Champagne), n. 6 Ian. 
1412, f 30 Maiu 1431 în Rouen. Salvatoarea 
Franciei în resboiul anglo-francez de 100 ani. 
Jumătate Francia era deja cucerită de Englezi. 
Cetatea Orleans asediată şi aproape a căde şi 
ea, prin ce s ar fi deschis oştirilor engleze calea 
spre Rheims, oraşul de încoronare al regilor 
francezi. I. aurind bocetele părinţilor şi săte
nilor, este cuprinsă şi ea de gânduri asupra 
soartei Franciei; păstoriţă, singură cu oiţele sale 
la câmp, îşi frământa mintea cu idea fixă a 
salvării patriei sale. In urmă avend visiuni că 
Maica Preacurată i-s’a arătat şi i-a dat man
datul să meargă întru eliberarea cetăţii Orleans, 
insistă să fie presentată regelui. 6 Mart. 1429 
Baudricourt, căpitanul cetăţii Vaucouleur, o îm
bracă în haine de cavaler şi o conduce la regele 
(Carol VII) în Chinon. Supusă în Poitiers unui 
riguros examen de jurisprudenţi şi teologi, că
rora I. le dă respunsuri clare şi îi pune în 
uimire prin entusiasmul iubirei sale de patrie, 
regele se hotăresce în fine a-i da 3000 ostaşi, 
şi a o trimite să despresureze Orleans-ul. 29 Apr. 
1429 I. sosesce la Orleans şi alungă oastea en

gleză. Ia cetăţile Jargeau şi Beaugency, face 
prisonier pe comandantul suprem Suffolk, sur
prinde oastea lui Talbot în valea Patay, o bate 
şi prinde pe Talbot. Eliberează regiunea medie 
a Loirei şi regele pleacă cu ea la Rheims. In 
cale oştirile engleze, stăpânite de groază şi numai 
la au4ul apropiere! fecioarei miraculoase, se 
retrag, oraşele şi cetăţile se supun şi-şi deschid 
porţile; singură Troyes se opune, dar I. după 
asediu de două (jil0 0 ia cu asalt. 15 Iulie in
trarea în Rheims; 17 Iulie încoronarea, stând la 
dreapta regelui fecioara cu stindardul ei victorios.

I. văcjendu-şi încheiată misiunea, voiesce să 
se retragă, regele însă nu o lasă, ci îi impune 
să continue resboiul, fără a-i da însă oaste su
ficientă, cu atât mai puţin a lua însuşi parte 
la resboiu, preferind trândăvia şi viaţa destră
bălată în societatea curtesanelor. Cu o mână 
de ostaşi I. ia cetăţile Compiegne şi Beauvai.st, 
apoi merge să elibereze Parisul. Aici îndură 
prima înfrângere. E silită să se retragă, şi se 
descuragiază. Un presimţ de mare nenorocire o 
muncesce mereu. Merge totuşi în ajutorul ora
şelor sudice, în Isle de France, unde o ajunge 
vestea, că Englezii aliaţi cu Burguncjii au asediat 
de nou cetatea Compiegne. îi merge în ajutor, 
dar e făcută prisonierâ şi închisă în Beaurevoir. 
Contele de Luxenburg o vinde pe câteva mii 
de livre ducelui de Burgundia, acesta Englezilor 
pe 10 mii livre. Ca să scape de tratarea mâr
şavă, sare din fereastra turnului; rănită grav e 
dusă la Rouen (Dec. 1430). I. e acusată de 
eresie, apoi de idolatrie şi nesupunere înveţă- 
turilor bisericei, şi osândită la moarte pe rug, 
executată la 30 Maiu 1431.

Carol VII, care numai ei avea să-i mulţă- 
mească tronul şi coroana, nu s’a interesat de 
soartea ei. Abia după 9 ani ordonează reînoirea 
procesului, în care, după trăgănare de 6 ani, 
se enunţă nevinovăţia ei. A fost apoi serbătorită 
prin procesiuni, i-s’au ridicat statue (prima în 
Rouen), după care au urmat altele multe, aproape 
în fiecare oraş al Franciei, mai ales după res
boiul din 1870—71. La desvelirea celei din 
Rheims (Iulie 1896) a ţinut discursul festiv în
suşi presidentul Faure, (jicend că: »A venit să 
serbeze în numele Franciei amintirea marei 
eroine a libertăţii, a cărei scurtă viaţă cuprinde 
în sine cele mai grandioase episoade ale istoriei 
franceze.»

Literatura despre viaţa şi faptele I.-ei este 
foarte bogată. Mulţi poeţi s’au inspirat din istoria 
ei la opere de deosebită frumseţă şi valoare; 
Chapelain, Southey, Lebrun, De Charmetes, Du- 
menil, Soumet, etc. Filosoful Voltaire a scris 
un faimos pamfiet (»La pucelle d’Orleans»), bă- 
tându-şi joc de ea, dar a fost primit cu mare 
resens din partea publicului francez. Cel mai 
poetic şi mai nobil i-a cântat viaţa, faptele, su
ferinţele şi martiriul Schiller în tragedia »Jung- 
frau von Orleans», iar Gounod a compus în 
onoarea ei o emoţionătoare cantată. 1894 papa 
Leo Xni a canonisat-o, iar guvernul francez a 
hotărit să i-se serbeze amintirea în fiecare an 
(Maiu) ca serbătoare naţională. [t.] •

Ioana Papissa, fabulă, că între pontificatul lui 
Leo IV (847—855) şi al lui Benedict 111(855—58) 
ar fi ocupat scaunul pontificiu doi ani, cinci luni 
şi patru (Jile o femeie de origine din Moguuţia,
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numită Ioana Angbia. Aceasta îmbrăcată în co
stum bărbătesc a mers la Atena, unde s’a per
fecţionat în toate sciinţele, apoi venind la Eoma 
a dat aşa dovedi de sciinţă, cât a fost aleasă 
papă, luând numele de loan VIU. Fiindcă în 
Occident pe atunci mai toţi bărbaţii se râdeau, 
aşa nu s’a sciut, că ea e femeie. £ cert, că după 
Leo IV, t la 17 Iulie 855, curând a urmat Be- 
nedict III, de oarece pe un denar roman din 
855 se află numele împeratului Lothar şi al papei 
Benedict UI, Lothar însă a murit în 28 Sept. 
855; în o epistolă a lui Hicmarus Rhemensis 
(ep. 26 ad Nicol. I 867 opp. ed. Sirmond tom. II, 
p. 298) se 4icei că legaţii acestuia pe cale au 
au(Jit, că a murit Leo IV, ajungend în Roma 
i-a primit Benedict III; deci s’a întâmplat cu
rând după moartea lui Leo IV alegerea lui Be
nedict 111, aşa nu remâne timp şi pentru pretinsa 
I. papissa. Scriitorii contemporani nu amintesc 
despre I. papissa; Grecii, cari trăiau reu cu la
tinii, nu le-au imputat, că ar fi fost o femeie 
papă. In seci. IX Atena nu mai era focularul 
sciinţelor; apoi o persoană străină, fără docu
mente despre originea sa şi primirea ordurilor, 
era cu neputinţă să fie aleasă de pontifice. Fabula 
aceasta ocură mai ântâiu în scriptele lui Martinus 
Polonus, Marian Scotus şi Sigebertus Gembla- 
censis, în seci. al Xl-lea. Falsitatea naraţiunii 
despre I. papissa a aretat-o Aeneas Silvius (papa 
Piu II). Dollinger, Papstfabel p. 1—45; Dr. V. 
Szmigelski, în Foaia bisericească nr. 3—9, an. 
1887—88.

loanette! Petru, cavaler, filantrop român, n. 
1811 în Câmpeni. A studiat la Blaj filosofia. Ca 
înveţător a instruat în anii 1841—2 şi pe Avram 
lancu. In 1848 a fost chiemat de lancu să sus
ţină ordinea pe timpul revoluţiunii. După re
voluţie a fost numit oficial la judecătoria din 
Alba-Iulia, apoi la Aiud, Câmpeni şi Abinid, iar 
1855 notar în Vidra de sus, la 1862 adjunct 
pretorial, apoi pretor până la 1882, când s’a retras 
în viaţa privată. Trăiesce şi acum în Câmpeni. 
La 1888 a fost decorat cu cmcea de aur pentru 
merite, devenind cavaler al ordului Franc. losif I. 
La 1884 a depus la capitlul gr.-cat. din Blaj un 
capital fundaţional de 5000 fi., a cărui destina- 
ţiune so va sci numai din testament, iar pentru 
şcoala gr.-cat. din Câmpeni a făcut o altă fun- 
daţiune.

loanichie, Episcop de Roman dela 1896, s’a 
născut la Trifesci, jud. Roman. După ce a ter
minat şcoala catechetică din Roman, şi semi- 
nariul din Socola lângă Iaşi, a fost hirotonit preot 
în 1861, numindu-se în acelaşi timp profesor 
la seminariul din Roman, iar în 1883 director. 
Deja în 1867 se călugărise şi se sfinţi în urmă 
archiereu cu titlul Băcăoan, onoare ce meri
tase pe deplin în urma activităţii desfăşurate ca 
membru al importantului sinod general al ţerii 
din 1865. Murind în 1892 episcopul Melchisedec, 
I. geră afacerile eparchiei ca locotenent, până 
când se alese episcop Inocenţie; după a cărui 
moartei-a devenit succesor. (Alman. Cult. Buc. 
1893, p. 18. Calendar bis. ort. Buc. 1899, p. 71.) 
. loanid, Medelnicerul Gheorge, profesor de 
limba greacă de pe la 1830, mai ântâiu în şcoala 
din Hanul Şerban Vodă şi apoi la Sf. Sava; 
membru on. al Acad. rom. A publicat: Gra
matică de limba elinească în trei părţi, 1843;

Rozalinda, contesa de Lindenburg, istorie din 
veacul de mijloc, foarte morală, trad. din franc., 
1850; Tractat de morală-practică, compus din 
istorii şi maxime morale extrase din autori eUni 
şi romani, trad. din franc., 1859; Dicţionar elino- 
românesc tradus după al lui Scarlat D. Bizantie, 
la care s’a adăugat şi un vocabular alfabetic 
de vorbe eUneşti naturalisate în limba româ
nească, etc., 1864; Disertaţie asupra adevăratei 
origine a limbei Dako-române în strînsă afini
tate ku limba Pelasgo-Elenikă şi asupra alfabe
tului fonetiku în lokulu cehii radikalu, 1882. 
t 27 Dec. 1888.

loaniţă, (CaloioanJ, v. Asanescii.
loaniţi, ordinul, întemeiat pe la 1048, s’a numit 

I. dela mănăstirea lor de lângă Ierusalim, al 
cărei patron era Sf. loan. I. ţineau regula Sf. 
Benedict şi datorinţa lor era să se îngrijască de 
peregrinii bolnavi. Regii Ierusalimului şi oameni 
privaţi le-au dărait mari averi, iar papa Pascal II 
le-a întărit regula (statutele) la 1113, după care 
erau împărţiţi în preoţi, laici (fraţi) şi servitori. 
Mai târziu acei membri ai ordului, cari erau de 
origine cavalerească, au hotărît să se lase de 
îngrijirea bolnavilor şi să ia arma pentru apă
rarea sf. Moment, şi s’au distins prin vitejia lor 
în nenumărate lupte. In 1309 au cuprins insula 
Rhodos, unde s’au susţinut până în 1522, când au 
fost alungaţi de cătră Turci sub Soliman II. In 
1530 au primit dela împăratul Carol V ca feud 
insulele Malta, Gozzo şi Comino, cu condiţia să 
lupte contra necredincioşilor şi a piraţilor. De 
aici încolo s’au şi numit cavaleri de Malta. Iu 
timpul reformaţiunii I. şi-au pierdut averile în 
Anglia şi în alte state protestante. Asemenea s’a 
întemplat în Francia pe timpul revoluţiunii, iar 
în 1798 Napoleon a cuprins insula Malta, care 
în 1800 ajunse în mâna Angliei. .Mai târejiu s’a 
încercat din partea papilor restabilirea ordului 
în splendoarea de mai înainte dar fără succes. 
Mai sunt totuşi şi astăzi puţini, al căror măiestru 
residează în Roma.

loannovics, George, de Duleu fi Valea mare, 
în Banat, unde este proprietar mare, n. 1821; 
după terminarea studiilor juridice cu diploma 
de advocat, âncă tinăr fiind, fu ales la Lugoş 
deputat la dieta din Pojon 1847/8. Cu întreve- 
nirea mişcărilor din 1848/9 fu înrolat în ar
mata insurgenţilor, şi după catastrofa dela Vi- 
lagoş emigrâ în străinătate, dar reîntorcendu-se 
în patrie, fu condamnat la arest de stat în 
"Wiener-Neustadt. După restituirea Coustituţiunii 
ungare, ales fiind de nou în parlament, fîi nu
mit 1866 secretar de stat în ministeriul cul
telor sub bar. Eotvos, unde conducea secţiunea 
bisericilor gr.-or., care însă cassându-se sub Jiii- 
nistrul Trefoi*t, I. se retrase în viaţa privată 1871. 
Pe cât timp era secretar de stat el luâ parte 
ca deputat la congresul constituant al bisericei 
gr.-or. române, şi conlucra la compuueiea Sta
tutului organic al acestei biserici din 1868, şi 
apoi în minister exoperâ sancţiunea lui iu 1869. 
El se ocupă mult pe terenul literar lingui.stic, 
pentru care ajunse şi membra al academiei ma
ghiare. Pe timpul emigrării sale în 1849 întră 
în legăturile francmasone, unde fu în mai multe 
rânduri ales mare magistru al logei Ojient. 
Aceasta însă nu-1 împiedecă de a lua parte 
activă la afacerile bisericei gr.-or. române, ales
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fiind nu numai în congres, dar în mai multe 
rânduri şi în sinodul diecesan din Caransebeş. 
In trebUe politice el aparţine partidei moderate 
strins constituţionale, şi e mijlocitor în cause 
naţionale române. El e ginere macedo-românului 
Mano, şi cumnat cu senatorul imperial Nicolae 
Dumba. (Cf. Lexiconul maghiar Pallas^ Date 
despre familiile nobile române de I. cav. de 
Puşcariu.) [I. c. d. P.]

loanovici, iVesior, episcop al Aradului 1829—30; 
mai nainte fusese archimandrit în mănăstirea 
Bezdinului. v. Arad, Diecesa.

loanovici, Constantin, pedagog român, n. 
13 Martie 1813 în Lugoş, a studiat gimnasiul 
în Arad, drepturile în Pesta, la 1836 depunend 
censura, s’a stabilit ca advocat în Arad, unde 
la 1843 a fost numit director local al peda- 
gogiului regiu român din Arad. Prin decretul 
locotenenţei din 17 Febr. 1846 Nr. 6768 i-s’a 
încredinţat administraţia directoratului şcoalelor 
naţionale din districtul Timişoarei, în locul lui 
Luca Kengelatz; iar prin resoluţia ministerială 
dela 28 Sept. 1850 Nr. 5269 instituindu-se pentru 
voivodina sârbeasca şi Banatul timişan o «stă
pânire temporală a şcoalelor», sub presidiul unui 
comisar ministerial, I. a fost numit inspector 
pentru şcoalele gr.-or. române, servind ca atare 
până la 1861. Tot atunci a fost decorat pentru 
meritele sale pe teren cultural cu ordinul Francisc 
losif I. Sub ol au înflorit şcoalele bănăţene ca 
nici când altădată, stăruind el mult pentru do
tarea corespun4etoare a înveţătorilor şi cuali- 
ficarea lor prin cursurile de metod, ţinute şi 
conduse de el în Lugoş, Timişoara şi alte centre, 
f 27 Aug. 1865, înmormântat fiind în Miniş.

[luliu Vuia.]
lobagiu, după dicţionarul lui Laurian Obagiu, 

derivat din cuvântul omagiu (homagium), în
seamnă supus, serv legat de gUe. Aceasta de- 
finiţiune însă nu e exactă, mai ales că în graiul 
românesc cuvântul obagiu nu se găsesce, iar 
cuvântul omagiu e de o formaţiune mai nouă. 
Homagium era jurământul pe care naţiunile 
privilegiate (Regnicolae) îl depuneau pe credinţa 
oătră domnitor, dar numai atunci după ce domni
torul jui’ase că va susţine privilegiile lor. In 
limba maghiară jobbâgy, derivat din cuvântul 
jobbâg, aristocrat, (cf. dicţ. Block), s’a format 
după analogia cuvântului; jobbsâg (optimates), 
nobU de rang superior, (cf. Pallas.) Din cuvântul 
magh. jobbâg, s’a introdus şi în stilul curial 
latin: jobagiones. Iobagi se numiau la început 
nobilii cari se aflau în serviciul regelui, (ser- 
vientes regis), apoi cei ce în comitate făceau 
serviciu militar (servientes castri). Această in- 
stituţiune a ţinut până la 1514. După sugru
marea rescoalei ţeranilor sub Dozsa, s’a des
fiinţat sistemul de apărare al castrelor. De atunci 
datează decadenţa şi subjugarea poporului român. 
Românul ajunse marfă, bun de vândut şi de dăruit. 
Regii Ungariei dăruiau din teritorul castrelor sate 
şi moşii întregi, ba chiar şi castelele. Astfel, 
rând pe rând, poporul român a ajuns în patria 
sa străbună: sclav legat de glie, (glebae ad- 
strictus). Sclăvie a existat în toată Europa, 
dar precum (Jice bar. Kemeny Gâbor în opul 
seu: »N. Enyed es videkinek veszedelme 1848/9*, 
la pag. 25: »In Ardeal cuvântul Valach şi iobagiu 
sunt sinonime, sunt nedespărţite unul de altul

Enciclopedia română. Yol. II.

şi înseamnă: sclav călcat în pulbere, care tră- 
iesce sub tirănie*, despre sclăvia naţională se 
va tracta deci separat, sub titlul «Valach*. După 
legile patriei ţeranul se numia «prost* (paraszt). 
Datorinţele ţeranului erau: Ţeranul proprietate 
imobilă nu putea să aibă, (rusticus praeter mer- 
cedem laboris nihil possidet). Ţeranul plătia con- 
tribuţiune şi purta toate sarcinile pubhce; făcea 
(Jîle de lucru cu plugul sau cu palma (robotă 
= robie), plătia taxă, dedea din toate productele 
pământului, a viilor şi a animalelor sale a (Jecea 
parte stăpânului seu. Mai avea să facă (jil^ de 
lucru în curtea domnească şi nevasta ţeranului. 
Ţeranul stetea sub nemijlocita jurisdicţiune a 
domnului pământesc, care avea putere nemăr
ginită preste onoarea, averea şi viaţa dînsului. 
Ţeranul nu putea să fie martor în contra unui 
nobU, nici putea să poarte în numele seu proces 
în contra nobilului. Ţeranul nu putea avea cal, 
nici putea umbla călare, fără învoirea stăpâ
nului seu; nu-i era iei’tat să aibă nici un fel de 
armă; nu putea să poarte veştminte de postav, 
călţuni, căciulă în preţ de 1 fl., cămaşe de jolj. 
După moartea ţeranului din averea sa mobilă 
numai a treia parte o moştenia familia sa, doue 
din trei părţi erau a stăpânului seu. Nobilul 
putea să arunce în iobăgie (robie) pe fiii popilor 
valachi; nobilul putea să-l aresteze pe ţeran, 
ba şi pe popa, pe suspiţiune. Ce privesce pe
depsele, la cari erau supuşi ţeranii, ne opresce 
pudoarea a le enumera aici, deşi ar versa o 
mare lumină asupra secolului barbar în care 
s’au decretat. Nenumerate rescoale ţerănesci au 
încercat ca să scuture acel jug: ruşinea seco
lului ; au fost însă învinse, iar jugul a devenit 
şi mai infernal; precum (jice Szilâgyi Ferencz în 
opul seu «A Horavilâg Erdelyben*, pag. 13: «Le- 
gislaţiunea maghiară din întâmplările sângeroase 
şi instructive ale rescoalei lui Horia n’a în- 
veţat nimic.* Iar Kolcsey Ferencz, vorbind în 
10 Nov. 1834 în dieta din Pojon despre re- 
scoala lui Dozsa, a (Jis; »E greu a decide, care 
a fost mai mare păcat, acela, pe care iobagii 
prin scârboasele lor fapte l-au făcut; sau «ju
decata*, care a pronunţat-o nobilimea asupra 
faptelor iobagilor.* Domnitorii din casa Habsburg 
au încercat de repeţite ori a uşura trista soarte 
a ţeranului român, dar toate nisuinţele lor s’au 
sfărmat de cerbicia nobilimei maghiare. Maria 
Theresia ântâiaşi dată a edat în 12 Dec. 1769 în 
favorul ţeranilor aşa numitele «Bizonyos punctu- 
mok* (anumite puncte). Humanul împărat losif II 
cu rescriptul său din 4 Iunie 1783 datat din 
Sibiiu; apoi din 22 Aug. 1785, din 2 Mart. şi 
6 Sept. 1786 prin care decretase: ştergerea nu
melui de iobagiu, ruşinea secolului, şi proclamase 
libertatea personală, pentru ca precum (Jicea el: 
«să facă din ţeran »om«, ori de ce religiune şi 
naţiune ar fi«, n’a isbutit. Tot pe calea ordi- 
naţiunei a voit şi împăratul Francisc să re
guleze relaţiunile urb. în Ardeal. După reîntoar
cerea sa din Ardeal, prin decretul din 17 Maiu 
1819 pe lângă o instrucţie specială trimise o 
comisiune spre regularea referinţelor urbariale. 
Acest operat numit «conscripţia urbarială* ser- 
vesce de cinosură la dejudecarea naturei sesiu
nilor iobăgesci.

Chiar în 19 Ian, 1847, un an şi două luni 
înainte de epocalul an l648, care a şteis ru-
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şinea secolului şi a făcut ca »omul« să devină 
om, nobilimea maghiară decretase în dieta din 
Cluj faimosul »urbariu«, care era să-l strivească 
pe bietul ţeran cu desăvîrşire la păment, astfel 
că bar. Kemeny Denes s’a ve(Jut silit a pro
nunţa următoarele cuvinte pui'urea memorabile: 
»Ţeranului, care fu desbrăcat de tot dreptul omului, 
de toată demnitatea omenească, i-s’au impus 
sarcini, cari nu numai întrec venitul moşiei ce 
o lucră, dar întrec chiar puterile dînsului. Şi 
când ar ave numai im stăpân, tot ar mai merge; 
dar după ce stăpânul seu i-a luat tot ce bietul 
om a muncit, apoi vine al doilea stăpân, statul. 
Acesta îi impune o sarcină şi mai grea. In timpul 
când nobilul îşi petrece în dolce far niente, ţe- 
ranul poartă toate greutăţile ţerei: plătesce singur 
contribuţia, face poduri şi drumuri grele şi tot 
el plătesce vama pe ele. Apără ţeara cu arma, 
ca nobilimea să poată domni în linişte. Plătesce 
pe popa, pe dascăl, pe jude, pe notar şi tot ce 
i-se cere. Şi acest om, în sdranţele sale, e onest, 
blând, muncitor, îşi iubesce ţeara şi o apără cu 
credinţă, deşi el scie că nici chiar acel păment 
de trei coţi, care după moartea sa îi va acoperi 
trupul, nu este proprietatea sa. Aveţi grije! Dum- 
necjeu nu poate suferi îndelung o asemenea stare.® 
Cu toate aceste dieta a decretat »Urbariul«, iar 
bar. Kemeny Denes a părăsit sala strigând: 
«Protestez în numele poporului sfânt!® Anul 
1848 a ştem iobăgia; iar patenta urbarială din 
21 Iunie 1854 a normat procedura pentru du
cerea în deplinire atât a desdaunărei foştilor 
proprietari, cât şi pentru desfiinţarea relaţiu- 
nilor ui'bariale, pe basa conscripţiunii urbariale 
din 1819. (Cf. Urbariu.) [I. Şt. Ş.]

Iod, element metaloid. Simb. I. greut. at. 127. 
Descoperit în 1811 de Courtois în cenuşa plan
telor marine. Se găsesce în apa mării, în plantele 
ce cresc prin acestea, de unde servia chiar pentru 
extracţia lui. Se uscau şi se incinerau. Cenuşa 
numită în Scoţia Kelp, iar în Normandia Varec 
prin destilaţie cu Bioxidul de Mangan (Mn 09) 
şi acid sulfuric punea în libertate I. Astăzi se 
extrage din Salpetru de Chili şi în apele mume 
de pe la Kreuznach. In laborator preparaţia se 
face tratând I. cu Mn Os şi S04 H2. Se presintă 
în cristale plăci de coloare neagră-albăstraie ca
racteristică, miros tare, atacând plămânii şi mu- 
cosa. La încăldire trece în vapori violeţi, de 
unde şi numele său lâretdvjţ. La temperaturi mai 
înalte se sublimează. Insolubil în apă, în alcool 
însă uşor cu o coloraţie brună, în Sulfurul de 
carbon şi Cloroform se disolvă violet. Soluţia 
alcoolică e cunoscută ca tinctură de I. In reac- 
ţiune mai slab ca Bromul şi Clorul. Foarte în
trebuinţat în medicină şi în fotografie. Reactiv 
al său important e soluţia de amidon sau scro- 
beală, care în presenţa sa devine albastră. Com
puşi : acidul lodhydric IH. I03 H acidul iodic, etc.

Iod, corn. mică în Ung., cott. Maramurăşului, 
cu 2060 loc. Români gr.-cat. şi 370 Ovrei; are 
2 biserici de lemn, dintre cari ima construită la 
1364, şi 1 şcoală.

Iod, district protopopesc în diecesa gr.-cat. 
română a Gherlei, vicariatul şi cott. Maramu
răşului, compus din 7 parochii cu 10,132 sufl.

lodism, intoxicaţie cu iod după întrebuinţarea 
acestuia timp prea îndelimgat sau în dose prea 
mari. Simptoamele I-ului acut: greaţă, vomare.

salivaţie, troagnă, iregularitate în puls, aphonie, 
dysurie, albuminurie. Simptoamele I-ului cronic 
sunt de natură cachectică. I. acut se tratează 
cu albumină sau lapte, cel cronic cu remedii 
diuretice şi o mai bună alimentaţie.

lodier, (germ.) verb format prin onomatopee 
pentru' a denumi un mod de cântare particular 
Elveţienilor, Tirolienilor, etc., şi constând din 
trecerea bruscă dela registrul de cap la cel de 
piept şi vice-versa, fără a cânta un text oarecai'e, 
ci numai nisce silabe potrivite astfel ca să uşu
reze aceste salturi. Se producă o specie de sughi
ţuri, cari de sigur sunt alungate din arta înaltă, 
dar cari produs al geniului popular, sunt admise 
în unele coniri bărbătesc! şi dau adese efecte 
foarte reuşite de coloare locală. [T. C.] 

lodoform, (methan triiodat), CHI8, mici cristale 
strălucitoare, galben deschis, miros foarte pu
ternic, insolubil în apă, solubil în 80 păi'ţi de 
alcool, 9 decimi din greutatea sa conţine iod. 
Se întrebuinţează 'mai mult extern ca desin- 
fectant şi modificator la şancru moale, sifilido 
ulceroase şi diverse plăgi. Fenolul sau cumarina 
îi mai taie din mirosul penetrant.

lodol sau tetraiodopirol, (CI)4—AzH, urmaşul 
iodoformului, dar fără miros, praf amorf, brun, 
solubil în alcool, eter sau oleu, conţine iod 80 la 
sută. Antiseptic puternic şi anestesic local. Se 
întrebuinţează şi intern, 10 centigi'arne pc db 
în loc de iodura de potasiu.

lodura, compus resultând din combinarea io
dului cu un corp simplu. Aşa este: iodura de 
potasiu, de sodiu, de stronţiu, cari sunt modi- 
ficătoare puternice ale nutriţiunii, se dă la boa- 
lele vaselor (arteriosclerosă), exsudate, sifilis, 
astmă, etc.

loest, Wilhelm, călător german, n. 1852 îu 
Colonia; 1874 a făcut explorări în Orient şi 
Africa de nord, 1876—79 în America, 1879—81 
în India, Asia de est, Siberia, 1883 în A fi ica 
de sud. f 1897 pe insulele Santa Cruz. Scrieri: 
Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien; 
Um Afrika; Spanische Thiergefechte.

logi, în mitol. indică preoţii Brahmani, cari 
au ajuns anul 72 al vieţii lor, când au fost primiţi 
în a pati-a clasă a sfinţeniei, adecă în clasa sfin
ţilor sau I.-lor. [Atm.j

lohannes, împăratul Abissiniei, n. 1832. Ou- 
vernor al provinciei Tigre până la 1867 în nu
mele prinţului (rass) Gobesieh, iar de atunci 
independent. 1868 în expediţia contra împe- 
ratului Teodor a ţinut cu oştirile engleze ale 
generalului Napier. Teodor, bătut de Englezi, sc 
sinucide (14 Apr. 1868), iar I. exploatează si
tuaţia şi constrîngend curesboiu pe ceilalţi prin
cipi la supunere, se proclamă împărat al Abis
siniei (1 Febr. 1872), luând numele I. (mai nainte 
se ohiema GassaiJ şi titlul *Negus NegeaU 
(regele regilor). A puiiat resboiu victorios contra 
Egiptului (1875—78) şi contra Italiei pentru 
provincia Massaua. A reposat în 1889 la Macale 
în resboiul contra Dervişilor. [t.]

lohannita, mineral, sulfat de uraniu hidratat. 
Rar. Joachimsthal, Johanngeorgenstadt.

lohdi, la Slavi spiritele aerului şi totodată 
sufletele reposaţilor.

loll, unul dinti'e cei mai vechi proroci; ol 
predice pustiirea ţerii prin locuste şi un viitor 
mai bun, care atîrnă dela îndreptai ea popomlui.
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lokaste, în. mitol. grec. fata lui Menoekeos, 

muierea lui Laios şi mama lui Oedipos.
lokohama, (Yokohama), oraş în laponia, pe 

insula Nipon, lângă sinul ledo, cu 121,985 loc. 
(1890) între cari 1200 Europeni; e cel mai în
semnat port al laponiei pentru comerciul extern, 
deschis Europenilor dela 1858.

lokul, în mitol. nord-gennană uriaşul de ghiaţă 
(Ghieţarul).

lolaos, în mitol. grec. fiul lui Iphikles, ne
potul lui Herakles, cărăuşul acestuia, când s’a 
dus la locul unde a fost Hydra (v. ac.).

lole, în mitol. grec. fata lui Eurytos cu Oe- 
chalia, Heracles a dus-o cu sine ca soţie. Aceasta 
a causat moartea lui Heracles (v. ac.).

lolkos, vechia oraş în Tessalia, lângă sinul 
Pagasae.

Ion, V. loan.
lona, profet ovreu sub Ierovoam H (IVImp. III, 

14—25).
lona, (Icolmkill), o insulă în Hebridele resă- 

ritene, 27 km2, şi 243 loc.; odinioară mănăstire 
renumită, şi până la reformaţiune centru al 
culturii scoţiene.

lonaşcu, Romulus, profesor la şcoala comer
cială din Iaşi, a publicat următoarele: Sistemele 
ortografice cu litere latine, tesă de licenţă. Foc
şani, 1889; Carte de cetire pentru şcoalele co
merciale şi profesionale. Craiova, 1895; îmbu
nătăţirile ce reclamă înveţămentul comercial în 
România. Iaşi, 1897; Pedagogia înveţămentului 
comercial şi recrutarea corpului didactic la 
şcoalele comerciale din străinătate. Iaşi, 1899; 
Abecedar român. Ploiesci, 1888.

Ionatan, fiul regelui israelit Saul, prietenul lui 
David, că4u dimpreună cu fraţii sei în lupta 
contra Filistenilor la Gilboa 1033 a. Chr.

loneanu, G. S., învăţător, a publicat Mica co- 
locţiune de superstiţiile poporului român. Buzău, 
1888; Conductor al învăţătorului. Bucur., 1887; 
Elemente de geografia judeţului Buzău. Bucu- 
resci, 1888.

lones, William Sir, celebru orientalist, n. 1746 
la Londra, f 1794 la Calcutta, fiul unui profesor 
de matematică. Numit la 1783 judecătoria curtea 
supremă din Calcutta, fundează la 1784 Socie
tatea Asiatică din Calcutta, societate căreia se 
datoresce tot progresul făcut în cunoscinţa lim
bilor orientale, I. era unul din cei mai mari po
ligloţi, cunoscea vr’o douăzeci de limbi, înti'e 
cari araba, persana şi sanscrita; el este printre 
cei dintâi erudiţi, cari au recunoscut că limbile 
numite indo-europene trebue să derive dintr’un 
isvor comun. Lucrările sale cele mai însemnate 
sunt: Istoria lui Nadir Şah, trad. din limba per
sană, 1770; Moallakats, culegere din cei mai 
vechi şepte poeţi Arabi, trad. din limba arabă, 
1782; Sakuntala, dramă de Kahdasa, trad. din 
limba sanscrită, 1789; Codul lui Mânu, legislaţia 
vechilor indieni, 1794. A mai întreprins şi o 
vastă compilaţie din legile Indiei, publicată după 
moartea sa de Colebrooke, 1800; Operele sie 
complete au fost publicate de cătră văduva sa 
la Londra 1799.

lonesci, com. mr. în Rom., j. Gorj, compusă 
din căt. I. şi Şuşiţa, cu 1554 loc. (Dicţ. geogr. 
1892), cari se ocupă ou agricultura; ai’e 1 bi
serică şi 1 şcoală.

lonescu. Ion şi dela Brad, n. 24 Iunie 
1818 în Roman, f 17 Dec. 1891 la moşioara sa 
Brad din j. Roman. A învăţat în ţeară la şcoala 
Trisfetite din Iaşi, iar la 1838 plecă în Francia, 
unde studia pe cheltuiala domnitorului Mihă- 
lache Sturza, agricultui'a, viticultura şi crescerea 
viermilor de mătasă; la Paris urmă cursurile de 
botanică, chimie şi economia politică la univer
sitate şi conservatorul de arte şi meserii. întors 
în ţeară, la 1846 a fost numit profesor la Aca
demia Mihaileană, iar în 1848 fugi la Bucuresci 
unde luă parte activă la revoluţiune. Aici dînsul 
face pentru prima oară propunerea atât de mult 
criticată, de a se emancipa ţeranii de boeresc, 
şi de a-i improprietăţi cu despăgubire. Exilat 
din ţeară, rătăci în Ţerigrad, unde colabora la 
Journal de Constantinopole. Aici fu numit di
rector a şcoalei imperiale de agricultură, iar mai 
târziu administrator al moşiilor marelui Vezir 
Reşid-Paşa, pe cari le gospodări cu mult succes 
vreme de mai mulţi ani. Întors în ţeară, a fost 
la 1861 închis la mănăstirea Neamţului, din causa 
agitaţiunilor ce le făcea pentru împroprietărirea 
ţeranilor. La 1864, sfătuesce pe Cuza, de a da 
pământ la săteni, şi tot în acest timp este numit 
inspector general de agricultură, loc creat cu 
ocasiunea legii împroprietărirei.

La 1870 înfiinţează mica fermă model dela 
Brad, cea dintâiu instituţie de acest gen în Ro
mânia. Dela 1876—83 a fost deputat, în care 
calitate a cerut şi dobândit între alte multe re
forme, împroprietărirea însurăţeilor, legea de 
a se vinde ţeranilor bunurile statului în loturi 
mici, ş. a. Tot dînsul a aşternut bazele primului 
serviciu statistic în Moldova (1859—1860), lui 
i-se datoresce în cea mai bună pai'te întrodu- 
cerea maşinelor agricole în România, precum 
şi organisarea exposiţiilor agricole, şi concur
surilor de plugar;. Progresele agriculturii Ro
mâniei se găsesc în strinsă legătură cu activi
tatea acestui bărbat. Dintre lucrările sale cele 
mai remarcabile citez: Calendarul bunului gos
podar (ed. I 1846, ed. III 1861). Excursion agri
cole â Brousse, 1849. Excui-sion agricole dans la 
Dobrogea, 1850. La Thessalie telle qu’elle est 
et telle qu’elle peut etre, 1851. Excursion agri
cole dans TAsie-mineure, 1855. Compte rendu 
de Tadministration des domaines de Rechid- 
Pacha, 1854. Agricultura Română în Judeţele 
Dorohoiu (1865), Mehedinţi (1868), Putna (1869). 
Agricultura Română dela Brad, (1886). Revi
stele: Foaia de Agricultură, Jurnalul de Agri
cultură (1857—58^ Ţeranul Român 1862—63.

[D. G. lonescu.]
lonescu, Nicolae, om politic român, îndeo

sebi distins ca orator parlamentar, fi-atele mai 
mic al lui I. Ion dela Brad, n. 1820, şi-a făcut 
studiile gimnasiale în Iaşi, a redactat acolo 1856 
»Steaua Dunării* şi 1857—58 »L’etoile du Da- 
nube« în Bi'uxelles. Mai târziu, deşi numit pro
fesor de istorie la hceul şi apoi la Univers, din 
laşi, I. şi-a consumat activitatea în oratoria po
litică la cameră şi senat, din care a făcut parte 
în decursul a mai tuturor legislaturelor. La în
ceput membru al «fracţiunii libere şi indepen
dente*, I. a întrat apoi în partidul liberal Bră- 
tiano-Sturdzist. In lungul cabinet I. Brătianu a 
fost câteva luni (până la 3 Apr. 1877) ministru 
de externe. I. e membru oifiinar al Acad. Rom.
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Scrieri: Discursuri asupra epocei lui Mateiu Ba- 
sarab şi Yasile Lupu (1868), Cuventări parla
mentare (1879), Proclamarea regatului (1881), 
Despre împerăţia româno-bulgară (1888), Re
staurarea monumentelor naţionale (1891). (Cf. 
Maiorescu, disc. pariam, voi. 2.)

lonescu^ Radu, publicist şi om politic român, 
n. 1832 in Bucuresci, f 1873. I. îşi termină 
stddiile în Francia; întors în ţeară colabora la 
(Jiarele »Dâmboviţa« şi «Independentul*; 1865 e 
numit director în ministeriul cultelor şi instruc
ţiunii publice; 1867 e trimis ca agent al ţerii 
la Belgrad. Ser.: Cântări intime (1854), Odă la 
România (1859) şi o mulţime de articole şi poesii 
respândite prin 4>are.

lonescu, Alexandru, advocat al creditului fun
ciar urban din Bucuresci, fost deputat, magistrat 
şi publicist. N. 1842 în Ploiesci, şi-a făcut 
studiile liceale şi superioare la Paris. A pu
blicat mai multe lucrări dintre cari menţionăm: 
«Explicarea procedurei civile», «Călăuza cetăţea
nului», «Le droit franţais et le droit romain», 
«Moş Aldea» roman, ş. a. A colaborat la «Stin
dardul ţerii», «Binele Public» şi a redactat «Albina».

[Caion.]
lonescu, G. CHon, v. Gion.
lonescu, Take, om politic şi advocat român, 

n. 13 Oct. 1858 la Ploiesci, şi-a făcut studiile 
gimnas. în Bucuresci şi cele juridice la Paris, 
întors în ţeară la 1881, a devenit în curând 
unul din cei mai distinşi advocaţi şi a întrat 
totodată în luptele politice. La început colabo
rator al ultra-liberalului «Românul», ales 1884 ca 
deputat Brătienist, trece la 1885 în oposiţie, se 
alipesce cu vremea de conservatori, în mijlocul 
cărora devine cel mai ager orator parlamentar, 
şi dela Nov. 1891 până la Oct. 1895 este mi
nistru al cultelor în ultimul cabinet Lascar Ca- 
targiu; tot ministru al cultelor a întrat şi în 
cabinetul G. Gr. Cantacuzino dela Apr. 1899, 
iar la începutul anului 1900 a schimbat acest 
departament cu al finanţelor. Cunoscută este 
îndeosebi lupta lui din 1896—99 cu fostul mi- 
nistru-president Dimitrie A. Sturdza în chestia 
transilvană. Un deosebit merit şi-a câştigat 
pentru cultura Românilor din Transilvania prin 
asigurarea rentei gimnasiului din Braşov. Scrieri: 
De la cession des creances (Paris 1878), De la 
condition de l’enfant naturel ă Rome (Paris 
1881), Divorţurile noastre (1883), Discursuri par
lamentare (1887), La Politique etrangere de la 
Roumanie (1891), Legea clerului (1893), Proiect 
de lege pentru înveţămentul secundar şi superior 
(1895), Chestiunea macedoneană (1897), Discur
suri politice, voi. I, (1897). A dirigiat în 1889 
(Jiarul politic «Liberte Roumaine» şi este unul 
dintre colaboratorii de frunte şi conducetor al 
(Jiarului «Timpul».

lonescu, Toma, fratele celui precedent, profesor 
de anatomia topografică şi de chirurgie la facultatea 
de medicină a universităţii din Bucuresci, director 
al institutului de anatomie topografică şi chirur
gicală, chirurg-şef al spitalului Colţea, n. 13 Sept. 
1860 la Ploiesci; a urmat cursurile primare şi 
liceale în Bucuresci, la Paris făcu studii juridice 
şi de medicină, luă licenţa în drept la 1882, cu 
deosebire însă se dedică studiului anatomiei şi 
chirurgiei; la 1889 e naturalisat cetăţean francez; 
lucrând un timp ca internist şi asistent la spi

talele din Paris, la 1891 e numit prosector la 
facultatea de medicină; luă medalia de argint 
la concursul pentru chirurgie, premiul Laborie 
(5000 fr.) al academiei de medicină şi docto
ratul în medicină (1892); reîntors în ţeară, la 
1894 e numit profesor la facultatea de medicină 
a universităţii din Bucuresci, cu care ocasiune 
îşi recăpetă drepturile sale de cetăţean român. 
La 1895, 1896 şi 1897 luă parte ca delegat al 
guvernului român la congresele chirurgicale, ţi
nute în Paris, unde prih comunicările sale sciin- 
ţifice deschise chirurgiei moderne un nou teren 
de activitate, până atunci necunoscut. Scrieri: 
Observations et reflexions sur un cas de panaris 
tuberculeux (1886); Note sur une anomalie mus- 
culaire; Note sur un type arteriel de la niain; 
Sur un cas de pericystite et pelvicellulite; Sur 
un cas d’epulis fibreuse; Des kystes epidermi- 
ques traumatiques de la paume de la main et 
des doigts; Tuberculose et arthritisme (1888); 
Sur l’anatomie topographique du duodenum et 
hemies duodenales; Note sur l’anatomie de l’S 
iliaque; Lymphangiome de la region ci-urale 
droite (1889); Hernies internes retroperitoneales 
(1890); Technique operatoire des gastrectomies 
pour cancer; Technique operatoire pour l’ou- 
verture des cavemes pulmonaires; De la con- 
solidation des fractures chez Ies paludiques; Tu
berculose herniaire (1891); Le colon pelvion 
pendant la vie intra-uterine; Le colon pelvieu 
chez Tembryon et chez le nouveau-ne (1892); 
Disposition anormale des ligaments de l’appen- 
dice vermiculaire et de la fossette ileo-appen- 
diculaire; Dela fossette para-duodenale (1894); 
Tube digestif; Anatomie des ligaments de l’ap- 
pendice vermiculaire et de la fossette ileo-ap- 
pendiculaire (1895). La 1895 I. fundă la Paris 
revista «Revue des Sciences medicales», caro 
apare în limba franceză ca organ al institutului 
anatomic-chirurgical şi bacteorologic din Bucu
resci, iar în ţeară dirigează «Revista chirurgică». 

lonla, ţeara lonienilor (v. ac.).
Ionic, versul ascendent şi descendent, în me

trică versul compus din tacte ritmice ou urmă
toarea succesiune a silabelor: _f___ __  w (des
cendent), w _i___ (ascendent). [*]

Ionic, Stil architectonic elin; lu'mează celui 
Doric (v. ac.) şi s’a introdus cam cu 600 ani 
a. Cbr. Stilul I. e mai graţios decât cel doric, şi 
se caracterisează prin aceea, că columnele posed 
basă (spira) în contrast cu columnele doricie, 
cărora le lipsesce spira; iar capitolele sunt com
puse din un echin decorat şi din doue păieclii 
de volute. Trunchiul columnelor ionice posede 
24 caneluri (introcări verticale) de profil semi- 
cercual ori segmentic, între cari caneluri în 
totdeuna reraâne ceva din suprafaţa cilindrică 
a columnei, pe când la col. dor. singuraticele 
caneluri (16—20) de profil eliptic convin în o 
crestătură ascuţită. Pe când columna dorică are 
de înălţime 4—diametri, şi so subţiază în 
sus cu Vb—ys al acelui diametru, cele ionice 
sunt cu mult mai svelte, avend de înălţime 
9—10 diam. (cele atic-ionice 7—97, diam.) Se 
subţiază în sus cu s/u—V7 diam. Basa col. ion. 
are de înălţime */a—5/8 diam. şi e compusă din 
torul de din jos din un trochil şi din torul le 
sus. Sub acestea se vede câte odată şi uu obac 
pătrat. Ca în toate stilurile arcliitectonice eline,



Ionică — lorest II. 869

aşa şi în cel ionic, columnele în proiecţiunea 
lor verticală, nu sunt nici cilindrice nici conice 
retezate, ci profilate cu »entasis« (v. ac.), adecă 
se subţiază in sus după o Hnie estetică inven
tată şi introdusă de gustul fin estetic al anti
cilor Elini. Prin »entasis« se măresce impresiunea 
de resistenţă a columnei. Tabulatura (grindişul) 
de deasupra columnelor consta în totdeuna dîn 
trei părţi, anume: a) din EpistUion (Architrav) 
compus din 3 brauri; b) Zophoros (Trincos = 
Fris) cu decoraţi uni figurale, iar nici când cu 
triglife ca în stilul doric; c) Coronamentul compus 
în părţile lui principale din o lespede mare aco
peritoare (Geison) şi din o Sima, cea din urmă 
adeseori decorată cu capete de lei, prin a căror 
gură se scurge apa acoperişului. Zidiri clasice 
antice în stil I. sunt: Erechteul de pe Acro- 
polis din Atena, Templul de lângă Ilisos, Templul 
Palasei din Priene, ş. a. ^

Ionică, Marea, partea Mării Mediterane, care 
e situată între Grecia şi Italia de sud, despărţită 
de cătră Adriatica prin stiimtoarea Otranto.

ionice, insulele, grupă de insule in Marea 
Ionică, compusă din 7 insule principale, (Corfu, 
Paxo, Leukas, Itbaka, Kefalonia, Zante şi Ce- 
rigo); suprafaţa 2653 km*, cu 253,000 loc. Mai 
înainte aceste insule formau o republică sub suze
ranitate engleză, dela 1863 încorporate Greciei. 
Insulele I. sunt muntoase, lipsite de păduri, 
sărace în isvoare; climă admirabilă; producte: 
marmoră, cărbuni, păcură, pucioasă, sare; vin, 
strugurei, poame, oleu, bumbac; cereale puţine. 
Se cultivă porumbi, stupi, viermi de mătasă; 
loc. se ocupă şi cu pescuitul şi navigaţiunea. 
In antichitate aceste insule au avut soarte co
mună cu Grecia, în special cu Corintul şi Atena, 
până după dominaţiunea romană. In evul mediu 
au aparţinut Vene^ei sub numirea de prov. Le- 
vante Veneto. Dela 1797 trecură la Francezi, 
Ruşi, Turci, apoi proclamate republică sub pro
tectorat englez până la 1863, când au fost ce
date Greciei.

Ionici, filosofi, se numiau aceia dintre filosofii 
înainte de Socrate, cari căutau originea lumii 
şi a lucrurilor din ea în materie. Se numesc I. 
pentru că ei au fost aproape toţi din nume
roasele colonii din lonia. Inveţătura lor se nu- 
mesce naturalism şi hylozoism pentru cuventul, 
că toţi admit o nemijlocită unitate între materie 
şi viaţă, aşa că materia chiar din firea sa este 
capabilă de viaţă, iar viaţa este cu necesitate 
legată de materie. Ei se împart in doue grupe: 
a) hylozoişti dinamici: Thales, Anaximenes, 
Diogene şi Heraclit; b) hylozoi^ti mechanici: 
Anaximander, Anaxagoras şi Archelaos. (Cf. Teo- 
dorescu, Ist. filos. ant.; Ceberweg, Gesch. der 
Philos. I.) [PI.]

lonieni, unul din cele 4 triburi grecesci, aşe
zaţi mai ântâiu în Asia vestică, unde înveţară 
dela Fenicieni arta navigaţiei, apoi stabiliţi în 
Grecia proprie, unde ocupară Atica, Beoţia su
dică, coastele Peloponesului. Când năvăliră Do- 
rienii în seci. XI, se retraseră mulţi în vechia 
lor patrie Asia mică şi întemeiară oraşe noue 
(12): Focea, Eritrea, Clozomene, Teos, Lebedos, 
Kolofon, Efes, Priene, Myos, Milet, la cari se 
adaugă şi Smirna eoliană. Ţeara se chiema lonia, 
sănătoasă şi roditoare, locuitorii activi şi iubitori 
de libertate, luară înaintea tuturor Grecilor prin

cultura materială, prin trimitere de colonii şi 
prin experienţele politice câştigând o însemnă
tate universală. Fiecare cetate era independentă, 
numai serbătoarea în onoarea lui Poseidon He- 
liconios îi întrunia pe toţi la promontoriul Micale. 
înflorirea aceasta o întrerupseră regii lidieni 
în seci. VH, cari supuseră lonia, apoi regii 
persani. Contra acestora se revoltară lonienii 
ajutaţi de Atena şi Eritrea, dar fură învinşi. 
In urma luptelor dela Micale şi dela Eurimedon 
(466) lonienii se liberară de Perşi, dar căfiură 
în dependenţa Atenei, până ce căzură iar sub 
Perşi la 387 prin tratatul lui Antalcidas. După 
căderea regatului persan fură supuşi de Mace
doneni, apoi de Romani. lonienii erau uşurei, 
moleşi^, sensuali, însă inteligenţi, activi, cu daruri 
artistice. Poesia, filosofia, istoriografia au ajuns 
la mare desvoltare. Homer, Hesiod şi Anacreou, 
filosofii Thales, Anaximenes, Xenofanes, Anaxa
goras, Hecateu şi Herodot, părintele mediciuei 
Hipocrat, pictorii Apelles şi Farasios, toţi, spre a 
aminti pe cei mai însemnaţi, au fost I. Colonii 
au trimis mulţime împrejurul Mării Orientale: 
Abydos, Lampsac, Colone, Parion, Cizic, Sinope, 
Trapezunt, Olbia, Istros, Torni (CÎonstanţa), Bi- 
zantium, etc., cum şi în Marea Occidentală: 
Rhegium, Cume, Neapole, Aleria, Massilia (Mar
silia), etc.

loniţa, împărat al Bulgarilor şi Vlachilor. v. 
Asanescii.

lorăsci, corn. rur. în Rom., j. Covurluiu, com
pusă din 3 căt.: I., Lunca şi Zernesci, cu 1769 loc. 
(Dicţ. geogr. 1892), cari se ocupă cu agricultui’a 
şi prăsirea vitelor; corn. are 3 biserici şi 1 şcoală.

lordache, român din muntele Olimpului şi de 
aceea supranumit Olimpianul, căpitan de arnăuţi 
în timpul eteriei grecesci, era un om mic şi 
slăbănog, dar viteaz şi cinstit. El fusese de
semnat de comitetul eterist să omoare pe dom
nitorul AL Şuţu, fiind-că nu le era partisan; dar 
I. n'a fost in stare să comită asemenea mişelie, 
astfel încât Grecii se vefiură nevoiţi a curma 
(jilele principelui prin otravă în 19 Febr. 1821. 
I. moare ca un erou, pentru idealul liberării 
Greciei, fiind asediat de Turci în mănăstirea 
Secul. (Xen., Ist. Rom. V, 440 şi 468.)

Iordan, cel mai însemnat rîu în Palestina 
(v. ac.), isvoresce din munţii Ermonului (Hermon), 
curge prin lacurile Merom (Bar-el-Hule) şi Ge- 
nezaret, şi se varsă în Marea Moartă; 215 km. 
lung. Apa e tulbui-e, dar bună de beut.

lordanes, (numit greşit şi lornandes), got, 
scrie în Moesia, pe la a. 550, o istorie a Romanilor 
şi o istorie a Goţilor. Ed. Th. Mommsen, lordanis 
Romana et Getica. Monum. Germ. historica, 
Auctores antiquissimi, tom. V, 1. Berlin, 1882.

lordănesci sau Hălăuceni, comună rurală şi 
parochie dimpreună cu Slobozia Ropcii şi cu 
Pribanul, moşie mănăstirească şi boierească în 
căp. şi j. Storojîneţ în Bucovina, cu 2150 loc. 
(1961 ort. or., 61 uniaţi, 128 mos.) şi doue şcoale 
primare. [Dr. I. G. Sbiera.]

lordh, în mitol. nord-germ. (Jina pămentului 
(nemţ. Erde), mama mare a vieţii, mama lui 
Thorr sau Donar. I. se aseamănă (jinelor: De- 
meter şi Gaea la Greci, Ceres şi Tellus la Romani.

lorest II, mitropolit de Alba-Iulia (1641—43), 
a tipărit vestita cazania din Govora, începută 
de predecesorul său Ghenadie (v. ac.). (Timot.
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Cipariu, Acte şi fragmente. Blaj, 1865, p. XV; 
Xen., Ist. Rom. IV, 74; V, 683). v. Joreste.

lorga, Nicolae, istoric român, n. 5 Iun. 1871 
la Botoşani. După ce face studii strălucite la 
universitatea din Iaşi, pleacă la Paris, unde îşi 
continuă studiile superioare şi unde obţine titlul 
de elev diplomat al şcoalei de înalte studii cu 
lucrarea : Philippe de Mezieres 1327—1405 et la 
Croisade au XlV/siecle. Paris, 1896. îşi continuă 
apoi studiile la Berlin şi Leipzig, unde obţine doc
toratul în filosofie cu lucrarea: Thomas III Marquis 
de Saluces. Paris, 1893. La 1894 se întoarce în 
ţeară şi este numit profesor suplinitor, 1895 pro
fesor titular, de istoria medie, modernă şi con
temporană la universitatea din Bucuresci; mai 
târ^u este ales şi membru coresp. al Academiei 
Române. Cariera literară şi-a început-o la 1890, 
când ancă de tot tiner şi ieşit abia din univer
sitate, debuta cu un foileton asupra dramei 
»Năpasta« a lui Caragiale, luând el singur, din 
toţi scriitorii noştri, condeiul pentru a apera 
această minunată creaţiuiie în contra criticilor 
mărginiţi şi a cabalei scandaloase, care l-a de
părtat de scenă atâţia ani de (Jile pe primul 
dramaturg român. Acest foileton publicat în pe
riodicul »Lupta« a fost urmat de multe altele în 
acelaşi jurnal şi mai târziu în »Timpul«, de studii 
literare, impresii de călătorie şi poesii publicate 
în revistele Convorbiri literare. Revista nouă, 
Archiva, reproduse mai târ4iu în volumele; 
Poesii (1890—93); Amintiri din Italia, Giosue 
Carducci, 1895 şi în doue volumaşe de Schiţe 
din literatura română, în caii se cuprind cele 
mai de preţ din lucrările de tinereţe ale auto
rului. Acestea şi broşura Une collection de lettres 
de Philippe de Mezieres 1892, sunt lucrările lui 
I. înainte de a ajunge profesor universitar. După 
această dată a scris: Despre concepţia actuală 
a istoriei şi genesa ei; Despre utilitatea generală 
a studiilor istorice, lecţii de deschidere din 1894 
şi 1895. Patru conferinţe ţinute la Ateneu: Basta 
şi Mihaiu Viteazul, 1895; Luptele Românilor cu 
Turcii dela Mihaiu Viteazul încoace; Cultura 
română sub Fanai'ioţi, 1898; pece Maiu 1898. 
Acte şi fragmente cu privire la istoria Româ
nilor adunate din depositele de manuscrise ale 
Apusului, 3 voi., 1895, 1896, 1897. Mai multe 
recensiuni: Un viaggio da Venezia alia Tana. 
Venezia, 1896; Une lettre apocryphe sur la ba- 
taille de Smyrne; Un projet relatif ă la conquete 
de Jenisalem, şi multe altele publicate mai ales 
în Revue critique din Paris. Mai multe memorii 
publicate în Analele Academiei: Contribuţiuni la 
istoria Munteniei din a doua j umetate a seci. XVI, 
1896; Pretendenţi domnesci în seci. XVI, 1898; 
Manuscripte din biblioteci străine relative la istoria 
Românilor (2 memorii), 1898 şi 1899; Documente 
noue în mare parte românesci relative la Petru 
Şchiopul şi Mihaiu Viteazul, 1898; Socotelile 
Braşovului şi scrisori românesci cătră sfat în 
seci. XVII; Socotehle Sibiiului, 1899; Cronicarii 
muntenesci din seci. XVII, 1899, 1900; Călători, 
Ambasadori şi misionari în ţerile noastre şi 
asupra ţerilor noastre (Extras din Buletinul So
cietăţii de Geografie), 1899. Afară de acestea să 
mai cităm monumentalele publicaţii: Notes et 
extraits poui' servir â l’histoire des Croisades 
au XV siecle, 2 voi. Paris, 1899, precum şi vo
lumele X şi XI din colecţia documentelor lui

Hurmuzachi. Apoi: Documente româneşti din 
Archivele Bistriţei, 1899; Une nouvelle biogra- 
phie de J. Basilicos, 1899; Relaţiile comerciale 
ale ţerilor noastre cu Lembergul, 1900; O amă- 
nunptă critică a lui Gr. G. Tocilescu în Conv. 
Literare, 1900, şi Istoria Chiliei şi Cetăţei Albe, 
operă premiată de Acad. Rom. 1900. In fine: 
Opinions sinceres: La vie intellectuelle des Rou- 
mains en 1899, o serie de articole publicate în 
Independance roumaine; sub presă: Viaţa lui 
Mihaiu Viteazul.

lorgan, sin. pentru cearşaf, lepedeu.
Iorgovan, Ian sau lovan Iorgovan, uneori cu 

predicatul braţ de busdugan, un erou din poeşia 
poporală. rom. Balada (Familia 1874, pag. 424) 
are cuprinsul: că la codrul Cernei (lângă Me- 
hadia) au plecat trei surori, cea mai mică şi 
frumoasă culegând flori a adormit, iar celelalte 
s’au dus. Când cea mică în zori s’a trezit, a 
strigat pe surori, dar în codru numai cucul so 
au()ia şi la rugarea fetiţei, nu voia să o scoată 
la drum. Atunci de pe stâncă vine un şarpe, 
se încolăcesce pe după ea, dar ea ţiulind, audo 
lovan Iorgovan, care călărind venia cu doi câni, 
sare Cerna şi taie şerpele, vrea să o aibă de 
soţie, însă nu se poate, pentru că ambii sunt 
prunci de împerat dela scăpătat. I. I. creapă 
capul de şarpe, dar acesta fuge cătră Dunăre, 
se ascunde într’o peşteră şi aci împuţindu-se 
sloboade musca rea, care prăpădesce vitele. 
După altă baladă (Familia 1879, pag. 109) un 
şarpe negru a mâncat 99 voiriici şi a oprit dj u- 
mui'ile. împăratul promite daruri aceluia, caic 
îl va prăpădi. I. pleacă spre Cerna în sus, şar
pele îi iasă în cale şi-l ia pe fugă, dar I. I. 
se reîntoarce şi şarpele se ascunde în dumbravă. 
Atunci I. I. aprinde dumbrava din trei păliţi, 
arde ochii şarpelui şi apoi îl taiă. I. I. repie- 
sintă pe Hercules, când a prăpădit hidra, iar 
după mitologia grecă a fost lolaos, care pentru a 
ajuta lui Hercules, a aprins pădurea. [Atm.]

Iorgovan, numire populară a plantei Syringa 
vulgaiis L. (v. ac.).

Iorgovan, drum roman, cunoscut sub acest 
nume în j. Mehedinţi (Rom.), în plaiul Cloşani 
şi plasa Dumbrava.

lorgovici, Paul, un pionir al deşteptării Ro
mânilor din Banat, n. 28 Apr. 1764 în coin. 
Varadia, cott. Timişului, unde părintele seu era 
preot; făcând studii de drept în Pesta, Pojon 
şi Viena, obţine diploma de advocat; dela Viena, 
ademenit de exemplul lui Şincai, merge la Roma, 
unde în decurs de 3 ani studiază prin biblioteci 
şi adună o mulţime de documente şi ioscri|)- 
ţiuni relative la istoria şi limba română; din 
Roma merge la Paris şi Londra, iar de acolo 
se întoarce la Viena, şi episcopul din Vei-şeţ, 
Şacabent, îl numesce advocat consistorial. Aici 
scrie: «Observaţiile de hmba română«, tipărite 
în Buda la 1779; tot aici traduce mai multe 
documente adunate la Roma şi scrie un glosar 
în patru limbi: română, germană, latină şi fran
ceză. Activitatea literară a lui I. deşteaptă ne
dumerirea Sârbilor, iar când văzură aceştia, că 
I. începe a scrie cu litere latine, fură cuprinşi 
de spaimă grozavă. In urma intrigilor şi acu- 
saţiuiiilor Sârbilor 1. e lipsit de postul seu şi 
aruncat în temniţă, iar cărţile şi scrisorile lui, 
pe câte s’a putut pune mâna, sunt date llacă-
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rilor. Neputendu-se dovedi nimic în contra Iui, 
I. e eliberat şi dela 1805 aplicat prof. la gim- 
nasiul din Verşeţ. I. începe din nou sa-şi facă 
glosarul, ajungând până la lit. M; la 1808 pe 
când aştepta numirea sa ca director al şcoa- 
lolor naţionale din regimentul român illiric dela 
Caransebeş, moare subit la 21 Martie. Moartea 
lui grabnică le păru Românilor suspectă, de 
aceea tradiţiunea crede, că ar fi fost otrăvit. 
Afară de scrierile indicate, dela I. mai avem: 
Scurta istorie a Românilor din Dacia, descrierea 
celor mai faimoşi împeraţi, filosofi şi bărbaţi ai 
antichităţii. Cf. los. Vulcan, Dimitrie Cichindeal. 
Date noue despre viaţa şi activitatea lui; Discurs 
de recepţiune ţinut în Academia Română; Iul. 
Vuia, Şcoalele rom. bănăţene în seci. XVIII.

lormundgandr (şi Midgardschlange), în mitol. 
nord-germană un şerpe aruncat în afun4imea 
mării, unde a crescut atât de mare, încât pe 
fundul mării a încungiurat pământul de îşi muşca 
coada (v. Anandi), iar în luptele 4ilei din urmă 
va voma venin şi de acesta se va aprinde aerul 
şi marea. [Atm.]

losafat, numit Snagoveanul, fundatorul ca
pelei române din Paris, n. 22 Apr. 1797 în 
Valea-Caselor, j, Dâmboviţa, se preoţi la 1827; 
1831 membru în consistoriiil episcopiei de Buzeu; 
1834 preot al colegiului Sf. Sava din Bucuresci, 
unde urmă şi cursurile în calitate de auditor până 
la 1840, când Alexandru Ghica-Vodă îl numesce 
eclesiarch al curţii domnesci; 1842 e numit 
egumen al mănăstirii Snagovului; 1848 luă pai’te 
Ia revoluţie şi fu expatriat; 1853 caarchimandrit 
se aşează în capitala Franciei şi fundează capela 
română de acolo, pe care la 1860 o închină 
Mitropoliei din Bucuresci. f 17 Nov. 1872. 

losafat, vale, v. Cedron. 
losefina Tascher de la Pagerie (1763—1814), 

n. în insula Mairinica, se căsătoresce 1779 cu 
vicontele de Beauharnais, care fiind condamnat 
la moarte 1794, moare ucis pe eşafod. După 
doi ani devine soţia generalului Napoleon de 
Bonaparte, mai târ4iu împerat al Franciei sub 
numele de Napoleon I. împărăteasă în 1804, în 
1809 Napoleon se desparte de dînsa sub motivul 
că era sterilă. I. moare în palatul Malmaison 
la 1814. [Caion.J

losefina, Friderica Luisa, princesă de Ho- 
henzollern-Sigmaringen, mama M. Sale regelui 
Carol I al României. Măritată după Anton Carol 
de H.-Sigmaringen ca princesă de Baden. Vă
duvă dela 1885. A avut 6 copii: Leopold, a 
cărui candidatui’ă la tronul Spaniei a provocat 
resboiul franco-german, din 1870—71; Carol 
(n. 20 Apr. 1839), regele României; Anton, mort 
la 5 Aug. 1866 în urma ranei primite în lupta 
dela Koniggrătz (3 Iulie 1866); Frideric, co
mandant de brigadă în garda prusiană; Stefania, 
soţia regelui portughez Pedro (f 17 Iul. 1859) 
şi Maria, dela 25 Apr. 1867 soţia contelui Filip 
de Flandria. [t.]

losefinos, nume ce se dedea în Spania Fran
cezilor şi Spaniolilor partisani ai lui losif, fratele 
lui Napoleon I, făcut rege al Spaniei în 1807. 
Pariisanilor acestui rege li-se mai dedea şi po
recla de Afrancesados. [Caion.]

losemite, valea, v. Tosemite. 
losephus Flavius, (37—95), celebru istoric 

ovreu, cunoscut prin lucrarea sa întitulată »An-

tichităţile ovreiesci«, importantă şi plină de in
teresante amănunte asupra istoriei poporului 
ovreu; a murit la Roma, făcea parte din familia 
Macabeilor şi secta Fariseilor. Numit de com
patrioţii săi guvernator al GalUeei susţine în 
lotapata un lung asediu contra lui Vespasian. 
Afară de opera sa de căpetenie, citată mai sus, a 
mai scris; »Istoria resboaielor ovreiesc!*, «Elogiul 
a şepte martiri Macabei«, ş. a. [Caion.] 

losla, rege din Iuda, 640—609 a. Chr., fiul şi 
următorul lui Amon, purifică şi înălţă cultul lui 
lehova, muri Ia Megiddo în lupta contra regelui 
Necho din Egipt.

losias, Frideric, principe de Saxa-Coburg, ge
neral austriac, n. 1737 în Coburg; 1756 a intrat 
în ai'mata austriacă. A luat parte în resboiul de 
7 ani. 1788—91 a comandat un corp de armată 
contra Turcilor. 1793 comandant al armatei au- 
striace contra Francezilor; învinse la Aldenhoven 
şi Neerwinden; pierdu lupta dela Fleurus, după 
care trebui să evacueze Belgia, f 1815.

losif, fiul lui lacoh şi al Rachilei, tatăl lui 
Efraim şi al lui Manase, vândut de fraţii săi, 
ajunge la mari onoruri în Egipt, unde îl urmează 
şi familia sa, pentru a fi aşezată în pământul 
Gosen, şi astfel din următorii lor să se formeze 
un popor ales al împărăţiei lui Israil.

losif, logodnicul fecioarei Maria, mama lui 
Isus, un lemnar; a murit probabil âncâ înainte 
de a începe Isus a învăţa, piua comemorativă 
Dumineca înainte de Crăciun.

losif, împăraţi romani ţi regi ai Ungariei: 
1) 1.1, fiul împăratului Leopold I şi al Eleonorei 
de Pfalz-Neuburg, n. 26 Iulie 1678, f 17 Apr. 
1711 (de vărsat). 9 Dec. 1687 încoronat rege al 
Ungariei, 1690 rege german, 1699 căsătorit cu 
Amalia ’Wilhelmina de Braunschweig, având cu 
ea două fice. Deja în etate de 16 ani participa 
la consiliile de stat, având astfel prilej a se in
troduce în arta guvernării şi a cunoasce ancă 
de tinăr neajunsurile, cari bântuiau din toate 
părţile imperiul Habsburgilor. Om liberal şi cu 
vederi largi, I. âncă de tinăr desaproabă ma- 
chinaţiunile iesuiţilor şi crâncenele persecuţiuni 
contra protestanţilor şi ortodoxilor. După moartea 
tatălui seu (5 Maiu 1705) luând însuşi frânele 
guvernării, alungă pe iesuiţi din Hofburg şi cion- 
tează şi preponderanta influenţă a lui Kollonici, 
intransigentul archiepiscop rom.-cat. Le secue- 
streazâ din «Domus professa« cinci milioane flo
rini, pe cari îi folosesce la acoperirea speselor 
de resboiu. Continuă cu mai multă energie decât 
tatăl său resboiul contra lui Ludovic XIV al 
Franciei pentm succesiunea la tronul spaniol, 
iar pe papa Clement IX, care sprijinea pe Lu
dovic, îl aduce la reson prin represalri, aşa că 
la 1707 fratele său Carol e recunoscut rege al 
Spaniei. In afacerile interne era condus de pla
nuri mari şi salutare. Prin introducerea unui 
sistem nou voia să saneze neajunsurile în ad
ministraţia militară şi civilă, să organiseze pe 
base noue imperiul roman, şi prin blândeţă şi 
dreptate să pună capet luptelor confesionale şi 
resboiului civil. Sub el a decurs rescoala lui Fr. 
Râkoczy II (v. ac.) terminată prin pacea dela 
Sătmar (29 Apr. 1711) între stipulaţiunile căreia, 
la punct 4, era libertatea religiunilor recepte, 
punct ce foarte des a fost violat. A făcut con
cesiuni protesta,nţilor; celor din Silezia le-a re-
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stituit 120 biserici, pe cari iesuiţii le luaseră 
dela ei cu forţa, S’a interesat do soartea Româ
nilor şi Rutenilor, cei mai asupriţi dintre toate 
popoarele ţerii, şi ou diploma din 30 Mart. 1708 
a confirmat diplomele tatălui seu dto 23 Aug. 
1692 şi 16 Febr. 1699, favorabile acestor po
poare. (v. Leopold I.)

2) I. II, fiul Măriei Teresia şi Francisc Ştefan 
de Lotharinghia, n. 13 Mart. 1741, f 20 Febr. 
1790. Strimtorată de oştirile lui Frideric II. M. 
Teresia merge cu I. (în etate de jumetate an) 
la Pojon, unde îl presintă mai marilor ţerii. 
Scena descrisă însă de unii istorici maghiari, 
că a întrat în dietă cu băiatul în braţe şi plân
gând ar fi cerut ajutorul Maghiarilor, este le
gendă numai. Băiat deştept, I. ura studiile ab
stracte ; instructorii sei nu puteau ajunge la nimic 
cu el; numai cele juridice şi de stat mai puteau 
încâtva să-i atragă atenţiunea. Şi-a câştigat to
tuşi cunoscinţe vaste şi cultură înaltă, mai mult 
pe cale autodidactică şi prin desele călătorii. 
Dela etatea de 18 ani participă la consiliile de 
stat. In acest timp şi-a concipiat opul »Reveries« 
(Reverii), în care sunt depuse principiile după 
cari era decis să guverneze. 1760 căsătorit ou 
Isabela de Parma (•)* 1763), a doua oară (22 Ian. 
1765) cu Maria losefa de Bavaria (f 28 Maiu 
1767), 1770 îi moare şi unica fică, în etate abia 
de 8 ani, remânend singur în societatea care 
nu-1 înţelegea şi în care el nici o distracţie nu 
afla. 1764 ales rege german, iar 18 Aug. 1765, 
după moartea subită a tatălui seu, împărat roman 
şi conregent. Mamă-sa însă afară de afacerile 
mihtare şi externe uu-i lăsa nici o înrîurinţă. 
Disgustat de această încătuşare a dorului seu 
de a drege şi îndrepta multele rele pe cari le 
vedea în sistemul de guvernare, întreprinde dese 
călătorii pentru a face experinţă şi a cunoasce 
din propria intuiţiune neajunsurile din imperiu, 
pe cari cu atât mai radical să le poată apoi sana 
când singur va ave să domnească. 1766 călă- 
toresce prin Ungaria şi Banatul timişan până 
la graniţa Munteniei; 1768 în Boemia şi Mo- 
ravia; 1769 în Italia; Aug. acelaşi an întâlnire 
cu Frideric II în Neisse (Prusia); 1771 în Ungaria 
până la Arad; 1777 cercetează la Paris pe sora 
sa Maria Antoaneta, soţia regelui Ludovic XVI, de 
acolo trece în Spania; 1780 Apr,—Aug. în Rusia, 
cercetând pe ţarevna Catarina U, cu mari sco
puri politice.

29 Nov. 1780 murind Maria Teresia (de hi- 
dropică) I. remâne singur domnitor şi începe 
îndată lunga serie de reforme. Pentru ca ju
rământul, ce trebuia să-l facă pe constituţia un
gară, să nu-1 geneze în executarea planului de 
reforme, nu s’a încoronat. 1781 dă edictul de 
toleranţă (deplin drept civic şi libertate religi
oasă acatolicilor); opresce ducerea dispensaţiilor 
la Roma şi restringe mult dreptul de ingerinţă 
al papei în afacerile imperiului; edă «Placetum 
regium* (v. ac.). 1782 vine la Viena însuşi Pius VI 
să-l înduplece a-şi schimba direcţia, dar I. nu ce
dează. In acelaşi an institue comisia bisericească 
spre a-i sta în ajutor la executarea reformelor. 
Cassează numeroase orduri călugăresci şi le se- 
cularisează averile, pe caii le folosesce în scopuri 
şcolare; dispune conscrierea averilor bisericesc! 
spre a regula dotaţia preoţilor şi ordinează ore- 
scerea clericilor în seminalii de stat. 1783 dă pa

tenta despre administraţia publică, în care ex
plicând, că domnitorul şi amploiaţii trebue să 
fie dedicaţi exclusiv binelui public, pretinde dela 
amploiaţi zel şi ascultare necondiţionată întru 
executarea ordinelor sale. 1784 duce coroana 
ungară la Viena; introduce în locul latinei ca 
limbă oficială limba germană şi ordinează re- 
censementul poporaţiunii; cassează dreptul disci
plinar judecătoresc al domnilor de pământ. 1785 
cassează vechia organisare municipală a Ungariei 
şi o arondează în 10 districte, în frunte cu un 
comisar regesc. Separează judicatura de cătră 
administrare, pune in lucrare generalisarea drep
tului civil şi penal şi a procedurii judecătoresc!, 
cum şi introducerea instituţiunii cărţii funduale 
în întreg imperiul. 1786 măsurarea pământului 
(catastru) pentru a întroduce dare dreaptă. A 
uşurat mult soartea iobagilor (v. ac.), cari până 
atunci trăiau adevărată viaţă de sclavagiu, a 
căror soarte deplorabilă o cunoascea parte din 
mulţimea de suplice, parte din proprie intuiţie 
(în Transilvania făcuse trei călătorii 1773, 1783, 
1786). Dă primul rescript în favorul iobagilor Ro
mâni din Trans. în 16 Aug. 1783 (cf. BariţI, 472), 
apoi diverse rescripte în 1785 după sufocarea 
revoluţiunii lui Horia (v. ac.). 1788—89 paralel 
cu Rusia poartă resboiu contra Turciei şi în 
acelaşi timp în Olanda pentru navigarea liberă 
pe rîul Şelda.

In toate acţiunile sale de reforme, I. avea să 
lupte cu oposiţia înverşunată a claselor privile
giate şi a domnilor de pământ, special în Ungaria 
şi Transilvania. Nobilimea maghiară conspirase 
chiar să ridice armele în contra împăratului, 
înfrânt de boală, de care suferia âncă din toamna 
anului 1788 (tuberculosă), şi văzând înverşu
narea nobilimei pentni «desconsiderarea consti
tuţiei*, promite Ungariei convocarea dietei după 
însănătoşare, iar în 28 Ian. 1790, presimţindu-şi 
sfîrşitul, la sfatul ministrului Kaunitz şi al can
celarului Pâlffy revoacă toate reformele, susţi
nând numai decretele date pentru uşurarea sorţii 
iobagiilor şi edictul de toleranţă. Intre multele 
sale reforme umanitare era şi desfiinţarea pe
depsei de moarte în întreg imperiul.

I. II a fost cel mai luminat domnitor al epocoi; 
cel mai cu bunăvoinţă pentru poporul de jos, 
şi special pentru Români, cari dacă l-ar fi în
ţeles pe deplin şi n’ar fi precipitat evenimentele 
(resc. Horia), ar fi avut puternice motive de a-l 
considera ca cel mai mare protector şi binefă
cător. Şi aşa însă I. II merită să fie amintit cu 
recunoscinţă şi pioasă aducere aminte. (Cf. Bariţ, 
«Părţi alese din Istoria Transilvaniei* 1, pag. 453 
pânâ517 ; A.D.Xenopol, «Istoria Românilor* t. V, 
pag. 695 et sequ.; Gross-Hoffinger: «Lebens- und 
Regierungsgeschichte JosephII«, 4tom.; Marczali 
Henric, «Magyarorszâg tortenete II. Jozsef ko- 
râban», 3 tom.; A. Jăger, «Kaiser Joseplis 11. 
und Leopold II. Reform u. Gegenreform*. Wieii, 
1881—85.) [t.J

losif, 1) I. Emanuil, rege al Portugaliei (17.50 
până 1776), n. 1715, ţ 24 Febr. 1777; fiul lui 
loan V. Uşuratic şi fără nici o energie; a domnit 
în locul său energicul losif Carvallio, marcliis 
de Pombal, în timp ce I. îşi vedea de teatru şi 
vânat. 3 Sept. 1758 s’a comis contra lui atentat, 
care a tras după sine expulsarea ie.suiţilor de 
pe întreg teritoriul Portugaliei (3 Sept. 175C).
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2) I., rege al Neapolei, mai târziu al Spa
niei. (v. BonaparteJ.

3) I. Wilhelm Frideric, duce de Saxa-Hild- 
burghausen, fiul ducelui Ernest II; n. 1702, 
f 1787. Ca geueral campestru în armata au
striacă, între altele a luat parte şi în resboiul 
din Ungaria contra Turcilor (1737—39), dar în 
comitatul Timiş şi în Bosnia a fost bătut de 
oştirile turcesci. 1738 căsătorit cu nepoata prin
ţului Eugen de Sa voia, de care, din causă că nu 
căpetase cu ea zestre câtă el sperase, în curând 
s’a divorţat.

4) I. duce de LiecMenstein (v. ac.).
5) I. Salvator Ferdinand, archiduce de Au

stria, n. 24 Maiu 1872 în Salzburg, fiul lui Fer
dinand IV, mare duce de Toscana; servesce în 
armata austro-ungară.

6) I. Clement, duce de Bavaria, principe-elector 
de Colonia, n. 1671, f 1723. Deja în etate de 
13 ani episcop de Freising, iar cu un an mai 
târziu episcop de Regensburg. 1688 s’a impus 
episcop de Colonia fată cu candidatul Franciei. 
Această alegere şi pretensiunile lui Ludovic XIV 
asupra Pfalz-ului au provocat resboiul din 1688 
până 1697 cu Francia. In resboiul de succesiune 
spaniol a luptat pe partea lui Ludovic XIV. Om 
foarte ambiţios şi vecinie încurcat în lipsuri 
de parale.

losif, archiduci din casa Habsburg.
1) I. loan Anton, palatin al Ungariei; n. 

9 Martie 1776 în Firenza ca al şeptelea fiu al 
împeratului Leopold II. 1795 după moartea ar- 
chiducelui palatin Alexandru Leopold, fratele 
seu, împeratul Francisc I, l-a numit locţiitor al 
Ungariei, iar 1796 dieta dela Pojon l-a ales 
palatin. 50 ani a purtat această înaltă dignitate, 
căutând, nu fără succes, aplanarea divergentelor 
dintre casa domnitoare şi dietele ungare. El a 
dat curţii sfatul, ca în loc de represalii să caute 
a îmblâncji pe matadorii opositiei maghiare prin 
titluri şi dignităti de curte. 1797, 1800, 1809 
comandantul insurecţiei nobilimei ungare în res- 
boaiele franceze; 1838 foarte activ întru restau
rarea Pestei, pustiite prin exundarea Dunărei; 
1840 a exoperat amnestie lui Kossuth, "W esselenyi, 
Lovassy (nebunit în temniţă) ş. a., arestaţi pentru 
lesa maiestate. Museul naţional din Budapesta, 
şcoala militară »Ludoviceum«, politechnicul, des- 
voltat din şcoala industrială, Academia ma
ghiară, etc., îl nuineră între cei mai munificenti 
protectori ai lor. (La Academie membru fundator 
cu donatiune de 10,000 fi.). Preste tot I. s’a 
identificat aproape întru toate cu aspiratiunile 
Maghiarilor, cari i-s’au şi aretat recunoscetori, 
numind după numele lui politechnicul din Buda
pesta, canalul transdanubian, piaţa losif din Buda
pesta, cu o statuă de bronz a lui, şi eternisându-i 
memoria în art. de lege I din 1848. I. a fost 
căsătorit de trei ori: cu Alexandra Pavlovna, 
fica tarului Paul, (f 1 Febr. 1800), cu Hermina, 
ducesă de Anhalt-Bernburg-Schaumburg, (f la 
2 ani după cununie, 14 Sept. 1817), avend cu 
ea gemenii Hermina (t ca jună) şi Ştefan (pala
tinul). Cu a treia soţie, Maria Dorotea, prin- 
cesă de Wurtemberg (f 1855) a avut pe losif, 
(comandantul suprem al honvecjimei), Elisa- 
beta şi Henrieta Maria (regina Belgiei). M. 
Dorotea a întrodus în Ungaria obiceiul pomului 
de Crăciun.

2) L, Ludovic Car ol, fiul fostului palatin I., 
n. 2 Mart. 1833 în Pojon. 1866 comandant de 
brigadă în resboiul din Boemia, unde în de
cursul bătăliei dela Koniggrătz a luat comanda 
corpului 4, în locul rănitului Festetich, distin- 
gendu-se prin calmitate şi curagiu uimitor, pentru 
ce în 16 Oct. 1866 a fost decorat cu crucea 
militară pentru merite. 1866 FZM. şi în curând 
comandant suprem al honve(Jimei. 2 Oct. 1873 
M. Sa i-a conferit ordul Sf. Ştefan. 22 Oct. 1874 
general de cavalerie. I. se ocupă şi cu sciinta; 
sciintele naturale şi filologia modernă are în 
el un valoros cultivator. E temeinic cunoscetor 
al idiomelor limbei ţigănesc! şi al celor indice. 
A publicat o gramatică ţigănească sub titlul: 
»Romane Sziklaribe Csibâkero«, (în editura aca
demiei maghiare), »E1undamentum Linguae Zin- 
garieae I. I. M. Konitsnyak, 1806«, »Eredeti 
czigânylevelek*, (Epistole ţigănesc! originale), 
»Thiere im Glauben der Zigeuner®, (în revista 
»Urquel« 1895). Ai-ticolul despre Ţigani şi limha 
ţigănească şi vocabularul ţigănesc din lexiconul 
»Pallas« e scris de I. Ca botanic erudit a pu
blicat o valoroasă lucrare despre flora grădinei 
din Alcsuth. Membru onorar (1888) al Academiei 
maghiare, al Societăţii filologice din Budapesta, 
protector şi colaborator al revistei »Ethnologische 
Mitteilungen aus Ungarn®. Pe moşia sa dela 
Alcsuth şi Chişineu (cott. Arad) a înfiinţat eco
nomii şi grădinării de model, iar din insula 
Margareta (proprietate a lui) a făcut publicului 
budapestan loc de recreaţie, cum rar să-i afli 
părechia. I. este cu trup cu suflet amic al Ma
ghiarilor, sprijinesce cu autoritatea posiţiei sale 
şi cu mijloace materiale toate întreprinderile 
culturale şi filantropice ale lor, e intermediar 
între ei şi casa domnitoare. 12 Maiu 1864 s’a 
căsătorit cu Glotilda, ducesă de Saxa-Coburg- 
Gotha, avend cu ea doi ficiori şi trei fete, dintre 
cari cea mai mare Maria Dorotea Amalia, (n. 
14 Iunie 1867 în Alcsuth), la 15 Iulie 1896 că
sătorită cu Filip de Orleans, pretendent la 
tronul francez, iar fiul cel mai mare losif August 
Victor, n. 9 August 1872 în Alcsut. la 15 Nov. 
1893 căsătorit cu Augusta, princesă de Bavaria, 
nepoată de fică a M. Sale Francisc losif I. Al 
doilea fiu Ladislau, (n. 16 Iulie 1875), t 1897 
împuşcat, din negrijă, la o vânătoare în pădurea 
dela Ăgya, (cott. Arad). [t.]

losif I, Mitropolitul Moldovei (între 1395 
până 1435), s’a ales şi a păstorit în împreju
rările cele mai grele. Patriarchii constantino- 
politani aruncaseră de mult ochiul asupra bi- 
sericei moldovene, care sta sub archiepiscopia 
Ohridei, uneori şi în dependenţă de Halici în 
Gahţia, fără însă a i-se cunoasce mai deaproape 
istoria. Pe la 1389 un şarlatan Tagara, dându-se 
drept patriarch, sfinţise un episcop în Moldova; 
atâta fu de ajuns pentru ca Fanarul să se ame
stece în afacerile bisericei moldovene. El tri
mite o comisiune de anchetă, pe care însă dom
nitorul, probabil Petru Muşat, nu o primesce. 
Atunci patriarchia numesce deadreptul de mi
tropolit pe un grec leremia, care de asemenea 
e alungat cu ruşine în 1394; Moldovenii se 
grăbesc acum a-şi pune ei un mitropolit, şi 
astfel cer dela archiepiscopul Galiţiei să hiro
tonească pe I. Patriarchul furios rostesce ana
tema pe ţeară şi caută să-i impună cel puţin
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ca locţiitor de mitropolie pe protopopul român 
Petru. Moldovenii însă nu vreau să scie nimic 
despre această înrîurire şi trimit înapoi fără 
ispravă doue deputaţiuni, una sub mitropolitul 
Mitilenei (1395) şi alta sub archiepiscopul de 
Betleem (1397), remânend mereu sub afuinsire 
şi nesciind cum să se înţeleagă. In aceste îm- 
prejui’ări Mircea cel Mare, din interes politic 
ce avea de a fi bine cu cei din Bizanţ, taie 
nodul gordic: năvălesce în Moldova, prinde pe 
Juga-Vodă II, şi pune în locul lui pe fratele 
seu Alexandru cel Bun, care se împacă la 1401 
cu patriarchul sub condiţie, ca acesta să recu
noască alegerea lui I. de canonică, în schimbul 
supunerii bisericii moldovene. Ceaslovul măn. 
Neamţu pretinde, că acest act să fi fost făcut 
cu ocasia unei visite în ţeară a imperatului 
grecesc loan Paleologul. Tot atunci se trimise 
dela patriarchie mitră şi sacos, căci până atunci 
se slujise numai cu felon. Pe vremea lui I. s’au 
înfiinţat episcopiile Roman şi Rădăuţi. (Xenopol, 
Ist. Rom. II, 240. Erbicean, Ist. mitrop. Mold. 
Buc. 1888, p. LVI.)

losif II, Naniescu, Mitropolitul Moldovei, dela 
1875. N. 1820 în Basarabia, a fost adus de mic 
în Moldova de unchiul seu arcfiimandrit la Sf. 
Spiridon din Iaşi. După moartea lui a mei-s la 
renumitul episcop Chesarie al Buzeului, .sub 
protecţiunea căruia termină seminarul şi şcoala 
Sf. Sava din Bucuresci. In acest restimp se 
călugărise şi după ce a fost hirotonit preot, s’a 
numit egumen la măn. Găişeni Instrucţiunea 
sa însă cerea un teren mai rodnic, şi de aceea 
fu scos din liniştea schitului la postul de pro
fesor liceal şi seminarial în capitală. Sub mi
tropolitul Nifon a fost hirotonit archiereu, apoi 
fu ales episcop de Argeş şi în fine la 1875 mi
tropolit al Moldovei. Sub dînsul s’a restaurat 
şi terminat catedrala din Iaşi, care e astăzi una 
din monumentele de fi-unte ale architecturei 
bisericesc! din ţeară. (Alman. Cult. Buc., 1893, 
p. 15; Erbicean, Ist. mitrop. Moldovei. Buc., 
1888, p. LXX VII uu.)

losif I, Sevastias, Episcop de Argeş (1793 
până 1819). Această episcopie a fost fundată 
chiar în 1793 la 13 Dec. şi i-se dete ca ântâiu 
păstor I. Mai înainte fusese protosingel la epis
copia Râmnicului, şi pentru meritele sale «bi
sericesc! şi politicesci* se cousecrase episcop 
(archiereu) de Sevastia i. p. de unde prenumele 
lui. El a reparat şi a zugrăvit catedrala, parte 
din nou, parte restaurând numai picturile vechi. 
(G. I. Lahovary, Dioţ. geogr. jud. Argeş. Buc., 
1888 art. ep. Argeş; Urechiă, Ist. Rom., t. V, 
p. 35—37. Buc., 1893; Tocilescu, Curtea de 
Argeş. Buc., 1886, p. 54—55.) La 1802 se re
fugia şi dînsul la Braşov împreună cu Şuţu- 
Vodă, cu mitropolitul şi cu colegii sei de Râmnic 
şi Buzeu. (Doc. p. ist. Rom, supl. I, voi. IV, 
pag. 297.)

losua, V. Isus Navi.
lotacism, întrebuinţarea frequentă a sune

tului i într’o limbă, ca s. e. în greaca modernă.
lotunheim, în mitol. nord-gerra. locuinţa ginţii 

urieşilor. Marea a fost rotundă împrejurul pă
mântului, iar dealungul ţermurilor mării a fost 
aceea locuinţă.

Iov, (lob, Hioh), eroul cărţii din Test. vechiu 
numită după numele lui. Cartea lui 1. este una

dintre cele mai frumoase poesii didactice, scrisă 
în forma de dialog, plină de sentinţe înălţă
toare, idei morale şi asemănări fmmoase şi po
trivite. Comentare de: Dillmann, (1869), Hitzig, 
(1874), Studer, (1881) şi Brandley, «Lectures 
ou Iob«, ed. 2, 1888.

Iova, Ţar, nume dat de Românii bănăţeni lui 
loan Zâpolya (v. ac.).

lovanovicî, Ştefan,, baron, general austriac, 
n. 1828 în Pazarişte, districtul Ottofian al gră- 
niţerilor. I. a participat la luptele 1848—49 în 
Italia, după ce apoi fu împărţit în statul major. 
Abia în etate de 25 ani, estâ trimis ca căpitan 
în o misiune militară-politică la Cattaro, apoi 
în cortelul general la Omer-Paşa. Mult timp a 
fost adjutantul generalului Rodich, şi din 1861 
până 1865 consul general în Dalmaţia sudică, 
unde a avut ocasiune a cunoasce foarte bine 
situaţiunea geografică, etnografică şi politică- 
socială a acestor ţeri. In 1866 a luptat în Italia, 
în 1869 ca general de brigadă la potohrea res- 
coalei din Boche di Cattaro; 1876 general de 
divisie, primesce în 1877 comanda a XVIII-a 
divisiunii de infanterie în Spalato, cu care trupă 
ocupă 1878 Herţegovina, după un plan bine 
statorit şi fără multă vărsare de sânge. In 1882 
potolesce rescoala din Krivoăje, după ce e numit 
locţiitor şi comandant în Dalmaţia, f 8 Dec. 1885.

lovanovlciu, Vincenţiu, episcopul Aradului, 
V. t. L, p. 223.

lovianus Flavjus Claudianus, n. la Singidunum, 
proclamat împărat roman la moartea lui Iulian 
(363); mergând la Constantinopole să se înco
roneze ca împărat, moare. [Caion.]

lovicentric, (cosmografie) care se rapoartă la 
centrul lui Joe, s. e. mişcările jovicentrice ale 
sateliţilor lui Joe.

lovilablu, (astronomie) instrument care dă si- 
tuaţiunile relative aparente ale sateliţilor lui .loe.

lowa, republică a Statelor-Unite din America do 
nord, între Mississippi şi Missouri, 145,100 kma. 
şi 1.911,896 loc. (1890); teren colinos, .sol fruc
tifer; climă sănătoasă. Producte: cereale (cu 
deosebire păpuşoiu), tutun, hemeiu, vin; cărbuni 
de piatră, plumb. I. trimite în congres 2 se
natori şi 11 representanţi. Capitala Des Moinos; 
Constituţia dela 1857.

lozseffalva, v. Tolova mică.
Ipacoi, (grec. ascult cu încordare, cu aten

ţiune), in oficiul bisericesc cântai’ea caro este 
a se asculta stând şi cu deosebită atenţiune, 
ori şi aceea din care partea primă o cântă oii 
recitează diaconul sau cântăreţul, iar partea 
ultimă o respunde poporul credincios.

Ipângea, bundă. Manta mare de postav roşu, 
adeseori împodobită cu ciucuri albi sau vorcji, 
purtată de surugii. (Şaineanu).

Ipatescu, Grigorie, general de divisie în Ro
mânia; n. 1836, + 1895 în Bucuresci. In resboiul 
din 1877 — 78 ca general de brigadă, comandant 
al coloanei ântâiu de atac la reduta Griviţei.

Ipecacuanha sau prescurtat Ipeca, numirea 
rădăcinei odorante de Cephaelis Ipecacuanha 
Rich. Mică plantă subfrutoscentă din fam. Ru- 
biaceelor, tribul Psichotrieae, care cresce în 
pădurile din Brasilia. Tulpina simplă subqua- 
drangulară ajunge până la înălţimea de 3 deci
metri; frunzele opuse, florile albe sunt mic’ şi 
dispuse într’un capitul terminal. Rădăcina iuelrtâ
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a acestei plante este un excelent vomitiv, din 
care causă se şi întrebuinţează ca atare foarte 
mult în medicină (radix IpecacuanhaeJ, ea se 
administrează mai cu samă copiilor şi persoa
nelor debile. I. se întrebuinţează spre a combate 
disenteriile cronice şi diareele. Se mai recomandă 
acest preţios medicament şi ca expectoraut, su- 
dorific, antispasmodic în catarele pulmonare cro
nice şi în alte afecţiuni ale aparatiilui respirator. 
La exterior se întrebuinţează uneori sub formă 
de pomadă ca rubefiant. [Z. C. P.]

Iper —, V. Hiper — şi Hyper —.
Iphicrates, (IphikratesJ, general atenian, fiu 

de păpucai1, n. pe timpul resboiului peloponesiac. 
S’a (fistins în resboiul corintic din 395—387 
a. Cbr.; apoi în resboiul cu Tebanii 378—362. 
El a disciplinat ostaşii, i-a provecjut cu arme 
noue şi a introdus o nouă tactică. A creat pe 
aşa numiţii Pelasti, pedestrime uşor armată. A 
dat dovedi de mare strateg când a învins pe 
Spartani la Corint în 392 şi la Abydos în 3^. 
In 377 invitat de regele Perailor Artaxerxes II, 
îl vedem în fruntea mercenarilor Greci lup- 
tându-se contra lui Nektanabis din Egipt; dar 
la 374 îi închină şi se reîntoarce în Atena, iar 
la 372 dă ajutor Kerkyrilor, cari erau încăieraţi 
cu Spartanii. In resboiul aliaţilor din 356 re- 
inase neutral. Din această causă l-au făcut tră
dător şi abia scăpă din şura morţii, trebuind 
să plătească o pedeapsă rn bani. I. părăsind 
Atena se duse în Tracia, unde muri la 352 a. Cbr. 
Viaţa lui este descrisă la Cornel Nepos. Biblio
grafie; C. Rebdantz, Vitae Iphicratis, Chabriae 
et Timothei. (Berlin, 1854.)

Iphigeneia, fica lui Agamemnon şi a Clitem- 
nestrei; după altă tradi^e, fica lui, Teseus şi a 
Helenei, care ar fi dat-o Clitemnestrei. peiţa 
Artemis măniindu-se pe Agamemnon, când voi 
să plece cu flota grecească contra Troiei, li
nişti vânturile şi-l reţinu în port. Profetul 
Calchas le spune Grecilor să jertfească pe I. 
tjeiţei Artemis, şi atunci se va îmblânzi. Ea a 
fost amăgită până la altar, sub cuvânt că are 
să se cunune cu Achileus. In momentul când 
preotul sacrificator era să-i aplice lovitura de 
moarte, Artemis o răpesce şi o duce în Tauris, 
iar în locul ei pune o cerboaică. După spusele 
lui Euripide, Artemis a făcut pe I. nemuritoare 
şi şi-a ales-o de preoteasă. Străinii, cari se ră- 
tăciau în regiunea aceasta, trebuiau să fie jertfiţi 
(Jeiţei. Intr’aceea se întâmplă, că Oreste, fratele 
I., omorînd pe mamă-sa ajunge aici, cu scop 
ca să aducă conform profeţiei oraculului icoana 
Artemidei. El âucă era să fie jertfit, dar soru-sa îl 
recunoasce şi luând icoana, pleacă împreună la 
Hale aproape de Marathon, unde I. servi ca 
preoteasă a (Jeiţei. Tradiţiile despre I. în Aulis 
şi Tauris, precum şi despre cultul ei în Grecia 
sunt de origine posthomerică. Acestea ti’adiţii 
au dat artei dramatice un bogat material spre 
lucrare. Aiscbil şi Sofocles au dramatisat I. în 
Aulis; tot astfel şi Eui'ipide »I. in Aulis«, tra
dusă de P. Dulfu; Racine a prelucrat-o sub titlul 
»Iphigenie«; iar Goethe a dramatisat tradiţia 
din Tauris sub titl »I. in Tauris*. I. in Tauris 
a lui Goethe s’a tradus in limba română de I. 
Puşcariu, Bucur., 1862, tipogr. TomaTeodorescu.

Iphikies, în mitol. grec. fiul lui Amphitryon 
cu Alkmene.

Ipo —, V. Hipo— şi Hypo —.
Ipoly, afluent al Dunării din partea stângă. 

Isvoresce în Ungaria, cott. Nograd. Are un curs 
de preste 200 km.

Ipolyi, Arnold, istoriograf magh., n. 1823, 
t 1886. A studiat teologia; 1849 preot rom.-cat. 
în Zohor. Aici a scris opul: Mitologia maghiară, 
1854; 1861 e ales membru ordinar al Academiei 
magh.; 1869 rector al seminariului central din 
Budapesta; 1872 episcop în Beszterczebânya; 
1886 episcop de rit latin în Oradea mare. Opere 
archeologice şi istorice culturale: Istoria artei 
monumentale a evului mediu în Ungaria, 1863; 
Catedrala veche a eparchiei Agria, 1865; Schiţă 
istorico-cult. acetăţii Beszterczebânya, 1867—75; 
Studii istor.-culturale magh., 1876; Descrierea 
istorică-artistică a sfintei coroane magh. şi a 
insigniUor de încoronare magh., 1885, ş. a.

ipolysâg, com. mare în Ung., cott. Hont, lângă 
rîul Ipoly, cu 3247 loc. Maghiari. I. este capitala 
cottului Hont, residenţa unui tribunal şi percep- 
torat; are o şcoală industrială infer. [L.] 

Ipomaea L., (botan.) gen de plante erbacee 
de comun volubile din fam. Convolvulaceelor, 
trib. Convolvuleae, înrudit cu Convolvulus (v. ac.), 
de care se distinge prin un singur stil cu stigmat 
îngroşat (globos, didym sau 2-globos). Cuprinde 
preste 300 specii din regiunile calde, puţine 
temperate. Ca plante decorative mai frequente 
remarcăm: I. bona-nox L., I. purpurea Lam., 
I. paniculata R. Br., I. hederacea Jacq., etc. 
I. Batatas Chois. se cultivă ca aliment impor
tant pretutindene în ţerile calde, tuberculele 
sale »batate« conţin amidon. I. purga "Wend. 
şi câteva specii înrudite mexicane se aplică în 
medicină »radix Jalapae». [A. Pr.]

Ipostas, (grec.) substanţă singulară, individuă 
şi perfectă, sau ens reale. In contra Ereticilor 
ca: Macedonianii, Monophisiţu (Eutichianii), Ne- 
storianii, biserica creştină droptcredincioasă în 
sinoadele dela Ephes (431), dela Calcedon (451) 
a normat şi a decretat credinţa sa fundamen
tală că: Isus Christos fiul lui Dumnezeu este 
Dumnezeu adevărat şi om adevărat, că în acela 
firea cea divină şi cea omenească sunt neame
stecate, neschimbate, nedespărţite, neîmpărţite, 
aşa cât aceste două firi, cu susţinerea proprie
tăţii fiecăreia după substanţă, se unesc într’o 
unică persoană divină a lui Isus Christos, întrucât 
în acela, ca Dumnezeu şi om adevărat, cele două 
firi, după consideraţiunea minţii, se pot deosebi şi 
distinge, dar nu a se împărţi. Spre desemnarea şi 
explicarea acestei uniri, biserica folosesce ca 
terminologie mai nimerită I.-ul, unire hypostatică.

Ipoteşti, comună nirală, parochie, moşie mă
năstirească, în căp. şi jud. Sucevei în Bucovina, 
are 1728 loc. (1692 ort. or., 18 uniaţi, 18 mos.), 
şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Ipotiposa, figură de cugetare, prin care se zu- 
grăvesce un obiect cu colori atât de vii şi in 
imagini atât de adevărate, încât pare că-1 vedem 
cu ochii noştri proprii. 1. devine Acumulaţiune 
când adună toate circumstanţele posibile, cu forţă 
şi vioiciune, asupra unui punct.

I. P. S., abreviaţiune pentru înalt Prea Sfin
ţitul, titlul mitropolitului.

Ipsilante, 1) I, Alexandru, domn în Muntenia 
1774—1782 şi 1796—97, iar în Moldova 1786 
până 1788. Unul din.donmii fanarioţi mai buni
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scutesce mănăstirile de mai multe dări şi le pune 
numai la o dare pentru susţinerea şcoalelor. Ia 
pe socoteala domniei caii de poştă, pe cari până 
aci trebuia să-i dea locuitorii, aşează căpitani 
pentru paza graniţelor şi a linişte! publice. In- 
tocmesce tribunale, tipăresce în românesce o 
condică de legi, întocmesce o condică în care 
să se treacă protocoalele judecăţilor şi docu
mentele înfăţişate în procese. El era nepot do 
frate al lui Constantin Psiolu, grec adus în 
Moldova de Grigore Ghica pe la 1736, şi fusese 
numit domn prin stăruinţele lui Thugut. In 
timpul scurtei lui domnii în Moldova ienicerii, 
trimişi spre a păzi graniţele despre Ruşi, vin 
asupra Iaşilor şi-l pradă, atacă chiar palatul dom
nesc, de unde abia sunt respinşi, cutreeră satele 
şi duc mulţime de vite. A. I. se lasă apoi a fi 
prins de Austriaci. In a doua domnie se arată 
lacom de bani şi pierde domnia prin stăruinţele 
amiralului Chiuciuc Husein, care trebuind să 
lupte contra lui Pasvanoglu, cere să se numească 
în locul bătrânului A. I., Constantin Hangerli. 
Al. I. tipăresce în 1780 o condică pravilnicească, 
compusă după legile bizantine şi după obiceiul 
pământului. Aşa este s. e. disposiţiunea, ca fata 
înzestrată să nu mai vină la moştenire după 
moartea părinţilor, ci să fie mulţămită cu zestrea 
ce va fi luat. Tot din obiceiu sau din judecata 
domnului este isvorită disposiţiunea, ca numai 
băieţii să moştenească moşia, din care se trage 
numele de familie, pe când fetele să vină la 
împărţirea numai a celorlalte moşii. Condica lui 
I. represintă un progres, întrucât este o legiuire 
civilă şi nu numai bisericească şi penală ca pra
vilele lui Mateiu Basarab şi Vasile Lupu. (Cf. 
A. D. Xenopol, voi. V, 427; M. Bujoreanu, Co- 
lecţiune de legiuirile vechi şi noui ale Ro
mâniei.) [—]

8) Ipsilanti, Constantin, fiul lui Alex. Vodă 
Ipsilanti, a fost domn al Moldovei după Alex. 
Calimach (Apr. 1799—1801), al Munteniei după 
ocârmuirea provisorie a lui Alex. Şuţu din Mol
dova (Oct. 1802 până Aug. 1806) şi al ambelor 
principate sub ocupaţiunea rusească de pe timpul 
resboiului ruso-turc din 1806 (Dec. 1806—1809). 
îşi începuse cariera, ca toţi fanarioţii, devenind 
dragoman al Porţii, pe vremea celei de a 2-a 
domnie a tatălui seu în Muntenia (1796—97). 
Făcând în această calitate numeroase servicii 
Rusiei şi Angliei, duşmănite cu Francia, ajunge 
prin concursul acestora în scaunul Moldovei 
(Apr. 1799). Nu se poate susţine mult timp, 
tocmai din causa prea accentuatului seu ruso- 
filism, şi e destituit (1801). Reîntors la Con- 
stantinopole, nu încetează uneltirile sale şi casa 
sa ajunge cuibul agenţilor şi intrigilor moscovite, 
cari căutau reîntronarea instrumentului lor. Con
venţia ruso-turcă din 1802, dând drept şi Ru
şilor a se amesteca în numirea, menţinerea şi 
destituirea domnilor, prevecjend pentru interesul 
moscovit şi fixarea domniilor la 7 ani, I. vine 
domnitor al Munteniei (Oct. 1802). La început, 
ca om al Rusiei, al puterei ocrotitoare şi pro
teguitoare creştinilor, I. ia câteva măsuri salu
tare : rechiemâ pe pribegiţi, dăruindu-i şi mi- 
luiudu-i şi achită datoriile ţerii la Constantinopole, 
spre a nimici marile carnete. Insă în curând 
isvodesce dări îndoite, ce apasă greu asupra ţerii. 
Punându-se la socoteală şi marele incendiu al

capitalei, şi groaznicele inundaţii din aceea vreme, 
apoi jafurile Pasvangiilor din Vidin, ameninţători 
şi ai Bucurescilor, şi cheltuielile lui Vodă, ne
cesitate de jocurile politicei sale externe — serbări 
şi daruri când ambasadorului rus ce trece prin 
Bucuresci, când unor Englezi, când chiar am
basadorului şi consulului Franciei, pe care voia 
a o adormi asupra planurilor sale; întreţinere 
de emisari-spioni în Europa, spre a-i raporta 
totul; alimentarea rescoalelor din imperiul tur
cesc, Pasvangii, Serbii, Paşa din Rusciuo; risi
pirile sfetnicilor săi, aventurieri francezi, ca 
Gaspari (v. ac.) — săcătuesc ţeâra. Cu tot tractatul 
din 1802 şi cu toată protec^a rusească. Poarta, 
deşteptată de Francezi, încurajiată de victoriile 
acestora, înţelege trădarea lui I., care lucra ca 
principatele să între sub Ruşi, cre4end a-şi stabili 
el o dinastie ereditară în Muntenia, îl destitue 
şi vrea să-l omoare (Aug. 1806). Rusia şi Anglia 
protestând energic. Turcia îl reintegrează (Oct.). 
I. nu vine în scaun, căci din causa tensiune! 
relaţiunilor turco-ruse isbucnesce resboiu. Numai 
după ce Ruşii ocupă principatele şi Bucurescii 
(Dec.) I. reia tronul, fiind însărcinat şi cu ocâr
muirea Moldovei. Ţeara fiind sărăcită şi Ruşii 
cerând într’una bani, el se refugiază la Peters- 
burg, de unde nu mai vine îndărăt (1809).

3) Ipsilanti, Alexandru, fiul domnitomlui 
Munteniei Constantin I., vestitul şef al eteriei 
grecesc! din 1821. Intrat de timpuriu în armata 
rusească, remas ciung în urma luptei dela Dresda, 
el ajunge până la rangul de maior şi face planul 
desrobirei Elinilor de sub Turci. Incurajiat de 
poporul rusesc, dar părăsit şi chiar lovit de 
guvernul acelui popor, I. stringe o ceată ar
mată de Greci, Bulgari, Arnăuţi, în Basarabia, 
cu care trece în principate, basându-se aci pe 
rescoala întregei mulţimi (20 Febr. 1821) şi mai 
ales pe sprijinul domnitorului moldovan Mih. 
Şuţu. Dela Iaşi, unde Turcii sunt măcelăriţi şi 
lumea îngrozită, el se coboară spre Muntenia. 
Aci i-se pune o mare piedecă prin rescoala na
ţională a lui Tudor Vladimirescu (v. ac.), pe caro 
Grecul o înlătură, ucigând mişelesce pe nemu
ritorul român (Maiu 1821). In definitiv însă 
mişcarea lui I. nu isbutesce: Rusia ţinută de 
sf. alianţă o desaprobă, populaţiunea principa
telor o uresce, şi mai mult, în urma jafurilor 
eteriştilor şi a uciderii lui Tudor, şi oştirile tur
cesc! o sfarîmă în lupta dela Drăgăşani (7 Iun. 
1821). I. fuge la Viena, unde preste câţiva ani 
moare aproape în miserie (1828). [Aguletti.]

Ipsos, gipsul măcinat şi ars până ce pierdo 
*/4 din apa sa de cristalisaţiune. I. are proprie
tate de a relua iar apa pierdută. Dacă gii)sul a 
pierdut toată apa de cristalisaţiune, pierde pro
prietăţile ipsosului. I. se întrebuinţează pentru 
stucaturo, statue, chirurgie, etc.

Ipsus, orăşel în Phrygia, Asia mică; însemnat 
prin lupta întâmplată 301 a. Chr. între regele 
Antigonus de o parte şi Seleucus Nikator, Pto- 
lemacus, Kassander şi Lysimachus de altă parte. 
Antigonus pierdu lupta, pier(Jându-şi şi viaţa.

Ipswich, Crippevicum, oraş în comitatul Suffolk 
din Anglia, cu 50,560 loc. In acest oraş sunt 
fabrici de săpun, ţeseturi, turnătorie de fier. Aci 
e patria cardinalului Wolsey.

Ipu, corn. mică în Ung., cott. Selagiului ou 
1099 loc. Rom. (391) şi Magh.
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Ipu, district protopopesc în diecesa gr.-cat. 
română a Gherlei, cott. Selagiului, compus din 
9 parocMi şi 12 filii cu 7350 sufl.

Iquique, capitala provinciei chilenice Tarapaca, 
cu 25,000 loc. A suferit mult prin cutremurul 
de păment dela 1868 şi 1877. I. importează căr
buni de piatră, lemn, fier şi maşine; expoi-tează 
salpetru, iod şi argint. In apropiere se află mi
nele de argint dela Huantajaya.

Ir., semnul chimic al Iridiului.
Irac Adşmi, provincie a Persiei, vechea Media, 

358,000 km®, şi 1 milion loc. Capitala Teheran; 
e cea mai importantă provincie a Persiei.

Irac Arabi, (vechea Babilonia), ţinut în Turcia 
asiatică, cuprinijend şesul dela cursul inferior al 
rîurilor Eufrat şi Tigris. In apropierea rîurilor 
solul e fructifer, dar puţin cultivat. Locuitorii în 
partea cea mai mare sunt Arabi nomazi. Oraşe 
principale Bagdad şi Basra.

Iradea, (arab., voinţă), în Turcia un ordin 
împerătesc cătră marele vizir, care are să-l 
publice.

Iradiaţiune, fenomenul amesurat cămia obiec
tele luminoase într’un plan întunecos ni-se par 
mai mari decum sunt în realitate, din contră 
obiectele întunecoase într’un plan luminos ni-se 
par mai mici decum sunt. Iradiaţiunea ne-o 
explicăm aşa că pe retină imaginea luminoasă im
presionează şi punctele vecine, nu numai punc
tele unde cade, pe calea aceasta imaginea se pare 
a cresce, deci şi obiectul.

Iran, (Eran), platou în Asia, se întinde dela 
Hinducuş până la Golful persic şi Marea Arabă, 
avend înălţime de 1000—1200 m.; se divide în 
I. oriental (Afghanistan şi Beludşistan) şi I. apu
sean (Persia); suprafaţa ca. 2-7 milioane km2.

Irănyi, Daniil, om poUtic magh., n. 1822, 
t 1892. 1842 advocat in Pesta-, 1848 deputat 
şi după isbucnirea revoluţiunii comisar al gu
vernului revoluţionar; pribegi apoi prin Europa, 
aperând causa Maghiarilor în (Jiaristica fran
ceză şi italiană. După încheierea pactului cu 
Austria s’a reîntors în ţeară, fu ales deputat 
şi a întemeiat cu 9 soţi de principii partidul 
independentist, care crescu şi cu timpul se 
desbinâ în partidul 48-iştilor şi în partidul in
dependent.

Irascibllltate, defectul de a se înfuria iute.
Irat, denumire veche pentru venituri din taxe.
Iraţional, în filosofie ceea ce este în po

triva raţiunii şi a dreptei judecăţi. In mate
matică se numesce 1. un numer (v. ac.), care 
este incommensurabil cu unitatea şi a cărui va
loare prin urmare nu se poate exprima adequat 
nici prin unităţi întregi, nici prin părţi de ale 
unităţii, oi numai aproximativ. [PI.]

Irawadi, rîu în India posterioarâ, isvoresce 
în ramurile estice ale Himalaiei, e rîul prin
cipal al Birmei, se varsă în golful Martaban, 
prin o deltă labirintică; lungimea rîului e de 
1528 km., din cari pe 965 km. e navigabil; ba- 
sinul 259,663 km2.

Irean, v. Hrean.
Iregulare trupe, trupe cari nu fac parte din 

armata regulată, ci se constituesc din voluntari 
pentru a lupta pe socoteala lor proprie, mai ales 
printr’o acţiune hărţuitoare, distrugând comuni- 
caţiunile adversarului, creându-i ambuscade, ata-

cându-i convoiurile, pândindu-1 la defileuri, adecă 
practicând reaboiul de partisani.

Iregularitate, sau lipsa calităţilor prescrise de 
regulă, pentru statul preoţesc se (ţice acel impe
diment canonic, care opresce direct cutărui individ 
promovarea la anumită treaptă hierarchică de 
ord, respective interzice deprinderea ordului deja 
primit. I. se (Jice din defect (ex defectu), când 
cuiva fără vina sa îi hpsesce o calitate, fără 
care nu poate primi respective deprinde cutare 
ord sacru, s. e. e orb, surd, cretin, etc. I. din 
defect poate fi: a) din defectul spiritului (ne
bunii, furibunzii, cei lipsiţi de cunoscinţele pre
scrise) ; b) din defectul trupului (cei orbiţi de tot, 
ori de ochiul stâng, surzii, muţii, şchiopii, gheboşii, 
cei diformi, absteraii, etc.); c) din defectul etăţii, 
cari n’au ajuns la etatea prescrisă de canoane: 
al 22-lea an pentru subdiaconat, al 23-lea an 
pentru diaconat şi al 25-lea an pentru presbi- 
terat, ori n’au împlinit al 30-lea an pentru epi
scopat; d) defectul natalielor (coi născuţi afară 
de căsătoria vaUdă); e) defectul sacramentului 
(cei bigami); f) defectul blândeţei (d. lenitatis) 
cum sunt miUtarii, bătăuşii, cei ce conlucră 
la aducerea sentinţei de moarte; g) defectul 
faimei, cei infami. Din delict, eresul, abusul cu 
sacramentul botezului ori ordului, omicidul şi 
mutilarea, etc. I. uneori înceată de sine înce
tând causa, care a provocat-o s. e. I. din de
fectul etăţii, sciinţei, etc., ajungând respectivul 
la etatea ori sciinţa prescrisă; alteori prin dis
pensare dela mai marii bisericei, s. e. defectul 
nascerei legitime. (Cf. Dr. loan Raţiu, Institu- 
ţiunile Dreptului bisericesc. Blaş, 1877, § 212 
până 217.) [•-m0

Irene, la Grecii vechi Zina păcii, aperătoarea 
liniştei legale. Identică cu Eirene. (v. ac.)

Ireneu, din I/yon, episcop, n. în Asia mică 
(135—140), unul dintre cei mai renumiţi scriitori 
al seci. n. A fost învăţăcelul lui Policarp. După 
moartea episcopului Photmus s’a făcut succesor 
al aceluia în episcopia dela Lyon. In contra Gno
sticilor eretici a apărat unitatea credinţei, şi mult 
a conlucrat spre complanarea diferinţei ivite între 
pontificele roman Victor şi episcopii din Asia în 
causa celebrării sf. Pasci. f 202 pe timpul perse- 
cuţiunilor de sub împăratul Septimiu Sever.

Iresci, com. rur. în Rom., j. Putna, compusă 
din 3 căt. cu 1543 loc. (Dicţ. geogr. 1897); are 
2 biserici şi 1 şcoală.

Iresine L., (botan.) gen din familia Amaran- 
thaceae, tribul Gomphreneae, cupi-inde plante 
erbacee erecte sau subfrutescente sarmentoase; 
franzele opuse, peţiolate de tot întregi sau serru- 
late; florile foarte mici sunt hermafrodite sau 
dioice. Acest gen are vr'o 18 specii, ce cresc 
în America tropicală şi subtropicală. Unele specii 
de I. se cultivă ca plante decorative, mai cu samă 
pentru .mosaicuri, aşa este I. Herbstii Hook., care 
se distinge prin coloarea ro.şie a frunzelor sale.

[Z. C. P.]
Iriarte s. Yrriarte, numele mai multor scriitori 

spanioli, între cari cel mai însemnat e I. Thomas, 
poet, 1750—1791, n. la Octava în Teneriffa. A 
scris comedii, drame, traduceri, epistole morale, 
critice literare. Opera sa principală sunt «Fabulele 
literare*, în cari, sub nume de animale, carac- 
terisează pe scriitorii spanioli; sunt toate ori
ginale, într’un stil şi o limbă aleasă,
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Irică, Marea, parte a Oceanului Atlantic, si
tuată între Britania mare şi Irlanda şi stând în 
legătură cu Oceanul la sud prin canalul St. George, 
la nord prin canalul Nordic şi St. Patrick.

Iridaceae, (botan.) familie de plante erbacee, 
perene monocotyle cu flori trimere ermafrodite, 
regulare sau iregulare şi ovar infer. Cuprinde 
preste 700 specii respândite în regiunea caldă 
şi temperată pe întreagă STiprafaţa globului, di
stribuite în 3 triburi: I Moreae, cu mai multe 
flori în spată şi stamine oposite stigmatelor (ge
nuri remarcabile: Iris, Moraea şi Tigridia); 
II Sisyrinchieae, cu mai multe flori (numai 
la Crocus uua) in spată şi stamine alternând 
cu stigmatele (genuri importante: Crocus, Ro- 
muîea); III Ixieae, cu o singură floare sesilă 
în spată (dintre genuri cităm: Ixia, Sparaxis 
şi Gladiolus). Această familie cuprinde nume
roase plante decorative rustice sau de florărie 
şi câteva cu aplicări medicinale. [A. Pr.]

Iridectomia, operaţie oculistică care consistă 
în a practica o excesiune din Iris, perdeaua ce 
încungiură pupila ochiului, şi e indicată în anu
mite afecţiuni ale Irisului, a corneei, uneori ca 
intervenţiune prealabilă în operaţiuni de cata
ractă şi mai cu samă la Glaucom.

Iridiu, element metal., greut. at. 192-3, simb. 
Ir. bivalent ori tetrav. Descoperit în 1804 odată 
cu Osmium de cătră Smithson Tennant în re- 
sidiurile insolubile în apa regală ale minereu
rilor de platină. Din causa coloraţiunii clorurului 
lui i-s’a dat această numire. Se găsesce alăturea 
de platină sub forma de aliage. Metal alb, lucitor, 
uşor spărgător. Fusionează mai sus ca platina 
(1960°). Nu se oxidează la aer nici la rece nici 
la cald. E atacabil de apa regală numai când e în 
aliagiu cu platina. Compuşi sunt Ir. Cl4, Ir.a 08, 
Ir.g Sp de coloare brună şi solubil în sulfur de 
amoniu : Clorurul seu cu potasă dă un precipitat 
roşu-negricios care se redisolvă în exces de re
activ cu o coloraţiune verde. La încălzire această 
soluţiune devine incoloră, apoi roşie şi la aer al
bastră. Fierul, Zincul depune iridiul din săru
rile sale sub forma unei pulberi spongioase cu 
putere mare de a oxida. Se întrebuinţează în 
aliagiuri alăturea cu platina.

Irigaţiune, întrebuinţarea agricolă a lichi
delor din canale. Motive igienice şi estetice cer 
depărtarea repede din oraşe a necurăţeniilor li
chide şi a excrementelor omenesci, a lăturilor 
casnice (a apelor din casă, bucătărie, spălătorie, 
bae), industriale (din fabrici, abaterii) şi a apei 
de ploaie-, interesele agriculturii reclamă utili- 
sarea pentru cultura pământului a necurăţeniilor 
organice. Canalisaţia oraşelor şi înfiinţarea de 
water-closete, cari dau în canal şi de acolo în 
apa curgătoare, nu satisfac nici interesele igie
nice nici cele agricole. Nu este igienic, ca can
tităţi colosale de murdării produse de un oraş 
mare, să se verse prin canale în apele curge- 
toare şi să infecte apa unui ]-îu de care se mai 
servă locuitorii altor oraşe şi sate situate în josul 
cursului acestui rîu; nu este economic ca ma
teriile organice indispensabile pentru cultura ra
ţională a pământului să fie lăpădate. Nu trebuie 
să judecăm chestiunea după starea* iraţională a 
agriculturii din România, care aşteaptă reforma 
eii istoria ne arată, că unele ţeri cai-i în anti
chitate erau fertile graţie irigaţiunii întinse şi

a utilisării excrementelor omenesci, sunt astăcji 
pustii, că în alte ţeri ca în China, unde se face 
în mare parte agricultura fără vite, ea prosperă 
de multe secole numai graţie conservării scru
puloase şi întrebuinţării raţionale a tuturor ex
crementelor omenesci. N’au fost însă interesele 
agriculturii cari au dat nascere irigaţiunii cul
turilor cu lichidele din canale, ci necesitatea pu- 
rificaţiunii prealabile a acelor lichide înaintea 
vărsării lor în apele curgătoare şi ferirea apei 
de rîu de germii boalelor infeoţioase. Purifica- 
ţiunea lichidelor din canale' se operează după 
mai multe metoade: prin basine de depunere, 
de sedimentarea simplă prin repausul Uchidelor 
şi întrebuinţarea ca îngrăşăminte agricole a ma
teriilor depuse; prin sedimentarea chimică, ame- 
stecându-se în basin lichidele canalelor cu lapte 
de calce, cu calce şi soda şi cu alte substanţe; 
prin filtrarea cu coks şi cu năsip; prin aerare 
şi oxidarea materiilor organice; prin irigaţiunea 
agricolă. Canalisaţia oraşelor întrunită cu iri
gaţiunea agricolă nu este o invenţiune nouă, ea 
a fost deja întrebuinţată în seci. XVI în oraşul 
Bunzlau în Silesia prusiană, în seci. XVIII la 
Edinburg şi Milano şi timpului modern îi apar
ţine numai perfecţionarea acestui sistem, utili- 
sarea raţională a cunoscinţelor noastre asupia 
calităţilor filtrante ale humei, care este capabilă 
a opri în porii ei cantităţi mari de necurăţenii 
organice, a modifica constituţia lor prin procese 
chimice şi biologice, a le face nevătămătoare cu 
concursul bacteriilor pământului prin oxidarea 
corpurilor organice, a amoniacului şi a pucioasei, 
prin reţinerea acidului fosforic, a potasci şi a 
altor substanţe utile plantelor. Această acţiune o 
exercită într’un gi-ad superior pământul plantat, 
căci rădăcinele plantelor micşorează cohesiuuea 
lui, îl fac mai permeabil pentru aer şi apă şi 
consumă nitratele,' acidul fosforic, potasa şi alte 
derivate ale compuşilor organici. De rare ori ni
velul terenului permite vărsarea directă a con
ţinutului canalelor preste câmpul de irigaţiune 
şi obicinuit acest conţinut este scos cu pompă 
din canalul colector, trecut printr’un strat do 
năsip pentru oprirea materiilor solide mai groase 
şi condus într’un şanţ lat cu nivel ridicat, dela 
acest şanţ principal se ramifică şanţuri secun
dare şi terţiare cu stavilare pentru regularea 
irigaţiunii, şi apoi şănţuleţe de adâncime de pu
ţini centimetri, cari împart lichidul preste tot 
terenul. In adâncime de 1 m. până Ia 1-7.5 m. 
se află drenuri, tuburi de pământ ars sau de 
ciment, în partea superioară găurite de o mul
ţime de aperturi mici, prin cari se culege apa 
filtrată spre a fi condusă în riul cel mai api opiat. 
1 hectar de pământ cultivat poate absorbi [.>e 
an 15,000 metri cubi din lichidul caualeloi-, ceea 
ce corespunde cu dejecţiunile lichide a 400 până 
500 oameni. Apa filtrată care se scurge prin 
drenurile suterane din culturile de cereale şi de 
legume mai conţine Va—Vt din cantitatea ma
teriilor organice solute în apa canalelor, numai 
fânaţele consumă complet acele matei-ii putres- 
cibile. Pentru iarnă, când gerul prelungit opresce 
filtrarea, lichidele trec din şanţul principal în 
nisce basine mari, săpate în pământuri pei-mea- 
bile, drenate, pentru ca după desgheţ apa sa fie 
treptat absorbită. Aceste basine filti-ează rou, 
apa din ele pierde numai jumetate din materiile
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organice solute, dar basimil devine foarte fertil 
şi produce fen în abundenţă. Irigaţiunea nu oon- 
stitue un sistem perfect al depărtării lichidelor 
din canale, dar nu posedăm astădi altul mai bun. 
Oraşele cari recurg la acest sistem trebue să 
posadă în apropiere moşii întinse cu terenuri 
permeabile, nu prea accidentate, situate astfel 
ca scurgerea apelor filtrate într’un rîu să nu fie 
prea dificilă; Berlinul, situât pe terenuri nă- 
sipoase, străbătut de un rîu şi avend în apro
piere alt rîu, posedă în această privinţă’avantaje 
extraordinare. Instalaţia pompelor cu motori pu
ternici, a canalisaţiei câmpului de cultură, a dre- 
nelor, a canalelor pentru scurgerea apei filtrate, 
este foarte costisitoare în raport cu venitul mo
dest din recoltă; nu se găsesce totdeuna un rîu 
destul de bogat în apă, pentru ca să dilueze de 
ajuns materiile organice remase în apa imper
fect filtrată, şi în fine nu se poate totdeuna în
lătura odoarea urîtă a câmpului irigat. Nicăiri 
însă culturile irigate n’au produs boale infec- 
ţioase între lucrători şl locuitori vecini. Intre 
oraşele mari, în cari sistemul irigaţiunii func
ţionează cu succes. Berlinul şi Parisul ocupă 
primul loc. [I. Felix.J

Irigator, un instrument care servă pentru 
spălături şi injecţiuni; lichidul din I. se pune 
în mişcare prin pompă, printr’un aparat auto
matic ori prin proprie presiune, prin greutate. 
Din recipientul I.-ului, lichidul intră într'un tub 
de cauciuc, care posedă la căpetâiul inferior o 
canulă, dispusă în mod diferit după modul spă- 
lăturii şi după orificiul corpului în care injectăm 
lichidul. I. trebue să se întreţină cu curăţenie 
scrupuloasă, de aceea cel mai bun I. este acela 
cu recipient şi cu canulă de sticlă, care se pot 
mai lesne desinfecta.

Irina, împărăteasă greacă, renumită prin în
ţelepciune şi frumseţe. Originară din Atena, se 
căsători cu împăratul Leon IV (769) şi deveni 
după moartea acestuia regentă, ca tutora fiului 
seu Constantin VI, în etate de 9 ani. Purtă ne
norocite resboaie cu Arabii, şi încheie o pace 
ruşinoasă cu Harun al Raşid. Prin îndemnul 
ei se ţinu conciliul dela Nicea (787) şi se re
integra cultul icoanelor. La 791 fiul său Con
stantin îi luă domnia, la 797 însă ea o reluă; 
închise pe fiul său şi-l orbi. In 802 îi luă locul 
împăratul Nikephoros 1, care o exilă în insula 
Lesbos, unde muri după un an. Ca reintegră- 
toare a cultului icoanelor fii onorată de biserica 
ortodoxă şi pusă între sfinte. E de remarcat, că 
toate acusaţiunile aduse I., că ar fi fost ijnorală, 
sunt, foarte probabil, invenţiuni de ale icono
claştilor.

Irînyi, loan, n. 1819, a studiat chimia la univ. 
din Viena şi Berlin. 1836 inventează chibrit ele 
cu fosfor. 1840 îşi ridică în Pesta fabrică de chi- 
brite, care a existat până la 1848. In revoluţie 
a făcut bune servicii lui Kossuth L. la fabri
carea prafului do puşcă şi la turnarea tunurilor.

Iris, în mitol. grec. fata lui Thaumas cu ocea- 
nida Electra. I. (curcubeul) apare ca şi sola 
(trimisa) (joilor şi trece dintr’un capăt al lumii 
într’altul, ba se coboară şi până la rîul Styx 
(v. ac.) şi în fundul mării; are aripi de aur, 
roşeaţă luminătoare şi e plină de rouă, în care 
soarele arată mii de colori. I. stă aproape de 
Hermes, când acesta e solul (jeilor. [Atm.J

Iris, (anat.) partea colorată care încungiură 
lumina (pupila) ochiului şi servesce ca o dia
fragmă, care opresce razele marginale. Coloarea 
I. la albinotici e atât de deschisă, că-i supără 
lumina vie a soarelui. După cum e coloarea I., 
deosebim ochi albaştri, vertji, căprii, negri, etc.

Iris L., (botan.) gen de plante din fam. Iri- 
daceelor, trib. Moreae, cu stil petaloideu biaripat 
şi segmentele exterioare ale periautului reflecte. 
Cuprinde ca. 100 specii, cu rhizom de comun 
orizontal şi foi lineare distiche; dintre cele in
digene mai frequente remarcăm: l.graminea L., 
i. variegata L., I. hungarica ~W. K., cunoscute 
sub numirea de »stânjini« şi I. Pseudacorus L. 
»stânjinul de baltă«, aceste ş. a. mai ales însă 
I. germanica L. se cultivă ca plante decorative 
rustice. Rhizomul dela I. florentina L. şi câteva 
înrudite se folosesce în medicină «rhizoma Iridis».

[A. Pr.]
Irisaţiune, proprietatea unor corpuri de a re

flecta raze colorate în forma curcubeului.
Iritabilltate, proprietatea elementelor organice 

de a respunde unei excitaţii exterioare, agen
ţilor fisici, chimici, mechanici din lumea externă 
sau internă a organismului. I. e forma funda
mentală a vieţii, e principiul intim al reacţiei 
noastre organice. In anatomie şi fisiologie s’au 
precisat de mult reacţiile speciale mai fiecărui 
element organic; s’au încercat chiar clasificări 
(Virchow). Sunt toate însă artiOciale; definirea 
diferitelor feluri de I. ale elementelor organice se 
poate reduce numai la o terminologie abstractă 
sau cel mult la o înlesnire didactică a expunerii 
fenomenelor. I. haleriana e o expresie curentă, 
ce lasă să se înţeleagă I. particulară muşchiului; 
Haller de altfel aplicase I. numai Ia ţesutul 
muscular. [N. Vaschide.]

Iritaţiune, trecerea din starea de linişte în a 
neliniştei şi a mişcării. Relativ Ia nervi, în par
ticular I. înseamnă transpunerea unui nerv din 
starea de indiferenţă în starea simţirii, iar relativ 
la om preste tot înseamnă trecerea din stadiul de 
linişte în al neliniştei şi al mişcării. [PI.]

Irkiitsk, guvernament rusesc în Siberia orien
tală, la lacul Baical şi lângă China, 743,472 km2, 
cu 501,237 loc. (1897); în cea mai mare parte 
ţinut muntos, udat de rîurile Amur, Lena şi 
lenissei. Pro(lucte: aur, fier, sare, blane. Ca
pitala I. are 51,484 loc. (1897); archiepiscop; 
comerciu cu China.

Irlanda, (Hihernia, ErinJ, regat unit cu Bri- 
tania mare, situat pe insula mai mare dela vest 
din insulele britice, 84,252 km2, şi 4.706,162 Ioc. 
(1891). Suprafaţa în partea cea mai mare e şes 
ondulat (cu deosebire în interior), bogat în li- 
vecji, bălţi şi moraştine, pe la margini se ridică 
şese grupe isolate de munţi înalţi de 500—600 m. 
Riuri: Shannun, Suir, Blackwater, Liffey, Boine, 
etc.; lacuri şi canale numeroase. Ţermurii la 
nord sunt încadraţi cu rife de basalt, la est 
sunt plani, la sud şi vest foarte sfârticaţi; în 
general I. are numeroase porturi bune, între 
ele 14 întocmite pentru năi mari. Clima în 
general e domoală şi umedă, solul e productiv. 
Proprietatea de păment aparţine la ca. 20,000 
oarheni şi se compune din, 254,210 moşii; le
gislativa a uşurat încâtva soartea arendaşilor. 
Locuitorii sunt Irlandezi (Iri, Eri), poporaţie 
de origine celtică, vorbind o limbă proprie.
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Stările economice şi politice au provocat o emi
grare numeroasă la America; în 40 ani (1851 
până 1891) au emigrat 3.560,000 oameni. In
strucţiunea, mai înainte foarte neglijată, în timpul 
mai nou a început a lua avent; în 1890 existau 
în I. 8298 şcoale poporale publice, 488 şcoale 
medii, 16 colege, între cari 2 universităţi, 3 in
stitute de înveţăment superior fără confesiune. 
In I. sunt 4 confesiuni: cea romano-catolică 
cu 4 archiepiscopi, cea episcopală cu 2 archi- 
episcopi, presbiteriană şi metodistă. — Ocupa- 
ţiunea principală a locuitorilor e economia de 
vite, apoi agricultura, mineritul şi pescuitul, ale 
căror producte (carne, seu, unt, slănină, piei; 
orz, cartofi [nutrementul principal], ridichi; fier, 
cărbuni, sare, ceva aramă, plumb şi zinc) for
mează articole însemnate de comerciu. Industria 
nu e prea desvoltată; comerciul e foarte viu, 
înlesnit fiind pnn numeroase năi, căi ferate 
(4493 km.), canale numeroase, prin multe bănci. 
Administraţia o prevede un lord-lbcotenent ca 
şef al puterii executive, secretanil de stat pentru 
I. şi un consiliu secret. Ţeara e împărţită în 
4 provincii! (Leinster, IJlster, Munster şi Con- 
naught), laolaltă cu 32 comitate. In parlamentul 
Angliei I. e representată prin 28 peeri şi 103 de- 
putaţi. Capitala ţerii e Dublin.

Istoria. In vechime I. se numia Erin, grec. 
Ierne, lat. Hibernia, şi era locuită de Celţi di- 
visaţi în numeroase state mici, cari în fine se 
consolidară în 5 state elective. Pe la 450 se 
introduse creştinismul în I. prin scoţianul Patrick 
(sf. Patricius). In seci. VIII au început inva- 
siunile Normanilor, cari au întemeiat în seci. IX 
regatul Dublin. Papa Adrian IV a donat 1156 
insula I. Englezilor, cari au început a o cuceri 
la 1171. Coloniştii englezi formară la 1250 par
lamentul irlandez. Ura dintre Irlandezi şi En
glezi crescu şi mai mult prin reformaţiune, care 
îi despărţi şi în privinţă confesională, remânend 
Irlandezii rom.-catolici. Diferitele rescoale (1598, 
1641, 1689) ale Irlandezilor au fost suprimate 
cu forţa armelor şi resculaţii pedepsiţi şi cu 
confiscarea moşiilor, aşa că proprietatea de pă
mânt ajunse aproape toată în manile Englezilor, 
remânend Irlandezii (Jileri sau arendaşi, iar bi
serica lor fu asuprită. Irlandezii formară so
cietăţi secrete şi se resbunau prin fapte sân
geroase. La 1801 întră în vigoare aşa numita 
»uniune finală» între I. si Britania mare, în 
urma căreia I. avea să trimită 22 peeri şi 100 
deputaţi în parlament, iar Irlandezilor U-se 
acordau drepturi egale ou ale Englezilor. La 
1829 Irlandezii câştigară emanciparea catolicilor, 
şi de aci încolo (1832) se nisuiau sub O’Connel 
să disoalve uniunea. 1861 ura naţională piiini 
nou nutrement prin Fenieni, a căror rescoală 
nu succese. Homerulerii lucrau în contra uniunii, 
iar liga irlandeză ţintesce scoaterea posesiunii 
de pământ din mânile Englezilor. 1881 dete 
regimul o lege, prin care se uşura soartea aren
datorilor, dar omorurile agrare se înmulţiau şi 
măsurile teroristice (Boycotting) ale ligiştUor 
împiedecau împăcarea poporaţiunii mrale cu 
regimul. In urma activităţii parnelliştilor în 
parlament, propuse Gladstone la 1886 legea 
»Home Kule« şi parlament separat pentru L, 
dar proiectul nu fu primit de casa de jos, iar 
la 1893 fu respins de casa de sus.

IrniMIc, veche mdnetă turcească, echivalentă 
cu Icosarul (v. ac.).

Irmos, (grec.) serie, ord, melodie, după care se 
cântă cântările bisericesc! întocmite pe 8 versuri 
de cătră sf. I. Damascen. — Irmologhion, carte 
rituală în care se cuprinde seria sau melodia 
cântărilor după care se cântă alte cântări sacre 
bisericesci.

Irochezi sau Iroquois, numirea unei grupe de 
seminţii indiane înrudite, în America de nord. 
Cele mai cunoscute sunt: Mohavc, Oneida, Onon- 
daga, Seneca, Cayuga, BLuroni, Vyandot, Attion- 
andaron şi Tuscarora. Ei formau, âncă înainte 
de venirea Europenilor, o confederaţiune po
litică puternică. I. mai sunt 15,870 şi locuiesc 
în statele New-Tork, Pennsylvania, Wisconsin, 
Teritorul indian şi în Canada. Au administraţie 
proprie şi se ocupă cu agricultura.

Irod, (Herodes), 1) I. cel Mare, rege în ludea, 
fiul edomitului Antipatros, procuratorul princi
pelui jud. Biyrkanus II, n. pe la 72 a. Chr., 
48 locţiitor în GaJilea, apoi în Samaria şi Coe- 
lesyria, 40 rege al ludeei, dispuse uciderea soţiei 
sale Mariamne, precum şi a 3 fii ai săi; bun 
bărbat de stat, dar mare tiran, sciu să-şi susţie 
favorul la August, rezidi templul din Ierusalim 
cu mult mai pompos de cum fusese, fundă mai 
multe oraşe. Cel mai însemnat eveniment din 
domnia lui este nascerea lui Isus Christos. 2) 
Irod Antipa, fiul celui precedent, tetrarch în 
GaUlea şi Berea; el răpi pe Irodiada, soţia 
fratelui său maşter, şi dispuse tăierea capului Sf. 
loan Botezătorul. Evang. Luca spune, că la iniţia
tiva lui Filat, I. ar fi ascultat pe Isus, dar l-a aliat 
nevinovat. Caligula îl exila la 40 d. Chr. la Lyon, 
nnde şi muri. 3) Irod Agrippa I, nepotul lui 
I. cel Mare, trăi în Roma, primi dela Caligula 
ludea cu titlul de rege, iar la 41 dela Claudin 
întreaga împărăţie a moşului seu; f 44. 4) Fini 
său I. Agrippa II, cel din urmă rege al Iu
deilor (48—70) şi cel din urmă născut al fa
miliei, sprijini pe Romani la cuprinderea Ieru
salimului; f 100.

Irodiada, soţia lui Irod Antipa.
Ironia, (grec. dissimulare), e o figură de cu

getare, o specie de ridicol, în care cineva spune 
contrarul de ceea ce simte sau cugetă. 1. o 
xmeori delicată şi elegantă (v. Asteism), ce are 
scopul de a măguli pe cineva prin o mustrare 
aparentă, sau de a instrui, ca I. socratică; alte 
ori e o batjocură fină, când dăm cuiva laude 
nemeritate, sau ne atribuim noue înşine de
fectele lui, sau le parodiem imitându-le; şi o 
muşcătoare, amară sau sarcastică, când taie în 
carne vie, lovesce fără cruţare.

Irredenta, (»Italia irredenta»), societate formată 
la 1878 pentru eliberarea tuturor provinciilor 
foste italiane de sub stăpânirile străine şi unirea 
lor cu regatul Italiei. I. era îndreptată mai ales 
contra Austriei pentru Trentino, Goriţa, Istria şi 
Dalmaţia; 1882 o conspiraţie de dinamit în Triest 
contra împ. Francisc losif I, descoperită înainte 
de punerea în lucrare. Oberdanc, capul conspi
raţiei, fu prins în Ronchi şi executat în Triest.

irritanţia,^ (med.) v. Excitantia.
Irtiş, riu în 8iberia apuseană, afluent al riului 

Ob, isvoresce în Altai, trece pe la Semipalatinele 
şi Omsk, se varsă în Ob din jos de Tomsk; lung 
de 3700 km., basin 1.675,916 km*.
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Irunca, pasere, v. A.luiiar.
Irving, Washington, literat american, n. 3 Apr. 

1783 în New-Tork. -f- 28 Nov. 1859 lângă 
Thorrytown. A studiat sciinţele juridice. 1804—6 
a întreprins călătorii prin Francia, Italia, Sviţera, 
Ţerile de jos şi Londra, apoi se reîntoarce în 
patria sa. 1807 dimpreună cu fraţii sei înfiinţa 
revista umoristică Salmagundi. 1842—46 consul 
al Statelor Unite în Madrid, apoi s’a retras la 
moşia sa din Sumnyside (lângă Thorrytown, 
aproape de New-Tork), unde a şi murit. I. a 
desvoltat mare activitate literară. Operele sale 
se disting prin fantasie vioaie, umor şi Umbă 
aleasă. Ediţia mai nouă a operelor sale complete 
apăru în New-Tork 1882, 27 voi. In traducere 
germ. Frankfurt 1826—37, 74 voi.

Irvingiani, sectă. Automl acestei secte a fost 
Eduard Irving, n. 1792 în Annan, Scoţia. A 
studiat teol. în Edinburgh şi la 1822 ajunse 
predicator în Londra, unde prin talentul seu 
oratoric în scurt timp îşi câştiga mulţi adepţi. 
Principiile lui erau: în politică deplină libertate, 
în biserică disciplină severă şi în guvernare în- 
troducerea legilor vechiului testament. Pe as
cultătorii lui îi boteza în numele Spiritului Sf. 
şi (jicea că se apropie venirea şi împărăţia de 
1000 ani a lui Isus pe păment (v. Milenarism). 
Irving a murit în 1834. învăţăturile lui s’au 
lăţit în Anglia, America de nord şi în Elveţia 
şi puţin în Germania, mai ales printre popora- 
ţiunea simplă dela sate.

Is, sufix care în terminologia musicală ger
mană se adaugă pe lângă literele ce represintă 
note pentru a arăta că acele note sunt diezate 
(v. Diez). Astfel f represintă pe fa, /îs va fi /a 
diez. Pentru dubM diez se întrebuinţează sufixul 
ms; astfel fisis e fa dublu diez. [T. C.]

Isabeau, (pron. Isaboh) sau Isabella, regină a 
Franciei, fica ducelui Ştefan de Ba varia, n. 1371. 
In etate abia de 14 ani s’a măritat după regele 
Carol Vi al Franciei, şi el în etate abia de 17 ani. 
A dus viaţă foarte imorală şi scandaloasă. După 
nebunirea regelui, a guvernat cu ducele de Or- 
leans, amantul şi cumnatul ei. După asasinarea 
acestuia şi-a luat ajutor în guvernare (şi amant) 
pe ducele loan de Burgundia. Fostă închisă în 
Thoui-s pentru purtările ei, după eliberare a dus 
viaţă âncă şi mai desfrânată. După moartea re
gelui şi a ginerelui ei Henric V, rege al Angliei 
(1422), şi-a pierdut toată influenţa şi a murit 
părăsită şi uitată (1435) în Paris. [t.]

Isabella, regine în Spania, 1) J. de Castilia, 
n. 22 Apr. 1451, fica regelui loan II al Castiliei, 
căsătorită la 1469 cu Ferdinand V Catolicul (1479 
rege al Aragoniei), 1479 a urmat fratelui ei 
Henric IV în tronul Castiliei. înţeleaptă şi ener
gică, a întemeiat imperiul Spaniei; protectoară 
a lui Columb în întreprinderile pentru descope
rirea Americei; a întrodus judicatură expeditivă. 
Are partea principală la întroducerea inquisi- 
ţiunii. f 26 Nov. 1504. 2) I. (II) Maria Luisa, 
fica regelui Ferdinand VII, n. 10 Oct. 1830. Căsă
torită la 10 Oct. 1846 cu veral ei Francisc Mai'ia 
Ferdinand d’Assisi. Femeie de moravuri foarte 
laxe. Sept. 1868 revoluţie, I. se refugiază în 
Francia; 25 Iunie 1870 (din Paris) renunţă la 
tron în favorul fiului ei Alfons (A. XII), tatăl 
regelui de acum Alfons XIII. [t.]

Isabella, regine în Ungaria, 1) I. de Anjou,
Enciclopedia română. Voi. II.

fica regelui neapolitan Cai’ol Anjou şi a Beatricei, 
contesă de Provenşe; n. cam pe la 1264. La 
1270 declarată soţie a prinţului Ladislau şi dată 
în crescere Ja curtea regelui ungar Ştefan V. 
Ladislau Cumanul (LV) 1272 ocupând tronul o 
numesce soţie a sa şi ea însăşi se subscrie astfel 
în 1276 şi 1277. Cătră finea anului 1277 începe 
a folosi numele Elisabeta şi sub acest nume este 
cunoscută în istoria ungară; spre deosebire însă 
de regina soacră, asemenea Elisabeta, poporul 
îi (Jicea regina tineră. Regele, spre a-şi pute 
vede de aventurile sale cu femeile cumane, în 
1286 a închis-o în mănăstirea de pe insula Mar
gareta (lângă Budapesta). La întrevenirea papei 
Onoriu IV şi după moartea acestuia (3 Apr. 
1287) a colegiului de cardinali, în vara an. 1287 
archiepiscopul Ladomir o eliberează şi I. întră 
cu triumf în Strigoniu. La cui-tea reg. însă nu 
s’a presentat. După asasinarea regelui (10 Iulie 
1290) s’a reîntors la Neapol. A reposat în mă
năstirea St.-Pietro a călugărilor dominicani de 
acolo. Copii n’a avut şi probabil, că aceasta să 
fi fost causa pentru care regele s’a înstrăinat 
de ea. 2) I. Polonesa, fica regelui Sigismund I 
al Poloniei, măritată după regele loan Zâpolya, 
voevod al Transilvaniei şi după desastrul dela 
Mohaci ales rege de cătră partidul contrar lui 
Ferdinand Habsburgul, n. cam pe la 1520 în 
Varşovia; 23 Febr. 1539 cununată cu Zâpolya 
şi încoronată regină în catedrala din Alba-regală. 
22 Iulie 1540 Zâpolya moare în Sebeşul săsesc, 
numind tutor al soţiei şi fiului seu loan Sigis
mund pe cardinalul Martinuzzi (v. ac.) şi pe Petru 
Petrovich, o rudenie a sa. Nobilimea ardeleană 
jură credinţă reginei şi fiului ei, iar cea un- 
gureană în adunarea de pe câmpul Râkos alege 
pe loan Sigismund rege, concrecjend guvernarea 
ţerii, până la majoritatea lui, Isabelei şi con
silierilor ei. Strinsă de oştirile lui Ferdinand, 
disgustată de protecţia costisitoare a Turcilor şi 
de intrigele cardinalului Martinuzzi, 1551 sub
scrie contractul, în sensul căruia cedează lui 
Ferdinand Ardealul, asigurându-i-se ca despă
gubire 100,000 de galbeni pentni sine, iar pentru 
fiul ei ducatele Oppeln şi Ratibor şi soţie o fică 
a lui Ferdinand. 1 Aug. 1551 I. predă în bi
serica din Cluj delegaţilor lui Ferdinand coroana, 
care până atunci era în posesiunea ei, şi se duce 
cu fiul ei la Caşovia, pe care până la solvirea 
celor 100,000 de galbeni o avea ca zălog. Iunie 
1552 se strămută în Polonia, susţinând de acolo 
legăturile cu aderenţii sei din Ardeal şi cu Turcii, 
cari pentru ea încep resboiu contra lui Ferdi
nand. 1556 nobilimea ardeleană o chiamă în 
Ardeal, 22 Oct. 1556 sub scutul oştirilor lui 
Alexandru Lăpuşneanu şiPătraşcu-Vodă (cf. Xe- 
nopol III, 61), întră cu mare pompă în Cluj, 
unde pe 25 Nov. convoacă dieta, în care i-se 
jură din nou credinţă şi i-se predă ca reginei 
legal încoronate, guvernarea până la majori
tatea fiului ei, acum de 16 ani. La acest dat s’a 
rupt definitiv Ardealul de cătră Ungaria. I. a 
domnit numai trei ani, avend să lupte mult 
contra intrigelor unor boieri la curtea Sultanului, 
cari tindeau să-şi acapareze domnia. Dintre ace
ştia pe Francisc Bebek (Babacu) şi pe Anton 
şi Francisc Chendi i-a decapitat în Alba-Iulia. 
•f 15 Sept. înmormântată 8 Oct. 1559 în ca
tedrala din cetatea Albei-Iulie. Sarcofagul de

56



882 Isabella — Isagogîa.

marmoră ornat cu statua ei,. este îngrijit cu 
mare pietate în naia bisericei.

Isabella, archiducesă de Austria, soţia archi- 
ducelui Frideric, comandant de corp în Pojon, 
fica ducelui Eudolf Croy, n. 27 Febr. 1856 în 
Diilmen, căsătorită 8 Oct. 1878. Are şepte fete.

Isabella, coloarea. Coloare mohorîtă deschisă, 
îşi are numirea dela princesa I. de Spania, fica 
regelui Filip II, locţiitoare a Ţerilor de jos. I. 
a pus vot, că nu va schimba iia până ce soţul 
ei, Albrecht de Austria, nu va ocupa cetatea 
Ostende. Asediul s’a început în 1601 şi a durat 
trei ani. [t]

Isac, al doilea patriarch, fiul lui Avraam şi 
tatăl lui Eseu şi lacob (v. ac.).

Isac, doi împăraţi bizantini; 1) 1.1 Comnenul, 
fiul ducelui ManuU şi soldat eminent el în
suşi. După detronarea lui Mihail VI armata îl 
proclamă împărat (1057). Energic şi cruţător, 
asigură graniţele contra Arabilor şi aduce în 
ordine finanţele; fiind însă bolnăvicios renunţă 
la tron (1059) şi se retrage în mănăstire, f 1061. 
2) I. II Anghelul, proclamat împărat după de
tronarea lui Andronic Comnenul (1185). Sub I. 
s’a înfiinţat imperiul româno-bulgar (v. Asa- 
nescii). 1195 îl detronează fiul său Alexiu şi 
orbindu-1 îl anincă în temniţă. 1203 îşi reca
pătă tronul prin ajutorul cruciaţilor, dar neîm
plinind promisiunile făcute acestora, este de nou 
aruncat în temniţă şi ţinut închis până la moarte. 
A avut soţie pe fica regelui ungar Bela III.

Isac Beg, trimisul şahului Persiei,UzunHassan, 
însărcinat a presenta din partea suveranului său 
o scrisoare, scrisă în 1. persană şi tradusă, în 
trecerea prin Crimea, în itahenesce, cătră »ma- 
rele şi milostivul domn« Ştefan, voevodul Mol
dovei (1474), prin care se îndeamnă la o ligă 
a principilor creştini împotriva otomanilor. Acest 
ambasador persan avea de îmânat şi regelui 
Franciei o scrisoare de un analog cuprins.

Isaccea, comună urb. în Rom. (Dobrogea), j. 
Tulcea, port pe Dunăre şi reşedinţa plăşii L, 
situată la poalele unor dealuri şi pe malul unui 
braţ al Dunării, numit I., avend mai mult apa- 
rinţa unui tîrg sau a unui sat mare, decât aceea 
a unui oraş; numeră 3094 loc. (Dicţ. geogr. 1896), 
între cari Români 1020, Turci 1000, Ruşi 575, 
Bulgari 248, iar restul Tătari, Greci, Germani 
şi Ovrei. Loc. se ocupă cu agricultura, prăsirea 
vitelor, cultivarea tutunului şi comerciul, care 
constă în export de cereale, lână, vin şi tutun 
şi în import de coloniale, zahăr, ţesături, etc. 
In corn. se află 2 biserici ort. şi o geamie tur
cească ; pe teritorul corn. e situată şi mănăstirea 
Cocoş (v. ac.); instrucţia numeră 2 şcoale pri
mare: una de băieţi şi alta de fete; Turcii ancă 
au şcoală alipită de geamia lor. La teritorul corn. 
aparţine şi insula I., situată între Dunăre şi 
braţul aceleia I., avend o lungime de 2 km. Nu
mele corn. e turcesc, o prescurtare sau o co
rupţie a numelui Isak-kioi, satul lui Isac; la 
început purta numele Obluciţa. I. este aşezată 
pe ruinele unui vechiu oraş roman. I. este do
minată din partea estică prin uvrajul Sultan Tepe 
şi a servit în nenum erate rânduri ca loc de 
trecere în Basarabia. Aci pare a fi construit 
Darius podul seu de vase în expediţiunea lui 
contra Sciţilor. Cu toată însemnătatea sa stra
tegică, I. nu a fost nici odată întărită.

Isăcescul, familie boierească din vechia Mol
dovă. Unul dintre membrii ei, lonaşcu, medel- 
nicer în a doua domnie a lui Nicolae A. Mavro- 
cordat, a zidit 1714 şi a înzestrat cu mai multe 
moşii mănăstirea din Ilişesci (v. ac.). Un nepot 
de ai lui lonaşcu a fost Georgiu I., n. 1780 
în Suceava. Acesta a întrat 1797 de tiner în 
serviciul statului; în 1812 a trecut un examen 
juridic şi a devenit secretar la guvernul districtual 
din Cernăuţ, în 1825 vice-căpitan districtual în 
oraşul Sandeţul nou din Galiţia; s’a strămutat 
apoi la Cernăuţ în 1839, un^e fu denumit că
pitan (guvernator) al districtului Bucovina în 
1842, în care calitate a remas până în Ian. 1850 
când s’a pensionat, t 1860 în Cernăuţ. Un fin 
de ai acestuia a fost Leon I, n. 1818 în Ceniănţ; 
a făcut studiile juridice la Leina (Lemberg) în 
1839, unde a întrat în serviciul judecătoresc; 
în 1847 s’a strămutat ca actuar la Suceava, în 
1855 ca consilier la tribunalul din Cernăuţ; în 
1868 deveni consilier de Curtea de apel, iar în 
1871 s’asb'ămutat la Viena ca consilier la Curtea 
de casaţiuue. A participat cu viu interes la miş
cările naţionabste dintre 1860 şi 1871; f 1878. 
Acesta a avut patru feciori: pe Georgiu, n. 1818 
în Suceava, şi-a finit studiile juridice în Leina 
în 1875, a întrat în serviciul judecătoresc în 
Bucovina, funcţionând în Cernăuţ, Câmpulung, 
Vatra-Domii şi Suceava, unde se află şi acum 
în 1899, ca consilier de tribunal de mai mulţi 
ani; pe Constantin, n. 1850 în Suceava, eu 
studii juridice, a reposat în Viena la 1888 ca 
asistent la ministeriul de finanţe; pe Alexiu, n. 
1852 în Suceava, a studiat în Cernăuţ, Fiaga 
şi Viena, unde a absolvat studiile technico în 
1876; a întrat îndată în serviciul căilor ferate 
la Cernăuţ, astăzi inginer la direcţiunea admi
nistrării bunurilor fondului religionar gr.-or.; 
şi pe Petru, n. 1860 în Cernăuţ, a studiat acolea, 
în Leina, în Viena şi iarăşi în Cernăuţ, undo 
a absolvat în 1881 studiile juridice şi a întrat 
îndată în praxa judecătorească; în 1884 fu pro
movat ca doctor în drepturi; în 1885 fiî de
numit ca notar în Vatra-Dornii, în care calitate 
s’a strămutat la Suceava în 1888, iar în 1894 
la Cernăuţ. [Dr. 1. G. Sbiera.]

Isachar, al cincilea fiu al lui lacob cu Lia, 
protopărintele seminţiei israilteno de pe mun
tele Tavorului.

Isacov, lac în România (Dobrogea), j. Tulcea, 
format de o reversare anterioară a braţului Sf. 
George; are o întindere de 300 ha. şi product! 
pesce bun în mare cantitate.

Isaeus, (grec. Isaios), retor attic din Cbalkis 
în Eubea, iar după alţii din Atena, a trăit în 
prima jumetate a seci. IV a. Chr. până la 353. 
A fost înveţăcelul lui Isocrates, s’a pregătit 
pentru oratorie luând de model pe Lysias. El 
a instruat pe Demosthenes. S’a distins ca orator 
şi advocat. A ţinut preste 50 vorbiri, din cari 
abia 11 posedăm, toate în afaceri do ereditate. 
Se găsesc în »Oratores Attici*.

Isagogia, introducere în oarecare sciinţă; 
se folosesce mai ales în înţelesul do intro
ducere în sfânta scriptură. In înţelosnl din 
urmă I. formează un obiect de studiu jjeiitru 
sciinţa teologică şi ca atare se ocupă cu cu
prinsul pe scui’t, cu istoria cărţilor sfintei scrip
turi cuprinse în biblie, cu împărţirea, antonii-
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citatea şi valoarea lor cu reâpect la autorii lor. 
In cadrul l.-ei se trag şi alte cunoscinţe auxiliare, 
cari contribuesc la explicarea şi înţelegerea 
sfintei scripturi, precum istoria, geografia, ar- 
cheologia biblică, ş. a. I. înlesnesce studiul biblic 
şi este de mare folos pentru teologi. [Dr. I. P.]

Isaia, proroc ovreu, a lucrat până după 700 
a. Chr. sub Uzie, loatan, Achaz şi Ezecbia în 
lerasalim; cel mai valoros representant al ideii 
pur monoteiste despre Dumnecjeu în Test. vechiu. 
Comentare de Smith, (5 ed. 1891), Duhm (1892), 
Buhl (1894).

Isaia, Vornicul, boier moldovan, tovarăş la 
complotul urzit în contra lui Ştefan cel Mare 
de Alexa Stolnicul (v. ac.).

Isaia, ArcMmandritul dela mănăstirea Bicsa- 
dului, înainte de ase aşeza în Ţeara Oaşului era 
archimandrit într’o mănăstire de călugări în Tra- 
pezunt, de origine grecă; însă în 1689, împreună 
cu loan losif Camellis, episcop grecesc din Se- 
bastopol, au fost aduşi din Roma prin cardinalul 
Leopold Kollonich în Ungaria, pentru a uni 
pe Românii şi Ruşii gr.-or. cu scaunul Romei. 
Ce duceud în deplinire cu noroc, unde era de 
lipsă şi cu puterea armei, loan losif Camellis fu 
pus episcop Ia Muncaciu; iar I. coadiutor în 
cele sufletesci al episcopului în comitatele Bihor 
şi Sătmar şi de comisar apostolic. I. ajungend 
în Ţeara Oaşului, locul, unde şi acum stă mănă
stirea, i-a foarte plăcut şi aflându-1 foarte aco
modat pentru viaţa călugărească, la care s’a fost 
dedat, cerend concesiune dela împăratul Leo
pold I, s’a aşezat acolo cu câţiva călugări, şi 
cu ajutorul preoţime! şi poporului român din 
Ţeara Oaşului a zidit o locuinţă şi biserică de lemn, 
gătându-le în 1700. In revoluţia lui Francisc 
Râkoczy II, în 1703 I. fu ucis, iar biserica şi 
locuinţa călugărilor au fost pustiite prin foc, fiind 
aprinse prin un român nobil de religiunea ort. 
din Cicâiiău cu numele Mihai Szuhay, din causa 
că pe acesta îl pusese sub anatemă pentru că 
trăia în fărădelegi cu femeia frateluî său. (Cf. 
Szirmai Antal, Szatmâr Vârmegye Esmerete. 
Budâo, 1810.)

Işalniţa, corn. rur. în România, j. Doljiu, com
pusă din sat. I. şi Românesc!, despărţite prin rîul 
Jiu; are 2390 loc. agricultori (Dicţ. geogr. 1896); 
2 biserici şi 2 şcoale; corn. e străbătută de calea 
ferată şi de calea naţională Craiova-FiUaşi; gară 
în loc.

Isametrale, acele linii de pe barte, cari leagă 
locurile cu egală abatere dela temperatura medie 
lunară.

Isanomale, acele linii de pe harţe, cari leagă 
toate localităţile, unde temperatura se abate cu 
un număr egal de grade dela temperatura medie a 
respectivului grad de latitudine.

Isar, afluent pe dreapta al Dunării în Bavaria, 
isvoresce în Tirol, îşi taie drum prin Alpii cal- 
caroşi şi se varsă în Dunăre la Isarmiind; lun- 
giaiea 352 km.. în parie navigabil.

Isatis L., (botan.) gen din vasta familie a Cru- 
ciferelor, tribul Isatideae, cuprinde plante erbacee 
anuale sau bisanuale, erecte, ramificate, glabre, 
glauce sau pubescente, rar tomentoase; frunzele 
întregi, cele caxilinare sagitate; florile mai adesea 
galbine sunt dispuse în raceme laxe; fructele 
.silnt mari silicule orbiculate, oblonge sau lineare. 
I. are vr’o 30 de specii bine distincte, ce cresc

în Europa, Africa boreală sau în Asia boreală 
şi medie. In părţile noastre cresce prin locuri 
aride şi pietroase I. tinctoria L., numită de po
porul nostru Drobuşor, Drobişor, Gar
da mă, eto. Din frunzele acestei plante se ex
trage o coloare foarte frumoasă numită indigo.

[Z. C. P.]
Isauria, ţinut la sudul Asiei mici, lângă Taurus, 

între Licaonia şi Cilicia. Capitala era Isaura. 
Locuitorii I.-ei (piraţi) au fost bătuţi 76 a. Chi-. 
de Servilius, 67 de Pompeius, dar nici când nu 
au fost supuşi definitiv; dela seci. V dispar din 
istorie.

Isav, V. Eseu.
Iscariot, v. Iuda I.
Ischaemia, (med.) stare provocată de ângus- 

tarea sau oclusiunea arteriilor, în urma căreia 
o parte a corpului nu mai capătă sânge de loc 
sau nu în cantitate suficientă, astfel că se nasce 
o anemie locală.

Ischia, insulă în marea Tirrhenică, la întrarea 
în Golful Neapolei, 69 km2, cu 22,170 loc; insulă 
vulcanică (Epomeo) şi bogată în isvoai'e mine
rale calde; se produce vin, poame. 28 Iulie 1883 
fu cercetată de un mare cutremur de păment. 
Capitala I. cu castel, are 2741 loc.; reşedinţă 
episcopească,

Ischias, durere nevralgică a şoldului, care se 
întinde pe coapsă în jos, împrejuml genunchiului 
şi prin pulpă până spre glesno. Dui’erea aceasta 
de obiceiu numai într’una din coapse îşi are 
sediul. Causa boalei până acum ancă nu e în
destul de cunoscută. Ea poate proveni şi din 
receală. Avendu-se în vedere mai cu samă pro
babila causă a boalei, în tratamentul ei se ur
mează diferite procedee.

Ischion, osul şoldului în care e aşezat femuinl.
Ischîudar, numele turcesc al oraşului Scutari.
IschI, loc de cură climatică de primul rang 

în Austria, cerc. Gmunden, cu 2272 loc. Zace 
la o înălţime de 484 metri deasupra nivelului 
mării. Clima e dulce, moale, umedă cu multe 
ploi, cari însă nu împiedecă excursiunile în aerul 
liber, fiind solul stâncos şi permiţând astfel stre
curarea imediată a umecjelei. Ca mijloace cu
rative I. dispune âncă de ape minerale sărate, 
cari se întrebuinţează pentru băi. Cura de zer 
se face pe o scară întinsă. Afară de aceşti factori 
de vindecare speciali ai locului, I. ca un stabi
liment igienic de primul rang, e prove(jut cu toate 
aranjamentele moderne ale balneo-technicei. I. 
ca loc de cură climatică şi balneară este visitat 
cu preferinţă de cei ce sufer de scrofulosâ, de 
nervositate, slăbiciuni generale, cataruri cronice 
ale căilor respiraţiunii şi de afecţiuni uteriue. 
Pentru clima şi fnimseţele naturei, I. este locul 
unde monarchul Francisc losif petrece vara cu 
predilecţiune. (Monografii în toate limbile mo
derne.) [Dr. Vuia.]

Is. Chr., prescurtare pentru Isus Christos.
Ischuria, v. Anuria.
Isebel, fica unui rege fenician, soţia regelui 

Ahav din Israil, protejâ cultul lui Baal; fu ucisă 
de lehu.

Isegrim, (althochd. îsangrim = coif de fier), în 
miturile germ. numele lupului. Isengrimus e 
titlul unei poesii lat. scrise în hexametri în 
seci. Xn de un poet din Flandria; în aceasta 
sunt tratate 2 părţi din mit: vindecai’ea leului
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prin pielea trasă de pe lup, şi pribegirea că
prioarei Bertilia. Edit. Voigt, Halle 1884.

Iseo, (în vechime Lacua Sehinus), lac alpin 
în Lombardia, 24 km. lung; prin I. se scurge 
rîul Oglio; suprafaţa 62 km*.

Iser, afluent pe dreapta al Elbei în Boemia, 
isvoresce în munţii I.; 125 km. lung.

Munţii laer, continuarea nord-vestică a mun
ţilor uriaşi (Riesengebirge), avend patru şiruri 
aproape parcele; smt păduroşi, selbateci, puţin 
locuiţi.

Iseran, pas în Alpîi graici, la înălţime de 
2769 m.; pe aci trece drumul din Piemont în 
valea rîului Isere.

Is6re, afluent pe stânga al Rhonelui, isvoresce 
în Savoia la pasul Iseran; 290 km. lung. De
partamentul franc. ce face parte din pro
vincia Dauphine, are suprafaţă de 8235 km2, şi 
572,145 loc. (1891); 4 arondismente. Capitala 
Grenoble.

Iserlohn, oraş în districtul prusian Arnsberg, 
lângă rîul Baar, cu 22,117 locuitori. I. e un vechiu 
şi important oraş industrial şi comercial; se fa
brică obiecte din alamă, bronz, nichel şi ruolz; 
19 fabrici produc ace de cusut. I. are un gim- 
nasiu real şi o şcoală specială pentru industria 
metalică.

Isetru, pesce, v. Nisetru.
Isfahan, oraş, v. Ispahan.
isldor, sfânt, călugăr în Pelusium (Egipt), de 

aici numit Pelusiota, n. pe la 370 în Alexandria; 
se retrage de timpuriu în singurătate şi se bu
cura pentru cucernicia şi erudiţiunea lui de mare 
vază. t pe la 440. Epistolele lui privitoare la 
explicarea Sf. Scripturi, în numer de preste 2000, 
ie edita Morell (Paris, 1638).

Isidor de Sevilla (Hispalensis), episcop în 8e- 
villa, n. pe la 560 în Cartagena Hispaniei, dela 
600 episcop, f 4 Apr. 636; bărbat de o vastă 
erudiţiune, prin colecţiunile sale şi mai ales prin 
opera sa »Originum seu etymologiamm libri XX«, 
o enciclopedie lat. a tuturor sciinţelor din acel 
timp, scapă de pierire moştenirea antichităţii cla
sice; opere principale: »Sententiarum sive de 
summo bono libri III«, un compendiu al înve- 
ţăturii de credinţă şi morală creştină, apoi »De 
ecclesiasticis officiis libri 11c, scriere importantă 
penti’u archeologia bisericească; mai scrise o 
colecţiune de biografii ale scriitorilor bisericesc!: 
«Liber de scriptoribus ecclesiasticis« şi lucrarea 
istorică «Historia Gotorum, Vandalorum et Sue- 
vommc; colecţiunea de canoane numită după 
numele lui, precum şi Decretralele Pseudoisi- 
doriane (v. ac.), nu sunt de a i-se atribui lui. 
Opere complete de Faustinus Arevalo 7 voi. 
(Roma, 1797—1803).

Isis, în mitol. egipt, numită şi Hes, o 4ină 
de frunte, muierea lui Osiris (v. ac.), mama lui 
Horus (v. ac.), apare ca o Zeitate cu multe în
suşiri. I. e (Jina Iun ei, a fost închipuită ca o 
regină, care pe cap poartă coroana, dar fiul ei 
Horus (soarele ca copil) i-a rupt-o (stins cu 
razele), însă Hermes (ca luceafer) i-a dăruit un 
conciu admirabil, şi pe cap i-a pus o căpăţină 
de vacă cu coarne (simbolul lunei noue). I. după 
unele icoane poartă discul lunei pe cap şi în
deosebi sub numele Hathor (v. ac.) are şi coar
nele de vacă. I. e şi mama soarelui. Egipţienii 
la solstiţiul de iarnă (21 Dec.) au serbat nas-

cerea lui Horus, fiului ei, şi într’o inscripţiune 
din templul ei din Sais în Egipet, ea (pce: «Fructul, 
pe care eu l-am născut e soarele» (Horus); iar 
după o tradiţiune veche, Bootes (o stea, pă
storul), care neîncetat e petrecetoral Fecioarei 
(Yirgo, constelaţiune) şi cu ea resare şi apune, 
e crescetorul lui Horus. Statuele (Jinei, făcute 
mai târziu de sculptori greci, o arată ţinend pe 
Horus la piept şi lăptându-1. I. a fost considerată 
ca principiul femenin al naturei, ca mamă pri
mitivă fructuatoare şi binefăcetoare a naturei 
şi creaţiunii, şi în Egipt a, fost o expresiune 
a naturei pământului, ce capătă fructuarea sa 
dela Osiris. I. cu această însuşire în Sais a avut 
templul cel mai renumit, aci dina a avut o statuă 
cu vel dela cap până la picioare şi cu inscrip- 
ţiunea: «Eu sunt trecutul, presentul şi viitonil, 
şi velul meu âncă nici un muritor nu l-a ridicat» 
se explică, ca în aceste se cuprinde fructuosi- 
tatea continuă a naturei. I. ca dină a pământului 
a fost şi diîiă din lumea de jos, unde cu Osiris 
a născut pe Harpocrates. Cultul ei din Egipt, 
prin Grecii din Alexandria a străbătut şi în 
Grecia, unde I. a fost identificată cu Demeter 
(v. ac.), dar a trecut şi în Roma şi de aci spre 
apus şi nord, unde a căpătat alte forme. 1. a 
ameninţat tare religiunea romană păgână, căci 
poporul în mare turbare a exercitat cultul ei, 
aşa încât Romanii la 53 a. Chr. i-au oprit cultul 
şi i-au risipit altarele şi templele, dar turburân- 
du-se poporul, triumvirii la 42 a. Chr. s’au vcdut 
siliţi ca să ridice temple noue pentru Isis şi 
Osiris sau Serapis, şi templele s’au numit Iseuiu 
şi Serapeum. Serbătoarea ei de frunte, Isidis 
navigium, s’a ţinut în 5 Martie, iar cu înce
putul lui Nov. (după ce s’a finit cu semănătura) 
o serbătoare tristă şi la capet cu veselie des
frânată. Senatul vedend stricarea culturilor na
ţionale, la 19 d. Chr. a făcut piedece acestui cult 
străin, dar fără succes, şi apoi unele idei au 
trecut şi la creştini. [Atni.]

Iskanderieh, numele turcesc al oraşului Ale
xandria (v. ac.). Iskanderim, v. Alexandrette.

Isker, (OskosJ, rîu în Bulgaria, de 300 km. 
lung; se varsă în Dunăre.

Islam, cuvânt arab, care însemnează consacrare 
desăvîrşită căti’ă Dumnedeu, se numesce reli
giunea fundată de Mohamet şi expusă în Coran 
(v. ac.). Creştinii o numesc cu cuvântul abstract.

Islamism. El este un amestec din creştinism, 
mosaism şi păgânism. Influenţa celui dintâiu 
e mică, şi se simte de abia prin aşezarea lui 
Christos între profeţi. Religia israelită a împru
mutat I. mult mai mult, în specie părţile ritual(3. 
Cât pentru preceptele civile, cari sunt insepa
rabile de cele religioase, ele sunt luate mai vîrtos 
din tradiţia Arabilor, şi lor li-se datoresco avântul 
colosal al nouei religiuni. Dogmatica I. cuprinde 
6 ţese fundamentale: 1) E un singur Dumnedeu, 
şi Mohamet e profetul lui. 2) Revelaţiunea o 
opera unei evoluţiuni, care începe cu Avram şi se 
termină cu Mohamet; creditivul acestuia nu sunt 
minuni şi profeţii, ci sabia spre subjugarea ne
credincioşilor. 3) Coranul e opera lui Dumnedeu. 
4) îngerii, buni şi rei formează o ierarchio com
plicată. 5) Soartea omului e determinată din voci, 
e invariabil de fatală. 6) Moslemii vor continua 
după moarte o altă viaţă plină de toate plăcer ile 
pămentesci. Morala cuprinde 5 porunci: 1) Să
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citesci coranul. 2) Să te închini de 5 ori pe (Ji, 
cu faţa spre resărit, şi să sfinţesci vinerea. 3) 
Să dai dijma săracilor. 4) Să postesoi în cjilele 
lui Ramazan. 5) Să mergi cel puţin odată în 
viaţa ta la Mecca. Alte versuri ale coranului 
opresc vinul, jocurile de noroc, carnea de porc, 
camăta, şi permit poligamia cu 4 femei legale. 
Constituţiunea I.-lui prevede de cap pe sultan; 
un fel de ministm de culte este »seich ul Islam«, 
sub care stau ulemălele (clericii), candidaţii la 
posturile de imam (protopop), hogea (preot) şi 
muezim (diacon). Dervişii sunt un fel de călu
gări cu voturile de sărăcie, castitate şi ascultare. 
1. numeră destule secte, iscate atât din desbi- 
nări politice, cât şi din certe exegetice asupra 
coranului, care e destul de obscur şi contra- 
(Jicetor. Merită menţiunea Şiiţii, partisanii stră
nepoţilor profetului, şi Suniţii, cari ţin de califul 
ce se află tocmai la putere, vr’o 96% din toţi 
Moslemii. ’Wahabiţii sunt liberali şi vor să re
formeze I., în mână cu junii Turci. Această re- 
ligiune numeră acji vr’o 220 milioane de suflete, 
din cari 8 în Rusia, 45 în Indii, 16 în Turcia, iar 
restul în Asia şi Africa. (A. Miiller, Der Islam. 
Berlin, 1885; G. de Tassy, l’Islamisme, Paris 1874).

Islanda, insulă în nordul Oceanului Atlantic, 
între Norvegia şi Gronlanda. I. aparţine Dane
marcei, are suprafaţă de 104,785 km* cu 69,224 
loc. (1888). I. e o formaţiune vulcanică, un platou 
de 650—980 m. înălţime cu masse de munţi 
înalţi, văi adânci, acoperit cu fărmituri de stânci, 
câmpii de lavă, niasse de ghiaţă şi zăpadă; cel 
mai înalt e piscul Orăfa-Iokull (1958 m.); numeroşi 
vulcani stinşi şi activi (la nordest Kafla, la sud 
Hecla), mul^ geisiri, bălţi de pucioasă, vulcani 
nămoloşi, etc, Nenmnerate rîuri bogate în pesce. 
Chma e oceanică, aerul e neguros, umed şi în 
continuă mişcare. Numai 40% ale arealului siint 
acomodate pentru locuinţe omenesci. Producte: 
arbuşti şi subarbuşti şi câteva plante cu fructe 
comestibile (mure, etc.). Ocupaţia principală a 
locuitorilor e crescerea vitelor (oi şi cai) şi păsă- 
răritul. Se exportează pesce uscat, lână, unsoare 
de pesce, carne murată, seu, pene; se impor- 
tează cereale, coloniale, lemne, fier. Loc. vor
besc vechea limbă norvegiană (islandică) şi au 
numeroase legende şi tradiţiuni. I. a fost des
coperită la 795 de călugări irlandezi, şi de nou 
la 867 de normanul Nad-Odd, şi din causa gheţei 
multe a fost numită I. (= ţeara gheţei). Dela 
874 au imigrat aci Norvegieni, cari au format 
un stat cu constituţie aristocrată-republicauă; 
la 1000 se introduse creştinismul. 1264 deveni 
posesiune norvegiană, 1881 ajunse dimpreună 
cu Norvegia sub Danemarca, dela care primi 
insula 1874 o constituţie liberală.

Islandeză, limba, v. Nordică, limba şi hteratura.
Islaz şi islazuri sau lazuri, imaş, un teren cu

răţit de arbori şi tufe în scop ca să servească 
ca păşune de vite ori ca arătură.

Islaz, 1) I., corn. rur. în Rom., j. Romanaţi, 
situată pe malul drept al Oltului şi foarte aproape 
de vărsarea acestuia în Dunăre; în faţa corn. 
se află în Dunăre o insulă mare, purtând ace
laşi nume, şi un pichet de graniţă. I. este un 
tîrg însemnat şi una din cde. mai mari corn. 
rur. ale Rom., având o populaţie de 4588 sufi. 
(Dicţ. geogr. 1889); ocupaţiunea principală a 
locuitorilor e agricultura şi prăsirea vitelor; corn.

are 2 biserici şi 2 şcoale. Din antichităţile ce 
s’au găsit la I. se vede, că aici a fost o cetate 
a primelor colonii romane; la 1848 din I. porni 
mişcarea, care puse în stare de revoluţie toată 
Oltenia; la 1877 I. fu bombardat din partea 
Turcilor, iar Românii făcură aici un vapor turc 
incapabil de acţiune; tot pe aici trecură trupele 
române, pentru ocuparea Nicopolei. 2) I., conr. 
rur. în judeţul şi lângă oraşul Brăila cu 5162 loc. 
(Dicţ. geogr. 1894), corn. are 1 şcoală de băieţi 
şi 1 de fete; pe teritorul corn. e casarma reg. 3 
de artilerie, gara Brăila, 1 fabrică de ciment, 
1 fabrică de spirt şi cherestea, 1 fabrică de 
sobe de porţelan, 1 de cuie de cismărie, ş. a. 
Corn. până la 1865 făcea parte din oraşul Brăila, 
mahalaua Belvedere.

Islăzuire, tăierea pădurii şi scoaterea rădă
cinilor dela copaci şi tufe pentru a face loc de 
arătură sau de fenaţ ori păşune din ele. Islăzuire 
se numesce adesea şi defrişare, termin adoptat 
de silvicultorii români dela Francezi. Românul 
însă totdeuna a avut păduri şi a tăiat, islăzuit 
şi făcut poieni şi curături în ele.

Isle, (L’Isle), oraş în Francia, departamentul 
Vaucluse, lângă rîul Sorgue, cu 3733 loc. (1891).

Isle de France, v. lle-de-France.
Işlic, căciulă boierească a cărei formăşi mă

rime varia după gradul de nobleţă.
Isma, sau izmă, numele popular al plantelor: 

Mentha silvestris L. (v. ac.) şi Calaminta sil- 
vatica Bromf. Isma broascei, Mentha aquatica L. 
Ismă creaţă, Mentha crispa L.

Ismael, fiul lui Avram, născut din sclava egip
teană Agar. I. a avut 12 ficiori, cari au devenit 
capii tot atâtor triburi, din cari s’a format po
porul Ismaeliţilor, cari au cuprins peninsula 
Sinai şi partea nordică a Arabiei.

Ismail, oraş în Basaiabia, capitala j. Ismail, la 
nord se mărginesce cu j. Bender, la apus cu rîul 
Pmt, la resărit cu j. Ak-kerman, iar la sud cu 
Dunărea. Oraşul I. are 45,000 loc., poporaţiune 
varie, compusă din Moldoveni, Armeni, Greci, 
Bulgari, Ruşi. Din remăşiţele istorice, oraşul 
posedă până acum ruinele vechei cetăţi, pe care 
Moldovenii-aborigeni o numesc până acum Şmil 
şi Sinii. Aceste ruine se află pe malul stâng 
al Dunării şi au în circumferinţă 2500 stânjeni; 
mai există remăşiţele a 14 bastioane, din cari 
numai unul de piatră, celelalte toate de pământ.

Ismail, port pe Dunăre (braţul Chilia) al Ba
sarabiei, la nordul punctului de bifui'caţiune al 
Dunării (Ceatal), simetric aşezat cu Tulcea, care 
e clădit în amfiteatru pe înălţimile malului 
drept al braţului Sf. George şi cu care formează 
o importantă poartă între Basarabia şi Dobrogea. 
La 6 km. de I. spre est o piramidă de fontă 
reamintesce lucrările întreprinse între 1816 şi 
1852 pentru mesurători de latitudine. I. a fost 
una din cetăţile cele mai tari ale Dunării în 
mânile Turcilor. In 1790 cade în mânile Ruşilor 
(Suvaroff), cari pierd aci preste 23,000 oameni 
şi tot atâţia cad din partea aperărei (Turcilor); 
totuşi tratatul din 1791 îl lasă Turcilor. In 1812 
împreună cu Basarabia, I. cade în mânile Ru
şilor, iar tratatul dela Paris din 1856 îl reda 
României, care îl stăpâni până în 1877.

Ismail Paşa, vice-rege al Egiptului, fiul lui 
Ibrahim Paşa; n. 1830 în Cairo. Educaţiunea 
şi-a primit-o în Paris. 1861 conduce I. regimul.
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fiind vice-regele Said Paşa absent; iar după 
moartea acestuia ajunse vice-rege, declarându-se 
îndată aderent al principiilor liberale şi refor- 
matorice. 1874 ocupă pi’ovincia Darfur, dar lup
tele contra Abessiniei au fost fără succes. I. 
era foarte prădător, ceea ce a adus cu sine, 
că marile puteri au pus finanţele Egiptului sub 
o controlă stabilă. I. încercă 1879 (22 Apr.) să 
delăture această controlă, din care causă fu silit 
să abdică, numindu-se chediv în locul seu fiul 
seu Tevfic Paşa. I. s’a retras în Italia, 2 Mart. 
1895 în Constantinopole. Cu toată destrăbălarea 
finanţiară causată de I., el totuşi are mari me
rite pentru Egipt. Sub regimul seu s’a lărgit 
sistemul de canale, s’a promovat zidirea ca
nalului Suez, s’au ridicat şcoale.

Ismailia, oraş lângă canalul Suez, în apro
pierea liniei ferate dintre Sanasig şi Suez. Aici 
se află săpat canalul cu apă dulce Vădi Tu- 
milath. Residenţa unui guvernor se află aici, 
oraşul altcum are strade regulate, plantaţiuni; 
numerul locuitorilor e 1897. Numirea veche era 
Gondokoro.

Ismailicji, v. Assassineni.
Ismene, fata lui Oedipus, rege în The ba şi sora 

Antigonei.
Ismid, (Isldmid, vechea NicomediaJ, capitala 

unui sangeac turcesc în Asia mică, lângă Marea 
Marmara, cu 15,000 loc.; reşedinţa unui mitro
polit grec şi a unui archiepiscop armean. Port; 
ţesătorii de mătasă.

Ismir, numirea turcească a oraşului Sm yrna 
(v. ac.).

Isnaf, asociaţie, v. Bresle.
ISO —, (grec.) în composiţiuni însemnează egal 

cu privire la numer, valoare, întindere.
Isobar, de aceeaşi presiune atmosferică.
Isobronte, linii de pe harţe, caii leagă locu

rile, unde se aude primul tunet cu ocasiunea 
furtunilor.

Isochasme, linii de pe harţe, cari leagă locu
rile, unde lumina polară se vede egal de des.

Isochimene, punctele suprafeţei pămentului, cari 
iarna au aceeaşi temperatură mijlocie.

Isochinolina, corp organic ce se găsesce în 
productele de destilăţiune ale cărbimilor minerali.

Isochromatic, de coloare uniformă.
Isochron, care se execută în timpuri egale. 

Oscilaţiunile pendulului unui ceasornic sunt iso- 
chrone. Asemenea bătăile inimei, pulsul, etc.

Isochronism, caracterul de a se executa în 
timpuri egale.

Isocline, cari au aceeaşi înclinaţiune. Punctele 
suprafeţei pămentului în cari înclinaţiiuiea acului 
magnetic e aceeaşi, (v. Isodinainic.J

Isodinamic, linii isodinamice, linii ideale cari 
trec prin toate locurile imde intensitatea mag
netică este aceeaşi. Ele se împaii în doue ca
tegorii şi anume în linii isogonice şi în linii 
isoclinice, cele dintâiu trecend prin punctele 
unde decUnaţiunea magnetică este aceeaşi, iar 
liniile isoclinice prin punctele unde inclinaţiunea 
este aceeaşi. Liniile isogonice au mersul meri
dianelor terestre şi liniile isoclinice au aproxi
mativ mersul paralelelor terestre. Isoclinica care 
trece prin punctele unde inclinaţiunea e nulă, 
se numesce ecuatorul magnetic. S’au desemnat 
nisce harţe geografice, pe cari sunt semnate li
niile isogonice şi isoclinice ale pământului. E

însă de observat, că nisce împrejurări locale pot 
modifica în mod radical mersul magnetismului 
pământesc. Aşa de pildă lângă oraşul Roma se 
află variaţiuni foarte simţitoare dela un punct 
la altul şi la distanţe foarte mici una de alta.

Isoetacee, (botan.) familie de Lycopodinee, 
cuprinzând un singur gen, Isoetes L., cu vr’o 
50 specii prin regiunile tropicale şi temperate. 
Toate sunt plante perene, ierboase, cu înfăţi
şarea unor MonocotUedonate; trăiesc prin fundul 
bălţilor, prin locuri mlăştinoase şi prin locuri 
uscate. Tulpina lor tuberculosă, cu crescere se
cundară în grosime, poartă, afară de rădăcini, o 
rosetă densă de fmnze rigide, lungi, cu basa 
lată şi limbul ângust, sti-ăbătut în lung de 4 
canale aerifere. Au sporangi şi spori de doue 
feluri, sunt heterosporee (v. ac.); macrosporaugii 
cu macrospori se formează pe partea basilară, lată, 
a frunzelor externe, în o adâncătură (fovea 
[v. ac.]), ce se află pe faţa internă a lor; mi- 
crosporangii cu microsporii ocupă aceeaşi posi- 
ţiune pe frunzele mai interne ale rosetei; restul 
frunzelor e steril. Deasupra fovei e o altă mică 
gropiţă, foveola, din care ese ligula. Dintre spe
ciile europene cităm pe: J. lacustris L., J. echi- 
nospora Durieu, I. adspersa A. Br., etc. Cea 
de a doua specie e indicată că cresce în Tran
silvania; în România nu s’a găsit până acum 
nici o specie de I. [S. Şt. R.j

Isogam, (botan.) şi isogamie; se Zice despre 
gârneţi (v. ac.) când sunt identici, nediferenţiaţi 
nici în forma, nici în sexul lor; un ou format 
prin gârneţi I. (isogameţi) se Zice că s’a fomiat 
prin isogamie (v. Heterogam).

Isogeoterme, cu temperatura mijlocie uniformă.
Isogon, cu unghiuri respectiv egale. Doue 

triunghiuri rectilinii isogone sunt asemenea, iar 
triunghiurile sferice isogone sunt egale. (v. şi 
Isodinamic.)

I80hyete/iso7i2/e<ose), linii de pe harţe, cari leagă 
localităţile cu egală cantitate anuală de ploaie.

Isohypse, linii pe harţe, cari leagă locurile ce 
au altitudine egală.

Isokrates, orator grec; n. 436 a. Chr. in 
Atena. S’a. perfecţionat în arta vorbirii, ascul
tând prelegerile sofiştilor şi petrecând în so
cietatea lui Socrates. Timp îndelungat a scris 
pledoarii pentru alţii; apoi a instruit tineri iu 
ale retoricei şi a redactat oraţiuni do cuprins 
umanitar. Vorbirile sale perfecte în formă, dis
plac prin prea marea difusiune şi încăicaro do 
vorbe. Cu toate acestea s’a bucurat de nn bun 
nume. Se Zice că în al 98-lea an al vieţii, după 
lupta dela Chaeronea (338 a. Ch.) şi-ai' ii pus 
sfîrşit Zilelor, supărat de înfrângerea, ce a su
ferit patria sa din partea lui Filip. Dinti'o cele 
60 vorbiri, cari circulau sub numele lui âncă 
pe timpul lui Plutarc, au remas abia 21. Intre 
acestea de însemnat sunt; »Areopagitikos«, »Pa- 
negyrikos» şi »Panathenaikos«. Toate oraţiiniile 
lui I. se pot găsi în colecţiunea »Oralores Attici«.

Isolani, loan, conte, general împ. austriac, 
n. 1586 din o familie nobilă din Cipru. 1602 a 
fost prins de Turci; scăpând de acolo Iii numit 
comandant al unui regiment de Croaţi, cu cari 
a luptat mult în contra lui Mannsfeld. 1632 numit 
general preste Croaţi. 1637—39 1. ia parto la 
luptele dela Nordlingen, din Bui'gund, llcssa, 
Pomera, cât şi dela Rhinul superior în contra
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ducelui de Weimar. Pentru tradarea lui "Wallen- 
stein a primit 2 bunuri de ale acestuia şi nu 
preste mult a fost ridicat la rangul de conte.

[I. H.]
Isolare, Isolaţmne, desfacere, separai’e. In 

logică I. este mijloc al procesului de abstrac
ţiune şi prin dînsa aceasta separă notele co
mune ale mai multor obiecte asemănate de cele 
proprii numai lor. In fisică prin isolaţiune se 
aşează un corp aşa încât să fie separat de cor
purile ce conduc electricitate. Aparatul prin care 
se isolează corpurile, ce vi'em a le încărca cu 
electricitate, se numesce isolator. I. se face prin 
intermediarul unor bucăţi (is o lato are) de por
celan sau sticlă, sau alt material reu conducător 
în caşul firelor aeriane; iar prin o pătură isola- 
toare de cauciuc sau guta-perca, sau de alt ma
terial coibent, care învelesce firiil circuitului, în 
caşul circuitelor subterane (v. cablu electri(A. 
Există numeroase tipuri de isolatoare. Un simplu 
clopot de porcelan sau sticlă cu două urecbi e 
cel mai ieftin, însă el nu convine decât în caşul 
firelor subţiri şi uşoare. Isolatoarele cu clopot 
dublu sunt mai recomandabile pentra că ume
zeala care acopere clopotul exterior nu poate 
să ajungă uşor la col din lăuntru. Când e vorba 
de ciu'cnţi cu o intensitate foarte mare vin în
trebuinţate isolatoare cu oleu, în cari un strat 
de oleu dens e interpus între cele două clopote, 
deci între cablu şi suportul lui.

Isolarea bolnavilor. Oprim lăţirea, propagarea 
boalelor infecţioase printr’un sistem de măsuri 
preventive, cari se completează una pe alta: 
îmbunătăţirea stării igienice în general, decla
rarea obligătoare a boalelor infecţioase, isolarea 
şi căutarea bolnavilor de acele boale, desinfec- 
tare, inoculai’ea preventivă, secuestrarea şi chiar 
uciderea animalelor bolnave de boale cari se 
transmit la om. Dintre aceste măsuri isolarea 
ocrrpă primul loc, căci dacă oprim contactul- bol
navului cu cei sănătoşi, îi apărăm în contra in- 
fecţiunii. Isolarea persoanelor afectate de boale 
transmisibile nu este fructul cunoscinţelor mo
derne asupra modului de transmitere a multor 
boale, ci a observaţiunii vechi; isolarea a fost 
practicată deja în primele timpuri istorice şi ci- 
vilisaţia timpului de astăzi a schimbat numai 
forma isolării, a îndulcit rigoarea ei. Metodul 
secuestrării caselor şi persoanelor infectate va
riază după împrejurările locale. Un bolnav care 
ocupă singur o casă se poate isola în aceea casă, 
dacă este de ajuns separată de locuinţele vecine, 
oprindu-se persoanele străine a întră în casa 
bolnavului, locuitorii acelei case de a ieşi din- 
tr’însa. Isolarea în locuinţa proprie nu este însă 
admisibilă, când ea nu este bine separată de 
alte locuinţe aflate sub acelaşi acoperement sau 
in aceeaşi curte. Persoanele ale căror locuinţe 
.se află în coiidiţiuni neigienice, bolnavii lipsiţi 
do mijloace pentru ca să poată fi căutaţi cu în
lesnire în locuinţele lor obicinuite, locuitorii ho
telurilor, hotelurilor garnite, ai caselor ocupate 
de un număr mare de persoane, militarii din 
casarme, elevii din internate se isolează în spi
tale. Isolarea absolută este adeseori indicată 
pentru un bolnav aflat deja în interiorul unui 
spital în comun cu alţi bolnavi, când la acel 
bolnav se manifestă semnele unei boale infec
ţioase, cari nu s’au prevăZut la primirea lui.

Isolarea relativă se aplică persoanelor ancă să
nătoase, cari fiind în contact cu bolnavi au avut 
ocasiune a se infecta sau cari pot servi ca in
termediu pentru transmiterea boalei. O moaşe 
care îngrijesce o leuză bolnavă de Febră puer- 
perală nu poate îngriji în acelaşi timp altă leuză; 
copiii sănătoşi dintr’o familie în care a apărut 
o boală mfecţioasă se opresc a frecuenta şcoala 
pentra un timp anume determinat. Isolarea este 
eficace când se aplică de urgenţă, la primele 
caşuri de boală contagioasă, apărută într’o co
mună; ea numai are acelaşi efect când este tar
divă, când caşurile de infecţiune s’au înmulţit 
şi când ne aflăm deja în faţa unei epidemii. Nu 
putem cere ca fiecare comună să posedă un 
spital, putem însă obliga fiecare primărie ca să 
dispună de una sau doue camere de isolare ori 
să îugrijască de transportarea în spitalul cel 
mai apropiata tuturor bolnavilor suspecţi că sufer 
de o boală infecţioasă. In spitale se isolează 
bolnavii de boale infecţioase câte odată în mod 
incomplet, în camere speciale cari nu sunt de 
ajuns separate; în mod complet în pavilioane de 
isolare cari, deşi sunt aşezate în incinta unui 
spital general, au personal special şi chiar ad
ministraţie specială; mai perfect în spitalele spe
ciale de isolare, permanente sau timpurare, cu 
isolare colectivă sau individuală, înzestrate cu 
instalaţiuni pentra desinfectare şi pentru băi, 
pentru bolnavi şi pentru personalul de serviciu. 
Staţiunile sanitare (carantinelo) din porturile ma
ritime trebue să posedă câte un spital de isolare, 
compus din mai multe pavilioane. Regulamentele 
sanitare prescriu la care anume boale isolarea 
este obligatoare. Isolarea bolnavilor se comple
tează prin diferite alte mesuri sanitare, prin 
controlul isolării în locuinţe private, pentra a 
se constata dacă isolarea în domiciliul bolnavului 
este reală, nepericuloasă pentra vecini; prin stră
mutarea provisorie a locuitorilor sănătoşi, aglo
meraţi într’o casă insalubră, în care a apărat 
o boală infecţioasă mai gravă, cari locuitori se 
aşază provisoriu în case, barace, corturi; prin 
ambulanţe sau trăsuri speciale pentra transpor
tarea bolnavilor în spital, cari trăsuri se des- 
infectă după fiecare transport. După transpor
tarea bolnavului în spital şi după terminarea 
boalei celor isolaţi în locuinţa lor ordinară, se 
desiufectă locuinţele şi obiectele contaminate.

Literatura: I. Felix, Sui' la necessite et l’in- 
stallation des hopitaux d’isolement. Rapport au 
VI congres internaţionale d’Hygiene et de Demo- 
graphie. Vienne, 1887; I. Felix, Tractat de Igiena 
publică şi de Poliţia sanitară. Voi. II. Bucui'., 1889; 
Regulamentul asupra prevenţiunii boalelor infec
ţioase. Bucuresci, 1895. [I. Felix.]

Isolepis Br., (botan.) secţiune din genul Scir- 
pus L. (v. ac.).

Isomaltosa, un zahăr de formula, C12 H22 Ou 
-f H2 o, ce formează principiul imediat al Galli- 
sinei, precum şi zahărul ce se găsesce în bere. 
Se obţine alăturea de maltosa la hidrolisarea 
amidonului şi a glicogenului prin fermentaţiune. 
Pulbere amorfă, higroscopică, dextrogiră şi re
duce licoai'ea lui Feling.

Isomere, corpi cari deşi sunt formaţi din ace
leaşi elemente unite în aceleaşi proporţiuni, pre- 
sintă însă proprietăţi fisice şi chimice diferite. 
Acest fapt îşi gasesce explicarea în disposiţiunea
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diferită a atomilor în moleculă. Se disting urmă
toarele isomerii: Fisică, caracteristică prin aceea 
că numai aceste proprietăţi sunt diferite, s. e. 
carbonatul de calce, spatul de Islanda (romboedni) 
şi aragonita (prisme), sulf octaedric şi prismatic. 
Isomerie chimică propriu ()isă sau de structură 
specială corpurilor organice, atunci când atomii 
de carbon sunt legaţi direct între dînşii ca în 
ex. de mai sus, şi isomerie în sensul mai larg 
al cuvântului, numită şi metamerie, când car- 
boni sunt legaţi prin mijlocirea altor elemente, 
B. e. a oxigenului CH8—CHa—CO. O. CHa pro- 
pionatul de metil, şi CHS—CO—O CHa. CHa ace- 
tatul de Etil. Un cas special al isomeriei chimice 
e şi acela numit I. geometrică sau sterioiso- 
merie, datorită disposiţiunii atomilor nu într’un 
plan, ci în spaţiu şi având de basă teoria car
bonului asimetric a lui Van’tHof şi Le Bel.

In botanică se numesce I. floarea ale cărei 
verticile florale cuprind toate acelaşi număr de 
membre, în caşul contrar fiind heteromeră.

Isomorfe, se (ţie acei corpi cari au o compo- 
siţie chimică analoagă şi cristalisează în acelaşi 
sistem. Ei au proprietatea nu numai de a cri- 
stalisa împreună, dar chiar luând pe unul şi în- 
troducându-1 în soluţia celuialalt, el continuă a 
cresce mai departe fără ca să-şi schimbe forma 
cristalină. Fenomenele acestea au fost observate 
pentru prima oară de Mischerlich. Ca exemplu 
de corpi isomorfi avem, s. e. alauni, sulfatul 
dublu de potasiu şi aluminiu, alaunul de amoniUj 
de crom, mangan, fier, etc. Explicaţia acestui 
fapt se găsesco îa structura atomistică şi mo
leculară aceeaşi la toate aceste corpuri. Această 
proprietate a servit până la un punct ca mijloc 
de a determina greutatea atomică a acelor corpi, 
cărora nu U-se puteau aplica alte metode, s. e. 
aceea a densităţii vaporilor. Aşa s’a putut de
duce pe basa isomoiflsmului sărurilor Magne- 
siului cu ale Bariului, Calciului, Stronţiului, greu
tatea atomică a acestor din urmă elemente.

Isomorfism, (grec. = formă egală) se numesce 
însuşirea corpurilor diverse de a se cristalisa 
într’o formă.

Ison, (grec.) semn din notaţiunea musicei bi- 
sericei orientale, indicând repetarea sunetului 
precedent. Tot I. se mai numesce specia de notă 
prelungită, pedală, pe o singură vocală (a sau o), 
pe care unul sau mai mulţi cântăreţi (isonarij 
o ţine în timp ce psaltul cântă melodia. [T. C.J

Isonandra Wight., (botan.) gen de arbori sem- 
pervirenţi din fam. Sapotaceelor, respândit din 
Estindia până în archipelagul pacific. Din sucul 
lactescent de I. Gutta Horck, se extrage »gutta- 
perchat.

Isonzo, rîu în comitatul austriac Gorz, isvo- 
resce în Terglou, se varsă în golful dela Triest 
sub numele de Sdobba; 125 km. lung.

Isop, JEsop, V. Aesopos.
Isop, numele vulgai’ al plantei cultivate Hys- 

sopus officinalis L. (v. ac.).
Isoperimetric, de acelaşi perimetru.
Metoda isoperimetrelor. Una din metodele 

geometrice, prin care se poate calcula raportul 
circumferinţei cătră diametru (u). Această me
todă constă în a lua un poligon regulat de un 
numer oarecare de laturi, a cărui rază şi apo- 
temă se cunoasce în funcţiune de laturea lui, 
s. e. un exagon, pătrat, etc. şi a calcula cu aju

torul lor razele şi apotemele poligoanelor re
gulate isoperimetre de un numer mereu îndoit 
de laturi. Raza cercului limită al acestor poli
goane este totdeuna cuprinsă între raza şi apo- 
tema unuia ori care din cercurile isoperimetro 
la cari ajungem. Putem astfel să aflăm raza 
acestui cerc cu ori ce aproximaţiune voim, iar 
lungimea circumferinţei lui fiindu-ne cunoscută, 
căci cercul e isoperimetru cu poligonul luat, 
avem astfel lungimea circumferinţei şi raza ei, 
al căror raport îl căutăm.

Isopescul, 1) L, Dumitru Areadie, profesor 
gimnasial şi scriitor rom., n. 26 Aug. 1844 îti 
Frătăuţul nou în Bucovina, a finit studiile se
cundare la gimn. sup. din Suceava în 1866, iar 
în 1872 cele sciinţifice din ramura matematică 
şi fisică la Viena; a întrat îndată ca profesor 
la gininasiul superior din Suceava, unde servesce 
şi astădi, 1899. A publicat în programul gim
nasial de acolo pe anul 1872/3 »Die Fourier’schen 
Reihen« şi apoi în 1898, în traducere, A.ritmetica 
de Dr. Fr. Moânik, pai'tea I pentru clasa 1 şi 
II gimnasială.

2) Isopescul, Constantin, jurist şi scriitor, n. 
21 Ian. 1871 în Cernăuţ, unde şi-a absolvat stu
diile primare (1876—80), liceale (1880—88) şi 
universitare juridice (1888—92); a întrat îndată 
în praxa de notar şi advocat, apoi în 1893 în 
serviciul judecătoresc; în 1896 fu promovat ca 
doctor în drepturi la univ. din Cernăuţ; astărji 
în 1899 este jude de instrucţiune la tribunalul 
criminal de acolo. Din 1890 încoace a publicat, 
sub pseudonimul de C. Verde, poesii lirice şi 
epice, articoli politici şi foiţe prin gazetele: Con
vorbiri literare. Vatra, Tribuna, Gazeta Buco
vinei şi Patria.

3) Isopescul, Dumitru G., profesor şi scriitor 
rom., n. 3 Oct. 1839 în Frătăuţul vechiu, a studiat 
în Rădăuţ şi Cernăuţ, unde a petrecut un an 
la institutul de studii teologice; în 1860 s’a dus 
ca stipendist la univers, din Viena să se cua- 
lifice ca profesor de istorie şi de geografie. 1804 
a fost numit profesor la gimnasiul sup. gr.-or. 
din Suceava; în 1869 s’a strămutat la gimn. din 
Cernăuţ, devenind totodată şi membru în con
siliul şcolar al ţerii; în 1870 a trecut ca director 
la pedagogiul statului de băieţi şi de fetiţe, cu 
care s’a împreunat, succesiv, o şcoală de exerciţii, 
o grădină de copii, cursuri pentru luciări fc- 
meiesci de mână, pentru legatul cărţilor şi [lentru 
făcutul mobilelor; în această calitate funcţio
nează şi astă4i, 1899; în 1875 fu numit membru 
în comisiunea centrală din Viena pentru con
servarea monumentelor istorice şi de artă din 
Bucovina, iar în 1877 inspector pentru şcoalele 
primare românesci din ea; din 1880 încoace fu 
ales neîncetat membru în consiliul orăşenesc al 
Cernăuţului, iar în 1890 fu numit director al 
museului ţerii. A publicat: 1) Bezieluingen Karls 
des Grossen zu den Saracenen in Spanion und 
zu den abbassidischen Chalifen von Bagdat, în 
programul gimna.siului sucevan din 1869; 2) Die 
Heimatskunde der Bukovina. Cernăuţ, 1872; 
3) Romănisches Schulwesen în Boiiclit iibor 
osterr. Unterrichtswesen aus Anlass der Welt- 
ausstellung von 1873, II. Theil. Wien; 4) A. 
Pumnul’s Grammatik der rqniănischen Sprache, 
2. Aufl. Cernăuţ, 1882; 5) Antâia, A doua şi A 
treia carte pentru deprinderea limbei germano.
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prelucrate după Roth; 6) Planul de înveţăment 
în şcoalele poporale de o clasă, traducere, 1889;
7) Carte de cetire pentru al IV, V şi al VI an al 
şcoalelor poporale, împreună cu profesorii I. 
Luţă şi N. Ieremieviciu-Dubău. Viena, 1887;
8) A cincia carte de comput de Dr. Pr. Mofinik, 
traducere; 9) Este redactor al foii Pădagogische 
Blătter din 1873 încoace.

4) Isopescul, Samuil, profesor şi scriitor rom., 
n. 9 Dec. 1842 în Prătăuţul nou în Bucovina, 
a studiat în Cernăuţ şi Suceava, iar studiile sciin- 
ţifice din ramura istorică şi geografică la uni
versitatea din Viena; 1872 a intrat ca profesor 
la gimnasiul superior din Suceava, unde seiTesce 
şi astâcji, 1899. A fost colaborator la (Jiarul 
»Albina« din Viena, şi a publicat: 1) Kurze und 
ubersichtliche Daratellung der Schicksale der 
Metropolie von Salzburg, în programul gimnasial 
din Suceava pe 1874; apoi în traduceri: 2) Fe
meia pe terenul national-economic de Dr. Lorenz 
de Stein, în călindariul bucovinean pe 1878; 
3) Manual de aritmetică pentru gimnasii infe
rioare de Dr. Fr. MoCnik. Cernăuţ, 1881; 4) Ma
nual de geografie pentru clasele inferioare şi 
mijlocii de gimnasiu de Dr. Fr. Umlauft, partea I 
şi II. Cernăuţ, 1887 ; compuneri proprii; 5) Ele
mente de geografie comparativă pentru clasele 
inferioare şi mijlocii de gimnasii, cursul 1 1882 
şi cursul II 1887; 6) Manual de istoria universală 
pentru gimnasii, trei părţi, 1886, 1891; această 
carte apare acum în ediţiunea a doua; şi 7) a 
scris articolii din mitologia Grecilor şi a Ro
manilor şi din etnografia şi istoria Austriei din 
Cartea de cetire de St. Stefureac.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Isopode, ordin de Crustacei malacostraci, cu 

ochii sesili, 7 părechi de picioare toracice, lipsite 
de organe respiratorii. A) Enisopode cu picioarele 
abdominale prove(Jute de lamele branchuale: Ar- 
madillo, Porcellio, Oniseus, Ligia, Entoniscus, 
Asellus, Idotea şi Cymothoa. B) Cacoisopode, cu 
abdomenul provecjut de picioare biramate ce nu 
funcţionează ca branchii: Anceus, Tanais.

Isopurpurina, corp isomer cu purpurina şi 
Flavopurpurina. Substanţă colorantă ce se poate 
obţine dela disulfonatul de antrakinonă, prin în- 
căl(jirea cu hidratul de sodiu. Coloare galbină 
ce devine purpurie la tratarea cu alcalii.

Isopyrum L., (botan.) mic gen din familia Ra- 
nunculaceelor, tribul HeUeboreae, cuprinde mici 
plante erbacee, delicate şi perene, florile albe, 
solitare sau lax paniculate. Acest gen are vr’o 
7 specii, ce cresc în zona temperată a emisferei 
boreale. In părţile noastre cresce prin locurile 
umede din pădurile umbroase I. thaîictroides L., 
numită.de poporul nostru Găinuşi, iar prin 
pădurile munţilor noştri cresce J. fumaroides L.

[Z. C. P.]
Isosporee, (botan.) sau homosporee, v. He- 

terosporee.
Isostemon, (botan.) senumesce androceu (v. ac.) 

compus dintr’un verticil de stamine, în numer 
egal cu petalele şi alterne cu ele, cum e la 
multe Gamopetale.

Isotelia, în Grecia antică, metecii când adu
ceau servicii patriei erau asimilaţi cu ceilalţi ce
tăţeni în ceea ce privesce impositele. Metecul în 
această categorie era numit isotel, şi actul asi
milării Isotelie. [Caion.]

Isothere, punctele suprafeţei pământului cari 
au vara aceeaşi temperatură mijlocie.

Isotherme, punctele suprafeţei pământului cari 
au aceeaşi temperatură mijlocie în genere. Li
niile I. nu sunt cercuri paralele pe suprafaţa 
pământului, cum teoreticesce ar trebui să fie, 
ci linii foarte onduloase din causa circumstan
ţelor locale în fiecare punct al suprafeţei pă
mântului. Se numesce equator thermic linia care 
unesce punctele de cea mai înaltă temperatură 
mijlocie de pe fiecare meridian. El nu e o linie 
I., şi nici nu se confundă cu equatorul terestra, 
de care însă se apropie întretăindu-se.

Isotrope, (grec.) se numesc corpurile ce în 
toate direcţiunile au însuşiri fisice egale, s. e. 
pe o formă propagă căldura, electricitatea, etc. 
Corpurile, la cari unele însuşiri fisice se schimbă 
cu direcţiunea, se numesc anisotrope sau he- 
terotrope. Corpurile amorfe sau necristalisate 
sunt isotrope, corpurile cristalisate, afară de 
cele din sistemul regular, anisotrope.

Ispahan, (IsfahanJ, oraş în prov. pers. Irac- 
Adşmi, la înălţime de 1432 m. preste nivelul 
mării; 90,000 loc.: odinioară era residenţa di
nastiei Sofi cu vr’o 700,000 loc. şi numeroase 
zidiri pompoase, dela seci. XVIII în cea mai 
mare parte în ruine; cea mai splendidă moschee 
a orientului e Megid-i-Şah; şcoale renumite; 
industrie de ţesături şi arme.

Isparie, o materie colorantă galbenă, extrasă 
din planta Delphinium camptocarpum (Persia).

Ispas, comună rurală dimpreună cu cătunele 
Geornohuzul şi Maidanul, parochie, moşie bo
ierească, în căp. şi j. Vijniţa, în Bucovina, are 
3760 loc. (3050 ort. or., 243 rom.-cat., 160 uniaţi. 
301 mos.), şcoală primară, postă, telegraf.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Ispasul sau înălţarea Domnului, serbătoare 

mobilă a bisericii creştine, ce se ţine la 40 de (Jile 
după Pasci întru aducere aminte de înălţarea 
lui Isus Christos la cer. Pe timpul Sf. Augustin, 
cum însuşi mărturisesce, serbătoarea aceasta era 
ţinută pretutindenea între creştini.

Ispăşire, expiare, despăgubire.
Ispirescu, Petre, adunător de basme, n. Ian. 

1830 în Bucuresci, întră dela vîrsta de 14 ani 
ca lucrător în tipografia lui Carcalechi şi ajunge 
mai târziu director al tipografiei »Naţionalului«, 
apoi, 1864, al celei a «Românului«. Tot în acest 
an se asociază cu "Walter şi Fr. Gobl şi des
chide irn stabiliment tipografic sub firma «Lu
crătorii asociaţi«. Asociaţia însă nu ţinu multă 
vreme şi I. remâne cu un stabiliment propriu, 
în care se tipăriau Analele Academiei Rom. 
*j* 21 Nov. 1887. Ga adunător de basme I. a de
butat în 1862, publicându-le în «Ţeranul român», 
gazeta lui loan lonescu. Iată publicaţiile lui I. 
ieşite mai toate fără alt nume de autor decât 

culegetor-tipograf»: Snoave sau poveşti po
pulare adunate din gurile celor ce nu sciu multe, 
1873; Isprăvile şi viaţa lui Mihaiu Viteazul, 
1876; Din poveştile unchiaşului sfătos, basme 
păgânesci, 1879; Pilde şi ghicitori, 1880; Le
gende sau basmele Românilor, 1882; colecţia 
tuturor basmelor, afară de cele păgânesci, pu
blicate de autor până la această dată, .37 la numer; 
Jucării şi jocuri de copii, Sibiiu, 1885; Despre 
pomul crăciunului, 1886; Basme, snoave şi glume, 
Craiova, 1883. Afară de acestea, dela I. au mai
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remas mai multe alte basme şi scrieri populare, 
nepublicate ânca. I. este unul din cei mai buni 
adunători de literatură populară ai noştri; bas
mele sale sunt adunate din mai toate provinciile 
românesci şi redate în limba aproape literară 
a Bucurescilor. Numai lui Creangă îi este in
ferior I. şi nu din punct de vedere folkloric, 
ci din cel artistic, căci stilul lui I. este departe 
de vioiciunea măiastră şi plină de humor a scrii
torului moldovean. (Cf. Petre Ispirescu, 1898, 
o broşiu'ă în care se găsesce câte un scurt studiu 
de Barbu Delavrancea şi de Odobescu.)

Ispisoc, termen slavonesc întrebuinţat mai 
ales în Moldova pe timpul vechilor domni. E 
sinonim cu uric şi hrisov. Au remas multe ispi- 
soace dela domnii Moldovei din seci. XIV—XVII, 
sciise in slavonesce.

Ispita, o împrejurare^ care deşteaptă ori pro
voacă in om îndemnul de a pofti ori îndeplini 
ceva, sau chiar îl determină să facă un lucru, 
pe care în alte împrejurări nu l-ar fi făcut; 
fiind-că prin I. se provoacă in om pasiunile, 
cad mai adeseori îi întunecă judecata şi îl 
împing spre lucruri în contra raţiunii, cuvântul 
I. de comun se ia în sens de a îndemna spre 
reu, de a seduce, amăgi spre pecate. A ispiti 
se ^ice şi a cerca (prin diverse apucături) să 
descoperi intenţiunile şi planurile altuia, cari 
el ar dori să remână ascunse. Pe om îl ispitesc 
poftele sale, lucnuule externe, ce-i cad sub 
simţiri, ca să le poftească în mod disordinat, 
îl ispitesc semenii sei prin cuvintele, faptele, 
şi purtarea lor. [i—in.]

Ispravnic, demnitate boierească, a cărei numire 
e de origine slavă. In vechime însemna înde- 
pliuitor sau săvîrşitor al unui lucru. Astfel de 
obiceiu în documente găsim ca I. de obiceiu pe 
marele Logofet, care era însărcinat cu adu
cerea la îndeplinire a poruncilor sau decisiunilor 
domnesci, cuprinse în hrisov. Tot în vechime, 
seci. XVI — XVII, exista I. scaunului de Bucu- 
resci, un fel de prefect de poliţie al oraşului. 
Apoi era I. preste o fundaţiune, clădirea rmei 
mănăstiri, adecă supraveghietor general al lu
crărilor, şi de obiceiu era unul dintre marii boieri 
ai ţerii. In seci. trecut, sub Fanarioţi, se in
troduseră/spravmm de equivalentcu ceea 
ce ar fi prefecţii de astăzi. Era o funcţie, nu un 
titlu ca celelalte ranguri boieresci. f. au purtat 
numele până la introducerea prefecţilor actuali. 
Ei aveaix sub dînşii Isprăvnicei sau Zapcii. Im
portanţa lor a variat cu timpurile. [0. L.]

Israelite, comunităţi in România. Dacă Ovreii 
dintr’o localitate simt nevoia de a închiria sau 
clădi o casă de rugăciune, ori chiar un templu, 
dacă vor să angajeze un rabin sau un preot, în 
genere, dacă se recer venituri bănesci pentru 
scopul cultului lor, atunci se constituesc în co
munitate, compusă din membrii cotisanţi şi di
resă de un comitet restrîns. Asemenea comu
nităţi sunt foarte multe în Bomânia, dar n'au 
nici un contact unele cu altele, nici nu se supun 
unei autorităţi centrale, nici nu se mişcă după 
un regulament general şi determinat. Cu un 
cuvânt, sunt asociaţiuni cu totul autonome. Unele 
dintr’însele, în centre mari, ca Bucuresci şi Iaşi, 
posedă clădiri imposauto şi dispun de venituri 
considerabile, pentru a susţine un pereonal clerical 
nmneros. Dai’ chiar şi aici Israeliţu sunt des-

binaţi în multe comunităţi; în Bucuresci bună
oară ar fi de însemnat mai ales cea de rit spaniol, 
şi cea corală (austro-ungară). Tot aşa de nere
gulată e şi admiterea în serviciul religios. Co
munităţile cer dela preot să aibă voce bună, dela 
rabin să fie fost elevul unui alt rabin vestit, 
rare ori certificat de absolvire a unui curs teo
logic. 0 asemenea şcoală nici nu există în ţeară, 
şi de aceea clerul 1. trebue recrutat în străi
nătate. Ovreii pledează mult idea, ca Statul sa 
pună în înţelegere pe cei 500,000 câţi sunt în 
România, şi să le organiseze-» serviciul bisericesc 
prin lege, regulament şi şcoli speciale. (Alman. 
Cult. Buc., 1893, p. 220 uu.)

Israeliţi, v. Ovrei.
Issos, oraş maritim în Cilicia ..(Asia mică), 

lângă golful I.; acum se numesce Oserlyk. I. o 
renumit pentru victoria raportată de Alexandru 
cel Mare 333 a. Chr. asupra regelui pers Darius.

Ist —, V. şi Hist — şi Hyst —.
Istambul, numele turcesc al Constantinopolei.
Istankoi, insulă, v. Cos.
Ister, în Babilonia dina resboiului şi risipirei 

şi pentm aceasta a stat în oposiţiune cu My- 
litta (Baaltis, Bilit). I. e identică cu Aschera, 
Astarte a Fenicienilor şi CartaginenUor.

Istensegits, v. Ţîbeni.
Ister, numele lat. al Dunărei (v. ac).
Istip sau Ştip, vechiu Astihon, oraş în vilaiotul 

Cossova în Macedonia, are 20,000 loc.(10,000 Turci, 
8000 Bulgari, ceialalţi Jidani, Ţigani, Arămâni.)

Istm, strimtoare de pământ; în vechime se 
înţelegea sub acest nume numai strimtoarea de 
pământ, numită adi a Corintului, dintre Helada 
şi Peloponez, unde he ţineau tot la doi ani jo
curile istmice la sanctuarul lui Poseidon.

Jocurile istmice, jocuri naţionale de ale Gre
cilor antici. Se serbau tot la doi ani şi anume: 
în primăvara şi vara anului prim şi al treilea 
al unei olimpiade. După tradiţiuno ele au fost in
troduse de Sisyphos întru amintirea deului Me- 
Ukertes; şi de Teseus în onoarea lui Poseidon. 
Constau din emulaţiuni gimnastice, alei'gări pe 
cal, şi cu trăsura; emulări în cântări: cu citera 
şi cu vocea, representare de piese dramatice, etc. 
De faţă erau toţi Grecii. Invingetorii primiau o 
cunună de crengi de brad.

istoezy. Victor, politic magh., u. 1842. A 
studiat drepturile: 1868 jude; 1872 protopretore 
şi deputat ai cercului electoral Rum, apaiţinând 
partidului Deakist, după fusiuue membru al par
tidului liberal. 1875 iniţiază o mişcare antise
mită şi formează un mic partid antisemit, care 
însă, puuându-i-se pedeci din partea guvernului, 
în scurtă vreme s’a disolvat.

Istoria, (lat.J în înţelesul cel mai larg este 
expunerea schimbărilor ce încearcă un tot în 
mişcarea sa de înălţare sau de scădere, lii acest 
înţeles (Jicem I. formării cărbunelui în scoarţa 
pământului, 1. decăderii imperiului roman, pe 
când toate celelalte cunoscinţe studiază natura în 
stare de repaus; Istoria corespunde, dai-, formei 
de succesiune (timpul) a minţei, pe când cele
lalte sciinţe corespund spaţiului, cealaltă formă 
mentală. Nu insă ori ce complex în mişcare 
face obiectul I., ci mai ales acela, caro în miş
carea sa presentă un element de progres asupra 
stării anterioare, şi cum progresul în timp este 
mai apreciabil în societatea omenească, se cjice.
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că I. are în vedere mai ales pe om. Istoria este, 
dar, sciinţa evoluţiunii acţiunilor oamenilor, cari 
formează o societate. I. se împarte după fap
tele, pe cari le expune, în I. particulară, (And 
cercetează o societate mai mică, un popor, o 
provincie, un oraş, şi I. generală sau universală, 
când cercetează întreaga societate omenească, 
indiferent de loc şi timp. Biografia ne presintă 
acţiunile unui individ şi raporturile lor cu me
diul social, în care s’au desvoltat. Istoria uni
versală trebue să presinte acţiunile societăţii 
omenesci sub toate raporturile; militar, politic, 
literar, economic. Când I. are în vedere numai 
evoluţiunea formelor politice, se GÎâ&md.politică, 
când însă dă mai multă importanţă celoralalte 
ramuri de activitate, se numesce I. culturală, 
când are în vedere desvoltarea bisericii, se nu
mesce J. bisericească. Studiul acţiunilor ome
nesci cu scop de a prinde aspiraţiunile popoa
relor şi ideile conducetoare ^e evenimentelor 
sau de a abstrage legile lor, formează coroana 
studiilor istorice şi se numesce filosofia I.-ei.

Faptele istoriei trebuesc bine stabilite şi re
galele, ce trebuesc observate pentru fixarea şi 
presentai'ea lor, constitue metoda I., care este 
una din cele mai fmmoase cuceriri ale seci. XIX. 
La stabilirea faptelor trecute servesc resturile 
remase dela societatea dispărută, resturi, a căror 
existenţă nu se datoresce dorinţei de a păstra 
amintirea istorică a evenimentului. Resturile for
mează modul de informaţiune cel mai sigur şi 
cel mai sincer. Astfel sunt: ruinele de oraşe, 
annele, uneltele, legile, hotărîrile adunărilor le
giuitoare, obiceiurile, limba, religiunea şi lite
ratura. In al doilea rând folosesc isvoarele, cari 
fiind făcute cu intenţiunea de a păstra amintirea 
evenimentului, ni-se presintă astfel trecute prin- 
tr’un mediu intelectual şi prin urmare nu aşa 
de sigure că cele dintâiu. Isvoare, începend dela 
cele mai subiective sunt: legendele, cântecele (in
diferent dacă scrise sau grăite), discursurile, po
lemicele, pamfletele, jurnalele moderne. Ceva 
mai obiective sunt scrierile istorice proprii. Intre 
resturi şi isvoare se num eră o a treia serie de 
informaţii numite documente, cari ţin şi de 
natura resturilor şi de a isvoarelor. Sunt resturi, 
pentnr că provin direct dela societatea dispărută, 
dar sunt şi isvoare, căci au intenţiunea de a trans
mite posterităţii o anumită amintire, astfel sunt: 
inscripţiile, medaliile, sigiliile, monetele. Deter
minarea faptului, alegerea informaţiunilor au
tentice din cele false, arătarea falsurilor, reclamă 
dela istoric critica, pe care istoricul o poate câ
ştiga prin şcoală. Faptele purificate prin critică 
trebuesc însă interpretate. Interpretarea explică 
faptul prin condiţiunile de spaţiu, de timp şi de 
causă, cercetează motivele psichologice ale fac
torilor, apelează la analogie şi ipotesă, acolo unde 
informaţia lipsesce. Ea este darul geniului şi 
şcoala nu o poate da. Unele sciinţe sunt indis
pensabile I., ca geografia şi cronologia, altele îi 
sunt atât de înmdite, încât se consideră ca ra
muri ale ei: paleografia, archeologia, heraldica, 
numismatica, epigrafia, diplomatica, sphragistica.

Genurile I. începuturile I., coincid cu însem
narea evenimentelor pe an (annales), sau pe cât 
timp stă acelaşi cap al statului (cronice). Mai 
târ(Jiu se arată memoriile, cari sunt cu atilt mai 
însemnate, cu cât autorul lor avea o situaţiune

mai înaltă şi pierd caracterul de memorii cu 
cât evenimentele se grupează mai puţin împre
jurul autorului. Comentariile lui Cesar, Histoiro 
de mon temps a lui Frideric cel Mare, fac parte 
din acest gen de I. In genul narativ scopul I. 
este de a mulţănri curiositatea. In el nu se caută 
motivele psichologice, ci numai succesiunea ex
ternă a evenimentelor. Modelul genului vor ro
mâne nejîiuritoarele istorii ale lui Herodot. O 
degenerare a genului narativ este I. retorică, 
începută în şcoala lui Isocrate, cultivată cu pre
dilecţie în timpul renascerii şi în timpurile mo
derne, mai ales în Francia. Hi.stoire de Charles XII 
a lui Voltaire este în acest cas.

I. pragmatică voiesce nu numai a nara, ci 
mai ales, a instrui, a moralisa, a înălţa pe om 
la iubirea de patrie, de religiune. In ea fap
tele nu se succed numai în exterior, ci se de
termină prin motivele interne, cari devin cause 
consciute ale evenimentelor. Ea arată scopuri şi 
mijloace, cari însă uneori pot fi scopurile şi mij
loacele istoricului. Cuvântul Ttpa'^^pa'cwT) iaxopla 
a fost creat de Polybios, însă înaintea lui a 
creat Thucydides, opera clasică a genului. Isto
ricii romani Salustius, Livius, Tacitus au scris 
tot în acest gen şi atât de bine în cât pot fi 
puşi alături de cei greci.

/. genetică sau evolutivă, care este concep- 
ţiunea actuală a L, nu mai desparte popoarele 
pentru a atrage atenţia în înteresante şi nein
teresante, nici nu dă preferinţă popoarelor culte 
asupra celor inculte, ci dă acelaşi interes so
cietăţii întârziate ca şi celei înaintate în mersul 
evolutiv. Ea consideră omenirea ca un tot, ce 
evoluiază şi caută explicarea faptelor în rapor
turile lor cu cele anterioare cum şi în condi- 
ţiunîle fisice. Ea observă elementul de progres, 
prin care un fapt posterior se diferenţiază de 
unul anterior, în cât un secol nu este ,ca Mt 
secol. Ea nu se putea ivi decât în timpurile 
noastre, căci epocele trecute nu considerau ome
nirea nici ca un tot, nici ca variând dela secol 
la secol.

Dintre popoarele moderne. Francezii sunt în
semnaţi prin memorii, biografii, opere retorice 
şi mai puţine pragmatice sau genetice (Mon- 
tesquieu, Guizot, Tocqueville, Taine). Englezii 
au scris multe biografii, dar mai ales opere de 
istorie pragmatică şi genetică (Hume, Robertson, 
Gibbon, Macaulay, Gj'ote.) Germanii au creat cri
tica istorică (Niebuhi') şi au revoluţionat cu- 
noascerea istoriei universale. [I. S. F.]

Istoria biblică, v. Biblia.
Istoria bisericească în România a fost foarte 

puţin cultivată. Cunoscinţele teologice destul de 
modeste, ce se cereau mai nainte dela candi
daţii la preoţie, nu cuprindeau din istorie decât 
unele episode din viaţa sfinţilor, şi chiar acelea 
în majoritate nu erau nimic mai puţin decât 
istorie. De abia reforma studiilor impune semi
narelor şi în urmă facultăţilor de teologie acest 
studiu important. Din acest moment literatura 
se sporesce cu diferite cărţi didactice, cari au 
în vedere I. b. în general, prea puţin cea a 
bisericii române. Aceasta din urmă în special 
aşteaptă âtică pe cine să o scrie, mai ales întrucât 
privesce regatul României, căci pentru Tran
silvania şi Bucovina avem deja autori eminenţi. 
Cea dintâi I. b. a fost a lui Lesviodax (Buc. 1845),
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care consacra cam a treia parte, 125 pagine, 
bisericii României, şi mai vîrtos mitropoliei de 
Bucuresci. F. Scriban a scris alta la 1875 (Iaşi) 
de foarte puţină valoare. Ca sorginte mai pot 
sei'vi următoarele principale: Operele eminente 
ale episcopului Melchisedec, ca cronica Huşilor 
(Buc. 1809), cea a episcopiei de Roman, (Buc. 
1875) şi multe articole apărute parte în Analele 
Academiei Române, parte în periodicul «Biserica 
ortodoxă română*. Această publicaţie, care în
cepe deja la 1876, e un isvor însemnat pentru 
I. b. a României, fiind-că conţine şi sciri ofi
ciale, ca: şedinţele sf. sinod, acte privitoare 
la biserică, disertaţiuni istorice, ş. a. Şi epis
copul Gh. Enăceanu a lăsat lucrări de valoare, 
precum Creştinismul în Dacia, (Buc. 1878), mi
tropolia Ungro-Vlachiei, (Buc. 1880), Archiva 
episcopiei de Râmnic (1888), ş. a. C. Erbiceanu, 
Ist. mitrop. Moldovei, cuprinde o Introducere 
interesantă şi nisce documente relative la ca
tedrala din Iaşi. Ministeriul cultelor a publicat 
de mai multe ori «Almanachul cultelor*, (V. A. 
Urechiă, 1867, Bilciurescu, 1893, 1894, 1895), 
o statistică cu felurite documente. De impor
tanţă sunt şi I. b. a lui Şaguna, (Sibiiu, 1860, 
2 voi.) şi a lui Grama, (Blaj 1884), apoi perio
dicul «Candela* din Cemăuţ, precum şi cai tea 
didactică alui C. Coca, (Cernăuţ 1891), cu toate 
că acestea privesc mai mult Transilvania şi Bu
covina. Pentru biserica catolică avem mai ales 
Schmidt, Episcopatus rom.-cath. per Molda- 
viam, Budapest, 1887, iar pentru protestanţi pe 
Teutschlănder, Evang. Gemeinden in Rumănien. 
Leipzig, 1891.

Istoria civilisaţiunii, expunerea formelor ob
ştesc! de desvoltare, în deosebire de istoria prag
matică, care se îndeletnicesce mai mult cu ex
punerea faptelor singuratice. Acest chip de a 
trata istoria este mai nou. Cel ântâiu care l-a 
îndnimat a fost italianul Vico, (Principi di una 
scienza nuova, Napoli, 1725), după el germanul 
Herder pune mai temeinic concepţia filosofică 
adecă obştească a istoriei în: Ideen zur Philo- 
sophie der Gesohichte der Menschheit, 1791. 
Montesquieu şi Condorcet, Turgot şi Voltaire, 
(Essai sur Ies moeurs et l’esprit des nations, 1756), 
lucrează în aceeaşi direcţie, deşi tratând unele 
chestiuni speciale. In veacul nostru sunt însem
nate scrierile lui Guizot, (Histoire de la civi- 
lisation eu France), Buckle, (History of civili- 
sation in England), Lecky şi Draper, cari au 
tratat istoria din punct de vedere obştesc fie
care după alt chip de a vede. Dar nu voim a 
expune toate lucrările de acest soiu cât mai 
mult a caracterisa genul. Istoriile civilisaţiunii 
caută să descopere ideile generale, diipă cari 
se desvoaltă popoarele. Aceste idei obştesc! au 
fost ântâi de natură filosofică; de aceea s’au şi 
numit aceste scrieri în germana Philosophie 
der Geschichte, dela un timp însă ideile au căutat 
a fi scoase din fapte însuşi, nu a fi întroduse 
în fapte din concepţiunile filosofici. Nici cu 
aceasta âncă nu s’a mulţămit spiritul, ci a căutat 
să găsească în istorie legi în felul acelora, cari 
ocârmuiesc fenomenele naturii. Această ten
dinţă este representată mai ales de sociologi, 
cari tăgăduiesc caracterul sciinţific al istoriei, aşa 
cum a fost tratată până acum, şi cer ca şi ea 
să fie constituită, ca toate celelalte sciinţe, pe

basa de idei obştesc! în formă de legi, ceea ce 
atrage numai decât după sine putinţa prevederii 
viitorului. Această nouă concepţie a istoriei for
mulată de sociologie este falsă. Istoria nu poate 
fi constituită pe basa unor legi de insistări a 
fenomenelor. Fenomenele ei sunt totdeuna noue. 
In ea se pot găsi numai serii de ti'ansformări. 
(Asupra acestei chestiuni însemnate a se consulta 
A. D. Xenopol, Piincipes fondamentaux de l’Hi- 
stoire. Paris, 1899.)

„Istoria critică a Românilor'1 de B. P. Haţd^u, 
este în limba noastră prima operă de istorio
grafie sciinţifică asupra istoriei Românilor. A 
apărut primul volum (ed. II din 1874) şi o fas
ciculă din volumul II. Primul volum cuprinde 
3 studii: întinderea teritorială a Munteniei, no
menclatura şi influenţa naturei asupra locuito
rului muntean. Fiecare studiu se împarte în 
paragrafe (în total 92), în care savantul autor 
a sciut să întroducă o mulţime de cunoscinţe 
despre ţeara noastră, încât I. c. este o adeverată 
enciclopedie a istoriei Românilor. Cunoscinţele 
întinse ale filologului, unite cu puterea de ab
stracţiune a filosofului şi cu imaginaţiunea poe
tului dau operei o originalitate unică. Subtilitatea 
criticei apare ca o adeverată virtuositate, ceea ce 
unii au considerat ca defect. Vederile din I. c. 
le-au completat lucrările posterioare: Originile 
Craiovei. Bucuresci, 1878; Basarabii. B., 1894 
(conf. Etym.-magnum); Strat şi substrat. B., 1893 
(într. Etym.-magnum tom. III); Românii Bă
năţeni. B., 1896 şi Negru Vodă (într. tom. IV 
Etym.-magnum) B., 1898.

Istoria Românilor de A. D. Xenopol, este 
prima lucrare completă asupra întregei istorii 
a Românilor consideraţi şi din alte puncte de 
vedere decât cel politic. Primul volum (până la 
întemeiarea principatelor) a apărut în Iaşi la 
1888, iar cel din urmă, al şeselea (până ia unirea 
principatelor), a apărut la 1893. Este operă de o 
mare valoare. Cultura înaltă a autorului, multi
plicitatea punctelor de vedere din care consideră 
obiectul, mulţimea ideilor originale ce desvoaltă, 
căldura cu care ne presintă trecutul nostru trist 
sau măreţ, amâruntapresentare a trecutului nostru 
cultural şi mai ales sentimentul patriotic ce insuflă 
pe autor, fac ca I. R. să fie una din cele mai 
populare cărţi din literatura noastră înaltă.

Istoriograf sau istoric, învăţatul care se ocupă 
cu istoriografia; Istoriografia este sciinţa ex
punerii trecutului. Are acelaşi înţeles cu cu- 
ventul mai vechiu de istorie. Cuvântul e do origine 
mai nouă; a fost format după chipul acelui do 
geografie. Dela introducerea terminului do isto
riografie, acel de istorie înseamnă desvoltarea 
însăşi, pe când istoriografia este expunerea ace
steia prin scrisoare.

Istorioară morală, povestirea unei întemplări, 
ori a unui episod din viaţa unei persoane sau 
din un eveniment mai însemnat, care povestire 
are un fond moral, caracteristic pentru persoana 
ori evenimentul respectiv şi totodată servesco 
ascultătorilor şi cetitorilor cu o îuveţătură folo
sitoare pentru viaţa practică.

Istrate, Nicolae, boier moldovean, vestit teo
retician antiunionist. La început pentru unirea 
principatelor (Febr. 1856) se întoarce mai apoi, 
în urma înteţirilor consulului austriac, contra 
ei, scriind şi o broşură în acest sens, singura
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lucrare separatistă scrisă de un Român (1856), 
şi con tinuând să lupte, zadarnic ce e drept, îm
potriva acestui sfânt ideal naţional (1857—59).

Istrati, Const., renumit profesor de chimie, 
membru ordinar al Acad. Române, n. 1850 la 
Roman, şi-a terminat studiile gimnasiale la Iaşi 
şi cele universitare la Bucuresci, de unde are di
ploma de doctor în medicină. După câtva timp 
de practică medicală, s’a specialisat în studiul 
chimiei, pentru care a lucrat în laboratoriile lui 
Wurtz şi Friedel la Paris, şi este dela 1887 
prof. de chimia organică la univers, din Bucu
resci. împrejurările politice l-au adus ministru 
de lucrări publice în cabinetul conservator G. 
Gr. Cantacuzino dela Apr. 1899. Dela el mai 
ales »Tractat elementar de chimie* şi prelucrarea 
lui franceză Cours elem. de Chemie (Paris, 1895), 
distinsă prin introducerea nouei nomenclaturi 
propuse de congresul din Geneva dela 1892. 
Mai nainte publicase »0 pagină din istoria con
timporană a României* (Bucur., 1880).

Istria, marchionat, făcend parte din litoralul 
austriac, 4951 km2, cu 317,610 loc. (1890). I. e 
o peninsulă situată între golful Veneţiei şi sinul 
Quarnero, ei aparţin şi insulele Cherso, Veglia 
şi Lussin. In antichitate aparţinea la Illyricum; 
în seci. 3 a. Chi'. fu cucerită de Romani, îu 
seci. VI d. Chr. de Goţi, mai târziu aparţinu 
imperiului bizantin, apoi imperiului Francilor, 
în urmă în posesiune veneţiană şi (partea nord- 
estică) austriacă. 1815 întreagă a Austriei.

Istrieni, locuitorii din peninsula Istria; la noi 
se înţeleg sub această numire şi Istro-Românii 
(v. ac.) sau Ciribiri.

Istrion, actor la Romani; comediant, caraghios, 
bufon; recrutaţi dintre libertini şi sclavi.

Istriţa, munte în Rom., j. Buzeu, fiind cel mai 
înaintat în câmpie, din vîrful seu se deschide 
ochilor o frumoasă panoramă. In coastele I.-ei 
a ascuns Atanaric preţiosul tesaur dela Pietroasa 
«Cloşca cu pui*, iar la poalele sale se ved âncă rui
nele vochei cetăţi dace Comidava; înălţimea 744 m.

Istro-Români, (Girihiri, Istrieni), sunt o ra
mură a Românilor, cari locuiesc în Istria pe sub 
poalele sudice ale lui Monte-Maggiore în satele 
următoare: 1) Susnîeviţa cu 2 cătune, 55 fam. 
2) Brdo cu 6 căt,, 106 fam. 3) Noselo (ViUa 
nova, Novavas) cu 1 căt., 37 fam. 4) lesenovici 
cu 4 căt., 40 fam. 5) Lettay şi câteva cătune 
în apropiere. 6) Grobnic şi 7) Gradinie sunt 
aproape cu desăvîrşire slavisate. De notat âncă 
este un sat înspre nord dela Monte-Maggiore, 
Jeîane, unde limba se deosebesce în câtva. Nu- 
merul Istro-Roraânilor, cari âncă astăzi vor
besc limba lor, va fi cam 2000, în 1850 a fost 
3000. Atuncea s’a vorbit românesce mai la sud 
în valea Arsa, la Schitaţa, la Cărbune, la Tu- 
pliac şi în alte sate; şi în insula Veglia au 
fost mai înainte Români (cf. Miklosich, Uber die 
Wanderungen der Rumunen, Denkschriften der 
kais. Akademie, t. 30). Numai în cele trei sate: 
Susnîeviţa, Brdo şi Noselo se păstrează limba 
rom. binişor, deşi toţi sciu bine şi limba croată. 
In celelalte comune partea cea mai mare vor- 
besce şi acasă limba croată, şi nu încape în
doială că Umba rom. va dispăre în curând cu 
totul. Tipul Isti'o-Român e cel slavic de sud, un 
tip rom. totuşi se află şi în Istria în districtul 
»Vlaşie«, în apropiere de Antignano, St. Piedro,

dar limba acestora ca şi acelora, cari au locuit 
până în apropiere de Triest (cf. Ireneo deUa 
Croce, Istoria di Trieste, Veneţia 1698, p. 334), 
a dispărut de mult.

Despre originea lor e probabil că au venit în 
aceeaşi vreme ca şi Cici (v. ac.), în seci. XVI 
din Turcia, unde trebue să fi fost în contact cu 
Albanezi, fiind că s’a conservat cuvântul »deieli« 
= copii, care cuvânt numai din limba albaneză 
se poate explica. Graiul lor este într’o legătură 
aşa strînsă cu celelalte dialecte românesc!, încât 
nu poate fi vorbă în Istria de o colonie stră
veche latină sau celto-romană. I. R. se ocupă 
cu agricultura şi viticultura, în Jeîane şi cu 
cărbunărie. Sărăcia lor e foarte mare, causa este 
lipsa de cultură (n’au şcoh) şi trândăvia şi beţia, 
prin urmare şi moralitatea lor nu-i de lăudat. 
Multe fete merg în oraşe ca doice. (cf. Beilage 
zur Allgem. Zeitung, Munchen, 1894, Nr. 252).

Limba, a se pronunţă ca oa, ă la sfîrşit ca 
ea, s. e.: casă = koasea. In loc de oa 4ic o; 
coadă = kodea, u după o vocală se preface în 
w bilabial: aud = awdu, preot, preut = prewtu, 
caut = kawtu, etc.; n intervocalic devine r: 
bun = bur, pâne = păre, etc.; 1 cade înaintea 
unei consoane, când urmează u, a, sau la sfîrşit: 
cald = kod, pulpă = pupea, cal = koa, dar pl. 
sună koalîi, alt = oat, dar pl. oaltsi = alţi. Pe 
de altă parte 1 palatal se intercalează între con
soană şi î, ca în limba sârbă: pîept = klîept, 
mîere = mlîoare, fîer = flîer, etc. Flexiunea 
substantivului se face prin »lu« ca în Bănat: 
fratelui = Iu frate, la fem. prin »ali« s. e. mamei 
= aii mbaîa (arăm. aii maia, Bănat Iu mama). 
Flexiunea verbului arată mai multe schimbări, 
dar în fond este ca la celelalte dialecte, (cf. 
AVeigand în România, t. XXI, p. 240—256). 
Partea cea mai mare a cuvintelor e de origine 
slavonă (sârbo-croată, slovenă), apoi latină, ita
liană, resp. veneţiană şi germană. Dr. Byhan a 
publicat un glosar complect cu indicarea etimo
logiilor în VI. Jahresbericht des Instituts fiir 
rum. Sprache zu Leipzig; în tomul I aceleiaşi 
publicaţiuni se află şi mai multe texte cu tra
ducere în Umba germană, publicate de AVeigand. 
Literatura e indicată la Byhan (loc. cit.) şi la 
Ştefan Nanu, Der Wortschatz des Istrischen. 
Leipzig, 1895. [G. AV.]

Isturiz, Bon Francisco Xavier de, om de stat 
spaniol, n. 1790 în Cadiz. A devenit cunoscut 
prin aceea, că în casa lui s’a pregătit rescoala 
dela 1820. 1822 membru şi 1823 president al 
Cortesilor. După restauraţiune s’a refugiat în 
Englitera, de unde s’a reîntors 1834, fiind amne- 
stiat. 1835 president al camerei Procuratoresilor; 
1836 şef al cabinetului şi ministru de externe. 
Proclamând însă regenta Maria Christina con
stituţia dela 1812, s’a refugiat din nou în En
glitera. RentorSj 1838 este des president al con
gresului. 1846 Şl 1847 primministru. După aceea 
fu câtva timp ambasador în Londra; 1862 pre
sident al consihului de stat; 1863—64 ambasador 
în Paris, f 1871.

Istvânffy, Nicolae, om de stat şi istoriograf 
magh., n. 1535 sau 1538, t 1615. A studiat la 
univ. din Padova, Bologna şi Graz, fu apoi se
cretar al mitropolitului din Strigon, Nicolae Olâh, 
1576 consilier regesc, 1581 locţiitor de palatin; 
1608 a aspirat la demnitatea de palatin, dar fîi
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ales Ştefan Illyeshâzy, duşman neîmpăcat al 
lui I. Petru Păzmâny i-a editatat opera sa mo
numentală: Nicolai Isthvanli Pannonii histo- 
riarum de rebus ungari ci s libri XXXIV. Koln 
1622, în care continuă istoria lui Bonflniu până 
la l(i06.

Isus Christos, fiul lui Dumnecjeu, Mântuitorul 
lumei şi întemeietorul religiunii şi al bisericei 
creştine.

Viaţa lui Isus. Isus s’a născut în Vifleimul 
(Bethlehem) ludeei din Fecioara Maria, carea 
era din viţa lui David, pe timpul împăratului 
roman August ia a. 747 dela zidirea Romei. 
După legea veche, a 8 (Ji după uascere a fost 
tăiat împrejur şi i-s’a dat numele de Isus, adecă 
Mântuitor. Nu mult după nascerea lui au sosit 
la Ierusalim, inspiraţi de Dumnezeu şi conduşi 
de o stea, trei magi sau filosofi dela resărit să 
i-se închine ca «Regelui Iudeilor*. Inţelegend 
prin aceştia, Ii'od, regele ludeei pe acel timp, 
că Isus s’a născut şi temendu-se că-şi va pierde 
tronul, a pus să se ucidă toţi pruncii dela doi 
ani mai în jos, cugetând, că va fi. ucis şi Isus. 
Dar mama lui, Maria, şi logodnicul ei, losif, avi- 
saţi fiind prin îngerul Domnului despre planul 
ucigaş al lui Irod, au fugit la Egipt, de unde s’au 
reîntois numai după moartea lui Irod şi s’au 
aşezat în Nazaret, de unde Isus s’a numit şi 
Nazarineanul. In etate de 12 ani mergând cu 
mamă sa şi cu losif, tatăl seu nutritor, la templu, 
a disputat cu înveţhţii Iudei şi i-a pus pe toţi 
în uimire prin înţelepciunea sa supraomenească. 
La 30 ani s’a botezat de cătră loan în rîul Ior
danului, şi apoi s’a retras în pustie, unde a postit 
40 (Jile şi a fost ispitit de Satana, pe care l-a în
vins şi alungat, iar îngerii au venit şi i-au servit 
lui. După aceea a început a predica înveţă- 
turilo sale divine şi prin sfinţenia vieţii, subli
mitatea învăţăturii şi mulţimea minunilor şi-a 
câştigat 0. mulţime imensă de ascultători. Dintre 
aceştia şi-a ales 12, pe cari i-a niimit Apostoli 
şi i-a trimis să înveţe popoarele. Isus era adorat 
de popor, care l-a primit în triumf în Ierusalim 
când s’a dus la serbarea pascilor. Vă^end aceasta 
fariseii şi popii Jidovilor şi temendu-se că-şi 
vor pierde, autoritatea şi slujba, au hotărît să-l 
piardă pe Isus. Joi înainte de Sâmbăta pascilor 
Isus a cinat cu învăţăceii săi şi a întemeiat sf. taină 
a Eucharistiei, apoi prin tradarea unuia din cei 
12, luda iscarioteanul, a fost prins, batjocorit şi 
chinuit în modul cel mai barbar şi în urmă, cu 
toate că Filat (v. ac.) l-a declarat nevinovat, fu 
osândit la moarto prin restignire. Sentinţa s’a 
executat într’o Ji de Vineri şi la moartea lui soa
iele s’a întunecat, pământul s’a cutremurat şi mulţi 
drepţi adormiţi au înviat. Un învăţăcel evlavios 
l-a îngropat, iar a treia (Ji a înviat (v. art. în
viere). După înviere timp de 40 de (Jile s’a arătat 
învăţăceilor săi mai de multe ori şi i-a învăţat 
multe adevăruri dumnezeiesc!, iar a 40 Zi s’a 
înălţat la ceriu, de unde după 10 Zile a trimis 
presto apostoli şi învăţăcei pe Spiritul Sfânt, prin 
care întăriţi fiind s’au împrăştiat şi au lăţit 
creştinismul preste tot pământul.

Despre Isus pe lângă evangelişti, cari . îi de
scriu viaţa şi minunile, mai vorbesc cu admiraţie 
cliiar şi scriitori judei şi păgâni ca: losif Flaviu 
(Antig. 18, 3), Tacit (Annal. XV, 44); Suetoniu 
(Claudius 25) şi Pliniu (Ep. X.)

Existenţa şi personalitatea istorică a lui Isus 
este dovedită prin argumente neresturnabile. Cu 
toate ace,ste fiind-că venirea, întruparea şi pe
trecerea lui DumneZeu pe pământ este un adevăr 
supranatural, pe care mintea omenească nu-1 
poate cuprinde pe deplin, au fost oameni cari 
au numit faptele istorice ale lui Isus legende şi 
mituri inventate de cătră Apostoli (Strauss: Das 
Leben Jesu). Insă nimic nu este mai imposibil 
decât a admite, că nişte oameni simpli ca Apostolii 
ar fi putut face lumea să creadă şi primească 
de adevăruri divine asemeijea mituri într’uu 
timp, când cultura grecă şi romană era în floare 
şi lă^tă în cea mai mare parte a lumei cunos
cute pe atunci. Iar Renan (Vie de lesus), ad
miţând că Isus a fost cel mai sfânt în morală 
şi învăţătură, Zice ca s’a folosit de astuţie şi 
înşelăciune în propagarea învăţăturii sale, două 
lucruri absolut incompatibile în aceeaşi persoană. 
Aceşti doi scriitori au fost combătuţi de o mul
ţime de sciîitori creştini erudiţi, cărei împreju
rări se datoreâce faptul, că ideile lor au avut 
şi au puţini aderenţi, din contră aproape totali
tatea creştinilor le-a reieptat cu oroare.

2. Divinitatea lui Isus. Isus a fost nu numai 
om adevărat ci şi DumneZeu adevărat. Aceasta 
se probează prin mai multe argumente, dintre 
cari cele mai principale sunt următoarele:

a) Isus în mai multe rânduri s’a numit pe 
sine DumneZeu, fiul lui DumneZeu de aceeaşi 
natură, etern, atot puternic, etc. Divinitatea sa 
a afirmat-o nu numai înaintea ucenicilor săi, ci 
şi înaintea întregului popor şi a judecătorilor 
săi, cari prin aceasta au aflat motiv de a-1 osândi 
la moarte.

b) Nu numai a afirmat dumneZeirea sa, ci a şi 
confirmat-o piin minuni, pe cari nici chiar Iudeii 
nu le-au putut nega.

c) Aceasta a dovedit-o mai departe prin multe 
profeţii, s. e. relativ la patima şi moartea sa, 
dărîmarea Ierusalimului, împrăştiarea Jidovilor, 
lăţirea, întărirea şi stabilitatea religinnii creştine, 
cai'i toate s’au împlinit din cuvânt în cuvânt.

d) Invăţătiu'a dogmatică şi morală a lui Isus 
este atât de sublimă şi de sfântă, încât un om, 
fie ori cât de înţelept, nici când nu ar fi putut-o 
descoperi cu atât mai puţin face să fie îmbră
ţişată de oamenii cei mai luminaţi ca şi de cei 
mai simpli, mărturisită în cele mai grele împre
jurări, sigilată cu sângele multor sute şi mii do 
martiri din toate clasele şi de toată etatea.
- e) Sfinţenia neasemănată a lui Isus, admirată 
chiar şi de cei mai neîmpăcaţi duşmani ai săi 
din toate timpurile. (Cf. Lacordaire, Confercnoes, 
1846; Didon, Vie de Jesus. Paris, 1892).

[Dr. I. Radu.]
Isus Navi, conduse, după Moise, popoml ovi'oiosc 

timp de 17 ani prin pustie, trece Iordanul, ocupă 
Ierichonul şi alte cetăţi, luptă cu A moroii, Moa- 
biţii şi Cananiţii, ş. a. şi împarte pămeutul cu
cerit între cele 12 seminţii ale fiilor lui lacob. 
După Ii N. se uumesce şi una dintre cele 8 cărţi 
istorice ale Test. v.

Isus, fiul lui Sirach, ovreu din Ierusalim, au
torul cărţii Test. v. «Cartea înţelepciunii lui 1. S.« 
(lat. Eclesiasticus) scrisă ovreiesce (190); conţine 
sentinţe, proverbe şi paremii scoase din viaţa 
popoiTilui ovreiesc şi din experienţa autoruiui; 
132 tradusă în grecesce de nepotul lui 1.
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Isvernea, com. rar. în Rom., j. Mehedinţi, 

compusă din 2 cat. cu 1500 loc. (Dicţ. geogr. 
1894), cari se ocupă cu agricultura şi mai ales 
cu prăsirea vitelor; are 2 biserici şi o şcoală. 
Aici se atlă o peşteră frumoasă.

Isvoarele, mai multe com. rur. în Rom.; 1) 
I., com. rur. în j. Ilfov, situată pe malul drept 
al Argeşului; se compune din sat.: Ciurari, Ciu
maţi, Coeni şi I. cu o populaţie de 2134 sufl. 
(Dicţ. geogr. 1892); are 2 biserici şi 2 şcoale. 
Loc. se ocupă cu agricultura şi prăsirea vitelor. 
2) I., com. rar. în j. Mehedinţi, situată aproape 
de Dunăre, cu 980 loc. (Dicţ. geogr. 1894), cari 
se ocupă cu agricultura, prăsirea vitelor .şi pes- 
căritul. 3) L, com. rur. în j. Olt, compusă din 
3 căt. cu 1475 loc. agricultori (Dicţ. geogr, 1895); 
are 2 biserici şi 1 şcoală. 4) I., com. rur. în j. 
Prahova, compusă din căt. I. şi Costeni cu 1475 loc. 
(Dicţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu lemnăria şi 
prăsirea vitelor; în com. simt 2 biserici, 1 mă
năstire (v. Crasna 3) şi 1 şcoală.

Isvor, obîrşia visibilă a ori cărui curs de apă: 
rîuleţ, rîu, etc. I. se alimentează mai vîrtos prin 
aşa numitele ape meteorice: ploaie, zăpadă, etc., 
cari străbătând straturile pămentului, ies la iveală 
prin isvoare. I. e constant, dacă curge neîncetat 
şi intermitent, dacă cursul îi este întrerupt. După 
temperatură, I. poate fi cald sau rece; cele calde se 
numesc terme. Este o lege naturală generală, că 
isvoarele sunt cu atât mai calde, cu cât mai adânc 
în pământ este originea lor. Cele reci fac o cale 
mult-puţin mai aproape de suprafaţa pământului. 
Conform ingredienţelor, isvoarele se împart în 
isvoare dulci cu apă simplă de beut, isvoare 
minerale cari conţin minerale şi se întrebuin
ţează mai adeseori spre scopuri de vindecare; 
isvoare de gas din cari isbucnesc gazuri de acid 
carbonic, hidrogen sulfurat, etc., isvoare de naftă 
din cari se scoate petroleul. [Dr. Vuia.]

Isvoare minerale, isvoare de apă minerală. 
Apa tuturor isvoarelor este mai mult sau mai 
puţin mineralisată, din causă că la trecerea prin 
diferitele strate ale pământului, ea absoarbe ga
zele aflate în crepăturile şi în porii pământului şi 
disoalvă parte din,constituantele solubile ale mi
neralelor. Obicinuit se numesce apă. minerală o 
apă de isvor, care graţie gazelor şi materiilor 
fixe ce conţine în soluţiune, poate exercita o ac
ţiune terapeutică; ar fi însă mai logic ca ase
menea ape să se numească ape medicinale. După 
temperatura lor, apele minerale se împart în 
apele reci sau atermale şi în apele termale de 
temperatură dela 20° C în sus. După composiţia 
lor chimică se împart apele minerale în ape sa
line, gazoase acidule cari conţin bioxid de carbon, 
alcaline, feruginoase şi sulfuroase. Apele saline 
se subîmpart în ape bromurate şi iodurate, în 
ape chlorurate: chlorarate sodice (cu sare de 
bucătărie), chlorarate calcare şi chlorurate mag- 
ucsice, în ape sulfatate bogate în sulfat de calce, 
de magnesie şi de sodă, având acţiune purgativă. 
Apele gazoase acidule, bogate în bioxid de carbon 
liber, se întrebuinţează şi ca beutură de lux, ca 
apă de masă. Apele alcaline conţin silicate şi bi- 
carbonate de soda şi de calce, cele feruginoase 
săruri de protooxid de fier, mai ales carbonat 
şi sulfat de fier. Apele sulfuroase ţin în solu
ţiune gazul de sulfur de idrogen şi sulfui’e al
caline, însoţite adese ori de chlorari de sodiu.

Pentru înlesnirea întrebuinţării terapeutice a 
apelor minerale se înfiinţează în apropierea isvoa
relor staţiuni de cură de apă minerală, stabili
mente balneare cu toate accesoriile lor, hoteluri, ■ 
restaurante, locale de adunare şi de petrecere, 
plimbări, iar apele minerale destinate a fi beute 
şi în altă parte se umplu în sticle şi .se pun 
în comerciu. înfiinţarea stabilimentelor balneare 
la isvoare cari resar pe proprietăţi particulare, 
este obiectul industriei private, administraţia pu
blică veghează însă ca acele stabilimente să fie 
bine întreţinute, ca publicul să nu fie asuprit 
prin preţurile mari ale locuinţelor, alimentelor 
şi băilor, ca bolnavii cu dare de mână să gă
sească în staţiunea balneară un traiu confortabil, 
cadirecţiunea sanitară aunui asemeneastabiliment 
să fie încredinţată unui medic competent. Ad- 
ministraţiunile staţiunilor balneare, proprietatea 
statului, trebue să nu caute numai interesele 
mici ale staţiunii ca sorginte de venit, ci să 
aibă în vedere intere.sul economic al statului 
întreg. In ceea ce privesce literatura balneară, 
prima scriere, care se ocupă de apele minerale ro
mâne, este cartea doctorului St. V. Episcopescu, 
»Apele minerale ale Ţerii Româuesci«. Bucur., 
1833; apoi vin scrierile lui Zotta din 1835 asupra 
apelor dela Slănic, Şarul Dornei, Borcea, Haugu 
şi Strunga; ale lui C. Vărnav din 1838 asupra 
apei dela Văiluţa, ale lui I. Cihak şi F. Humpel 
din 1844 asupra Bălţătescilor, ale lui C. C. He- 
pites din 1847 asupra apelor dela Baltă Albă, ale 
lui A. Fetudinl851 asupraapelor minerale române 
în general. In cei din urmă 30 de ani au fost din 
nou examinate isvoarele minerale cunoscute de 
mai înainte şi altele noui descoperite de curând, 
şi astăzi posedăm numeroase lucrări de valoare, 
ieşite din laboratoriile chimiştilor români A. 
Bernad-Lendway, P. Poni, C. Istrati, A. O. Sa- 
ligny, V. Buţureanu, S. Konya, ş. a.

Isvorani, sat în Rom., j. Muscel, face parte 
din com. rar. Stefănesci (v. ac.), cu 432 loc. 
(Dicţ. geogr. 1893); e însemnat pentra vinurile 
alese, ce se produc aici.

Isvorănu, familie boierească din Oltenia. Nu
mele derivă dela moşia Isvor, âncă din seci. XVI, 
când se ivesc strămoşii familiei. Armaşul mare 
Cernica I. era ginerile lui Drăghici Oantacuzino, 
şi a jucat rol în istoria domniei lui 0. Brânco- 
veanu, având diferite accisiuni. Tot sub Brân- 
coveanu s’a distins Vornicul Radu I., boier de 
încredere al acelui domn. La 1702 era trimis 
ca representant la nunta fetei lui G. Banffi cu 
Ladislau Szekeli, împreună cu doi fii ai princi
pelui Brâncoveanu. Postelnicul Preda I., fiul 
seu, fu omorît la 1716 de »cătanele« nemţesc! 
ce invadase în ţeară, la o moşie a sa, cu alţi 
boieri. In secolul trecut mai mulţi I. sunt re
levaţi de documentele timpului, printre boierii 
principali ai ţerii. [L.]

Isvorănu, Ilariu, om politic român, n. 1846 
la Turnu-Severin, adeseori ales în corpurile 
legiuitoare şi astăzi senator, a fost vr’o 7 luni 
ministra de domenii în cabinetul conservator al 
generalului Florescu din 1891, dar este acum 
membru al partidului liberal.

Isvorel, com. rur. în Rom., j. Mehedinţi, cu 
2000 ioc. (Dicţ. geogr. 1894), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; comuna are 
2 biserici.
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Isvoru, com. rur. în Rom., j. Dolj, situată pe 
malul stâng al nulul Amaradia; e compusă din 
3 căt.: L, Cioroiu şi Cornetul, cu 1566 loc. agri 

•cultori (I)icţ. geogr. 1896); are 2 biserici şi 
1 şcoală.

Isvorul Aneştilor, com. rur. în Rom. Y. Aneşti
Isvorul Bârzei, com. rur. în Rom., j. Mehe

dinţi, compusă din 7 căt. cu 1911 loc. (Dicţ. 
geogr. 1894), cari se ocupă cu agricultura şi 
prăsirea vitelor; are 4 biserici şi 1 şcoală. Pe 
dealul Grădeţu se ved urmele unei vechi ce- 
tăţui. (Y. Zidina).!ta» fire trebuincioase la resboiul de ţesut; 
prin I. se trece urzeala pânzei. Se poate ţese 
în doue şi în patru iţe.

Itaca, V. Ithaka.
Itacolumit, rocă, quartzite şistoase, de coloare 

deschisă; conţin ancă chlorit şi urice. E probabil 
gisemintul primitiv al diamantelor din Brasilia.

Itagaki, Taisuke, conte, politician iaponez, 
n. 1837 în Tosa. A luptat pentru întroducerea 
constituţionalismului în Japonia. 1881 a fost 
şeful liberalilor.

Itala, V. Biblia.
Italia, unul din principalele state în sudul 

Europei.
Situaţiune, limite. Se întinde între 36°, 38' 

(Sicilia) şi 46°, 40' lat. nord. şi între 4°, 2' şi 
16°, 10' long. est. (Paris). Se mărginesce la nord 
cu Elveţia, dela muntele Alb (mont Blanc), tre
când pe la isvoarele Tessinului, preste lacul Mag- 
giore, până la muntele Stelvio; la nord-est cu 
Austria; la est cu Marea Adriatică şi canalul 
de Otranto, dela oraşul Aquilea, în Austria, până 
la capul Santa Maria di Leuca; la sud cu Marea 
Ionica şi Mediterana; la sud-vest cu Marea Ti- 
renianaşi golful Genevei; la vest cuFrancia, dela 
gura rîului Roja până la muntele Alb.

Orografie. Pământul Italiei se împarte în 
trei regiuni: continentul, peninsula şi insulele, şi 
e în general muntos ori deluros, afară de valea 
Padului, Apulia şi oarecare ţinuturi de pe lângă 
Roma. Prin Alpi, cari formează limita cu con
tinentul, ţeara e bine despărţită în privinţa geo
grafică; din punct de vedere politic însă nu e 
aşa de favorisată. începând dela Aquilea, munţii 
ei sunt: Alpii, cu diferitele lor numiri, lulici, 
Yeneţiani, ai Adigelui, Lombarei, Lepontmi, apoi 
Penini, Grei, Cotieni, Maritimi şi Ligurici. înăl
ţimile principale pe teritoriul Italiei sunt: An- 
telao (3263 m.), Marmolata (3485 m.), Chiese, 
Adamello (3556 m.), YalteUna, Cima della Dis- 
grazia (3680 m.), Bernina (pe hotarul Elveţiei, 
4052 m.), Gran Paradise (4061 m.), Levanna 
(3619 m.), Roccia Melone (3537 m.), Yiso (pe 
hotar, 3843 m.), Rocca dell’ Argontera (3297 m.), 
până la înălţimea San Bernardo (965 m.) în 
golful Genevei.

Până aici e teritoriul continental; de aci îna
inte încep Apeninii, străbătând toată peninsula, 
până la Aspromonte (strimtoarea Messinei), pu
tând fi consideraţi ca prelungiţi până în Sicilia. 
Ei se întind pe o lăţime de 37—135 km., iar la 
piscul Gran Sasso d’Italia ajung la 2921 m. Cu
prind patm despărţituri: Apeninii ligurici, cu 
vîrful Bul (1803 m.), dela San-Bernardo până 
la culmea Cisa. Apen. toscani sau etrusci, cu 
piscul Cimone (2165 m.), cu ramificaţiunile Ape- 
ninilor apuani, de unde se scoate renumita mar

mură de Carrara, Prato Magno (1580 m.) şi di 
Catenaja; alte vîrfuri ale acestui Apenin mai 
sunt: Fiumalbo (1203 m.), Amiata (1754 m.), 
până la masivul Comero, ori Colle di Scheggia. 
Emanaţiunile gazoase arată aici urmele unor 
foşti vulcani. Ap. romani, cu platoul Abruzzi-lor, 
cu piscul Catria (1787 m.), Yettore (2477 m.), 
Gran Sasso d’Italia (2921 m.), Majella (2795 m.), 
Yelino (2487 m.), până la rîul Tronto, în golful 
Tarentului. De aci încolo sunt Ap. neapolitani, 
cu vîrful Meta (2241 m.), Miletto (2050 m.), ma
sivul Roccamanfina cu terenuri vulcanice, cum 
e solfatarul dela Pozzuoli, vulcanul Yesuviu 
(1282 m.) şi muntele Yulture (1330 m.). Apulia 
n’are înălţimi mari, iar Calabria e brăzdată de 
munţii Pofino (2248 m.). Sila (1930 m.) şi As
promonte (1958 m.).

Teritoriul insular se compune din Sicilia, care 
ţine tot de Italia. Sicilia presintă munţi destul 
de înalţi, purdând diferite numiri şi având ca 
punct culminant vulcanul Etna (3313 m.). Sar
dinia e străbătută în lung de nişte munţi, cari 
la piscul Genargentu ajung la 1793 m. In in
sulele Lipari, din nordul Siciliei, se află vulcanul 
Stromboli (926 m.).

Ape. Cel mai însemnat rîu al Italiei e Po 
(Padus), isvorînd din muntele Yiso şi având un 
curs de 672 km. Primesce mulţi afluenţi, întro 
cari la dreapta: Tânaro, Scrivia, Trebia, Secchia, 
Pânaro şi mai încolo Reno, care curge în braţul 
Po di Primaro; la stânga primesce pe: Dora 
Riparia, Dora Băltea, Ecino, care trece prin 
lacul Maggiore, Ada cu lacul Como, Oglio cu 
lacul Iseo, Sarea cu lacul Garda şi numit niai 
încolo Mincio. Mai la noifi e Adige-le, Brenta, 
Piava şi Tagliamento cu gurile în lagune. Mai 
la sud se varsă Marecchia, Aso, Trigno şi altele 
neînsemnate, tot în Marea Adriatică.

In golfulTarent curg: Bradano, Basento şi Agri.
Pe basinul de vest: Roja, la limita Pranciei; 

Arno, care comunică cu Tibrul prin valea Chiaua; 
Ombrone; Tibrul (ital. Tevere 393 km., 96 na
vigabile) iese din masivul Comero, lângă satul 
Balze şi face aluviuni la gură; primesce la 
dreapta pe Paglia, la stânga pe Nera (vechiul 
Anio). Mai la sud curge Yolturno. In general 
apele sunt reu distribuite şi isolează ţinuturile 
între dînsele.

Coaste. Ţeara e maritimă, şi cu insulele la un 
loc presintă nişte coaste de o întindere de 6876 km. 
Ţeimurele Liguriei sunt sinuoase, cu faleze, cu 
porturi bune, cu primăvară eternă şi foarte po
pulate. Ale Toscanei sunt joase, cam mlăştinoase 
şi nesănătoase, cu puţine porturi, înaintând mereu 
în mare prin aluviuni. Mai la sud se află bălţile 
Pontine, după cari coastele iar se ridică şi pro- 
sintă golfurile Gaeta, Neapole, Salerno, Policastio, 
Santa Eufemia şi Gioja. In sud-est sunt: capul 
Spartivento, golful Tarentului, capul Santa Maiia 
di Leuca, golfurile Manfredonia şi Testa del Uar- 
gano. Dela oraşul Rimini până în golful Ycneţici, 
la hotaml Austriei, ţermul e jos şi plin de la
gune. Coastele orientale n’au locuri bune de 
porturi, afară de Brindisi. Pe lângă Sardinia şi 
Sicilia mai ţin de Italia insulele Lipari, ]Jianosa, 
Capraja, Elba, Ischia, Capri, Pantelleria, lam- 
pedusa şi Linosa. Intre Sicilia şi continent e 
strimtoarea de Messina, în care se află virt^ijul 
Calofaro (Caribda).
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Clima e continentală şi peninsulară, dulce, 

afară de maremme, locuri băltoase, cari întreţin 
malaria şi se întind pe 150 km. pe coasta Toscanei.

Geologie. Munţii sunt cei mai înalţi din Eu
ropa. Alpii de nord siint calcaroşi, cei de sud 
argiloşi sau calcaroşi, străbătuţi de stânci cri
staline, de formaţiune recentă. Apeninii sunt 
mai vechi, de provenienţă eocenă şi cretacee. 
Teren vulcanic în centru şi sud, trei vulcani 
activi, cutremure dese.

Suprafaţa 286,589 km®, cu insulele împreună.
Populaţiunea a fost de 31.667,946 loc. la 1898. 

Cu agricultura se ocupau la 1881 8.173,382 loc., 
cu industria 4.185,461. La 1897 au fost 406,246 
de nasceri în plus; 70,199 copii ilegitimi şi 
1.031,649 legitimi; 299,899 au emigrat.

Divisiuni administrative, oraşe. Italia cu
prinde 16 »compartimenti« (provincii), cu alte 69 
de subdivisiuni, numite acolo provincii, cam ca 
judeţele în România: 1) Piemont: Alessandria, 
Cuneo, Novara şi Torino. 2) Liguria: Genova şi 
Porto Maurizio. 3) Lombardia: Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia şi Son- 
drio. 4) Veneţia: Belluno, Padova, Rovigo, Tre- 
viso, Udine, V enezia, V erona şi Vicenza. 5) Emilia: 
Bologna, Ferrara, Forli, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna şi, Reggio Emilia. 6) Toscana: Arezzo, 
Florenţa (Firenze), Grosseto, Livorno, Lucea, 
Massa e Carrara, Pisa şi Siena. 7) Marcbe (nume 
plural dela Marca): Ancona, AscoU Piceno, Ma
cerata şi Pesaro ed Urbino. 8) Umbria: Perugia. 
9) Laţiul (Latium): Roma. 10) Abruzzi e Molisse: 
Aquila degli Abruzzi, Campobasso, Chieti şi Te- 
ramo. 11) Campania: Avellino, Benevento, Ca- 
serta, Napoli şi Salerpo. 12) Apulia: Bari delle 
Puglie, Foggia şi Lecee. 13) Basilicata: Potenza. 
14) Calabria: Catanzaro, Cosenza şi Reggio di 
Calabria. 15) Sicilia: Caltanisetta, Catania, Gir- 
genli, Messina, Palermo, Siracusa şi Trâpani. 
16) Sardinia: Cagliari şi Sassari.

Capitala Italiei e Roma (487,066 loc.), pe TibjTi, 
important centru cultural. Alte oraşe: Neapole 
(536,073 loc.), Milan (470,558), Turin (351,855), 
Palermo (287,972), Genova (228,862), Florenţa 
(209,540), Veneţia (155,899), Bologna (153,206), 
Messina (152,648), Catania (129,651), Livorno 
(104,536), Ferrara (89,310), etc.

Lângă Rimini se află mica republică San 
Marino, cu 8500 loc. (1896).

Agricultura. Producţiunile solului sunt va
riate. Cresc portocali, lămâi, măslini, viţă şi 
altele. De când s’au rupt relaţiunile comerciale 
cu Francia (1887), finanţele s’au resimţit de un 
deficit causat de scăderea culturii viei. Cultură 
mai sciinţifică se face în nord, în fertila vale 
a Padului, unde se produce orez, porumb, alte 
cereale, duzi (aguzi), etc. Sunt multe localităţi 
de vinuri renumite, precum Marsala, Siracusa, 
Capii, a căror producţiune represintă un venit 
de preste un miliai'd de franci pe an. Păduri 
se află puţine, şi lemnele nu ajung pentru con- 
sumaţiune. Guvernul face mari forţări să trans
forme bălţile în teren fertil şi să întindă do- 

4 meniul pădurilor.
Animalele cele mai numeroase se află în 

nord; prin sud se întreţin mai mult vite mici. 
Importul vitelor mari întrece cu mult exportul, 
pe când vitele mici, ca porcii şi oile, se ex- 
poartă mai mult. La 1890 erau 720,000 cai.

Enciclopedia română. Yol. II.

1.000,000 măgari şi catîri, 300,000 vite de jug. 
Numărul oilor a scăzut în ultimul timp. Pescăria 
pescilor şi a bureţilor e însemnată; a mărgea
nului scade.

Minerale. Există în mare cantitate fier, cupru, 
nichel, zinc, plumb, mercur, apoi piatră ponce, 
acid boric, sodiu, nitni, chior. Sulfurele repre
sintă o valoare de 40.000,000 franci pe an. Nu
meroase şi bogate cariere dau o marmoră ad
mirabilă, colorată, neagră sau albă, şi care se 
expoartă în toată lumea.

Industrie şi comerciu. Din causa lipsei de 
cărbuni şi oarecum şi a puţinei instrucţiuni a 
lucrătorului, industria nu e tare desvoltată. Cu 
toate acestea tot ocupă un rang însemnat, -căci 
în ce privesce obiectele de lux şi artă se com
pară cu Francia. Favorisată de abundanţa mar
morei, sculptura e foarte înaintată. Metalurgia 
e ancă la început. Există însă mari şantiere la 
Puzzuoli, Veneţia, Spezia şi Castellamare, mari 
usine la Turin, Piombino, etc. Din iniţiativă 
privată urmează să se construiască la Neapole 
şi Palermo doue mari şantiere pentru chiurasate. 
Oglinzile de Veneţia, faianţele, majolica, olăria, 
filigranele, bijuteria sunt foarte renumite. In
dustria pastelor făinoase, salamul de Bologna, 
caşcavalul numit parmezan şi stracehino, ver
mutul sunt bine representate în export. în
semnată e cultura paserilor. Ţeseturile, mai ales 
cele de mătasă, bumbacul, inul, cânepa, ocupă 
multe braţe. De când Oceanul Atlantic luase 
rolul Mediteranei, comercial scăzuse. Nici acum 
nu e mult desvoltat, dar dela tăierea canalului 
de Suez, prin care tot Italia face legătura cu 
orientul, se observă o teudenţă de avent.

Veniturile pe 1898/99 au fost: 1,696.791,355 fr., 
cheltuieli: 1,686.793,409 fr., exced.: 9.997,946 fr.

Vasele de pescărie au fost 23,096, cu 64,677 
tone la 1896.

Importul a fost de: 1,191.227,553 fr. la 1893 şi de
I, 192.719,241 la 1897. Exportul: 964.188,135 fr. 
(1893) şi 1,192.138,168 fr. (1897).

Căi de comunicaţiune pe apă sunt, afară de 
mare, 3000 km. rîurile, plus 500 km. de canale. 
Căile ferate se întind pe 16,526 km. (1892).

Armata e permanentă, cu serviciu personal 
obligator. In timp de pace are 251,984 earaeni, 
în resboiu 3,299,439, cuprinzând şi jandarmeria. 
In Africa se află 7729 militai!. Flota numeră 
23,992 oameni (1896).

Constituţiune şi administraţiune. Italia e 
monarchie constituţională, guvernată de un rege, 
cu ajutorul a doue adunări, senatal şi camera. 
Deputaţii şi senatorii nu-s plătiţi. Ministere sunt
II, cui’ţi de casaţiune 5, de apel 20. Religiunea 
statului e catolică, fiind tolerate şi celelalte culte. 
Prelat suprem e papa, capul întregului cato
licism; episcopi-cardinali sunt 6, archiepiscopi 49, 
episcopi 221. Există 17 universităţi ale statului. 
Sistema monetară e latină.

Coloniile sunt toate în estul Africei şi anume: 
Eritrea şi coasta Somalului. (Pentru cifre vecji 
Statesman’s Tear-book de Scott Keltie, Londra, 
1899). _ _ [A. S.]

Istoria Italiei. După căderea Romei sub 
Odoacru (476), Italia remase în puterea Heru
lilor până la înfrângerea lor prin Ostrogoţi sub 
Teodoric cel Mare. Când regatul Ostrogoţilor 
fu supus de generalii lui lustiniau, se lăsa şi

57



898 Italia.
regatului oarecare independenţă, însă centrul 
de gravitate era la exarchul din Ravena. In 
568 năvăliră Longobardii, cari intrând în ceartă 
cu papii, aduseră pe Franci în Italia şi regatul 
longobard că(Ju sub Carol cel Mare (774). Italia 
făcea parte din imperiul franc, şi era admini
strată ca restul imperiului, nnmai câteva ducate 
(Friaul, Benevent,' Spoleţo) păstrau oai-e care 
neatirnare, pe când posesiunile de odinioară ale 
Bizantinilor în Italia centrală erau lăsate papilor. 
In Italia sudică erau mai multe republici (Amalfi, 
Gaeta, Neapol) în dependenţă de imperiul de 
resărit şi necontenit ameninţate de Sarazini. 
Prin pacea dela Verdun (843), Italia că(Ju lui 
Lotar, apoi la fiul acestuia Ludovic II, cu cai'e 
se stinseră în t Carlovingienii, fără a o mai pute 
cuprinde nici Carol Pleşuvul, nici Carol cel Gros. 
Ducii de Friaul şi Spoleto, marchisii de Ivrea 
se luptau pentm titlul de împerat, pe când Sa
razinii şi Maghiarii infestau părţile cele mai ro
ditoare ale I. După Berengar, duce de Friaul şi 
împerat dela 915, se distinse ca împerat Hugo 
din Provence prin lupte contra ducilor italieni, 
până ce în 945 trebui să cedeze marchisului de 
Ivrea Berengar II. Fiul lui Hugo, anume Lotar, 
care purta titlul de rege al I., muri în 950 lă
sând o veduvă Adelaida, pe care Berengar II 
voia să o dee după fiul seu AdalberL Adelaida 
cere protecţia lui Oto cel Mare, care se căsăto- 
resce cu ea şi ia titlul de .rege al Longobar(Jilor, 
sprijinit pe nemulţămirea principilor eclesiastici 
contra principilor laici şi pe aspiraţiunile la li- 
beriate ale cetăţilor italiene. Oto creă imperiul 
roman-german, din care I. era numai o parte. 
Oto II încercă să supue şi I. sudică, fu învins 
însă de împăratul bizantin Basiliu (982). Mai 
pe urmă Capua şi Benevent recunoscură pu
terea Împăratului, pe când Neapol rămase cre
dincios bizantinilor. Prin mijlocul secolului XI 
începură a se aşeza în sudul I. Normanzii, pe cari 
papii ueputendu-i alunga, îi recunosc stăpâni 
asupra Apuliei, Calabriei, asupra I. sudice cu 
titlul de rege (1130). In I. nordică, se desvoltă 
viaţa de oraşe libere, organisate în republici ari
stocratice şi democratice, între cari se distinge 
Milanul. împăratul Frederic 1 pretinse a exercita 
puterea de împărat asupra acelor republici, con
form cu nouile idei despre drepturile împăra
tului după legile romane. începe apoi aceea 
vestită luptă dintre cetăţi şi împărat, (guelfi şi 
ghibelini), care s’a terminat cu recunoascerea 
independenţei oraşelor lombardice. In locul îm
păratului se ridică însă putei'ea papei, mai ales 
în timpul minorităţii lui Frederic II. In 1265 
Clement IV dete lui Carol de Anjou regatul 
Neapolei. Contra casei de Anjou se presentă 
casa de Aragon, ca moştenitoare a Hohenstau- 
fenilor (v. ac.), şi isbuti a lua Sicilia, uci(Jend pe 
toţi Francezii (vecerniile siciliene). După stin
gerea Hohenstaufenilor cetăţile L, mai ales cele 
de pe ţerm, ajunseră la mare înflorire. Genua 
pe apă ajunse regina mărilor şi restabili imperiul 
bizantin 1261, Milanul deveni puternic sub Vis
coliţi, Florenţa şi Veneţia rivalisau cu Genua 
în însemnătate, pe când Dante recomanda uni
tatea Italiei. Stabilirea scaunului papal la Avignon, 
timp aproape 70 de ani, lăsă şi mai mult câmp 
de luptă celor două pairide guelfi şi ghibelini. 
Iu lupta dintre cetăţi se ridică Milanul la mare

putere sub familia Visconti, care fu aproape a 
uni sub sine Italia nordică şi centrală. Familia 
Medicis ridică. Florenţa la mare însemnătate po
litică şi culturală. La sfîrşitul seci. XV echi
librul politic al I. era ţinut de 5 puteri: regatul 
Neapol sub Ferdinand I de Aragon, statul papal. 
Florenţa sub Lorenz de Medicis, Veneţia şi du
catul Milanului, condus de familia Sforza. Im- 
bucăţirea politică nu împiedecă însă de toc ca 
I. să fie prin cultură în fruntea tuturor statelor 
din Europa. Certele dintre Milan şi Neapole 
aduseră de preste munţi pe Francezi, cari încep 
sub Carol VIII resboaiele pentru I. Carol cu
ceri Neapole, însă alianţa dintre celelalte state 
şi împăratul Maximilian I deciseră pe Carol să 
se retragă. Urmaşul său Ludovic XII ocupă Mi
lanul şi împărţi Neapole cu Ferdinand Catolicul, 
fu însă înşelat de Ferdinand, combătut de papa 
luliu II şi de sfânta alianţă, lăsă succesoralul seu 
Francisc I gloria zadarnică de a învinge la Marig- 
nano, căci Carol V îl învinge şi ocupă Italia pentru 
Spania (1526). Sub Spanioli I. păstra indepen
denţă, în afacerile de justiţie şi administraţie 
comunală, însă pierdu ori ce influinţă politică. 
Papii începură a înclina spre Francia. După res- 
boiul pentru succesiunea Spaniei, cea mai maro 
parte din Italia căcţu la Austria. Intre schim
bările mai însemnate cităm renunţarea Austriei 
la Neapol şi Sicilia pentru boui’bonii'Spaniei spre a 
i-se recunoasce pragmatica sancţiune de Francia 
şi Spania, apoi primirea Toscanei în schimbul 
Lorenei (1745), care trecu la Francia. In a doua 
jumătate a seci. XVIII I. era împărţită astfel: 
linia tiuără de Lorena şi de Bourbon poseda: 
Toscana, Parma, Neapole şi Sicilia; Austria avea 
Milanul, Savoia avea Sardinia, Genua şi Veneţia 
vegetau cu numele de puteri independente, statul 
papal se părea în stare a ţine pace între toţi. 
Această stare fu turburată prin revoluţia fran- 
cesă. Bonaparte formă (1797) republica cisalpină 
din Mantua, Milan, Modena şi Parma, republica 
romană (XllQ) din statul papal, şi din Geuua 
republica ligurică, iar Veneţia o dete Austriei, 
In 1799 generalul Championnet transformă pentiu 
puţin timp regatul Neapol în republica parte- 
nopeană. In 1801 se hotărî prin pacea dela 
Luneville. ca ducele de Parma să aibă Toscaua 
cu titlul de rege al Etruriei. In 1802 Genua şi 
Lucea fură numite republica italiană, trans
formată în regat (1805), preste care Napoleon 
se numi pe sine rege. La acest regat mai adăugă 
prin pacea dela Presburg, Veneţia, Istria şi Dal
maţia, iar în 1806 ii adăugă Parma, Piacenza şi 
republica ligurică. Regatul Neapol fu dat (1806) 
fratelui său losif Bonaparte şi apoi cumnatului 
său Murat, când losif fu trimis rege în Spania 
(1808). Etruiîa fu făcută franceză. Roma fu fă
cută regat şi fiul lui Napoleon primi în leagăn 
titlul de rege al Romei. La regatul Italiei se 
adăugă prin pacea de la Viena, Tirolul sudic 
în locul Istriei şi Dalmaţiei, cari făcură legatul 
Iliriei împreună cu Carintia şi Carniolia. Doini- 
naţiunea franceză a avut însă un bun: a des
fiinţat abusurile medievale şi de aceea 1. n’a 
intrat în luptă contra lui Napoleon. După că
derea lui Napoleon fu restaurat la Neajiol Fer
dinand IV; Austria primi Lombardia, Veneţia 
şi Dalmaţia; Genua se dete regelui Sardimoi, 
celelalte case restabilite, statul papal reînliinţat.
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Liniştea nu ţinu însă mult, societăţi secrete 
(cai’bonari) respândiau în ţeară semânţa nemul- 
ţămirii şi a revoltei. Se iviră mişcări în Neapol, 
Milan şi în Sardinia, însă fură înăbuşite cu 
cruzime de armata austriacă. Papa Grigorie XVI 
voia să realiseze pretensiunile vechilor papi, 
poporul se revoltă însă şi numai prin interven- 
ţiunea austriacă în 1831, apoi în 1832 se putea 
susţine. Starea 1. era astfel, că prinţii nu pu
teau ţine puterea decât prin ajutor străin. Până 
la 1848 acest ajutor venia din Austria. In 1848 
1‘egele din Neapol fu nevoit să dee o constituţie, 
regele Sardiniei Carol Albert în spirit patriotic 
declară resboiu Austriei şi fu bătut la Custozza 
(25 Iulie 1848), mai pe urmă (1849) abdică în 
folosul fiului seu Victor Emanuel. Piemontul se 
organisă şi sub înţeleaptă conducere a lui Ca- 
vour, în urma resboiului din 1859 şi cu devo
tamentul generos al lui Garibaldi (v. ac.) avu 
fericirea de a pune pe capul regelui seu coroana 
de rege al Italiei. Victor Emanuel j-1878, lăsă ca 
urmaş pe fiul seu Humberto, actualul rege al I.

Italiana, limba, s’a născut din limba vulgară 
latină, de care s’a depărtat mai puţin decât toate 
celelalte limbi romanice (v. ac.), atât în pri
vinţa gramaticală cât şi în cea lexicală. Din 
numeroasele ei dialecte, cel mai impoilant este 
cel toscan sau florentin, limba literară de astăzi. 
In el scriu marii poeţi ai seci. XIV Dante, Pe- 
trarca şi Boccaccio, şi el devine curând limba 
generală a scriitorilor italieni, atingend cea mai 
înaltă desvoltare formală în seci. XVI prin 
Ariost, Guarini şi Tasso. In afară de Italia, 
1. italiană se mai vorbesce în Tessin, Tirolul 
de sud, Triest şi Istria. Sub forma jargonului 
numit lingua franca, ea e respândită prin tot 
litoralul Marii Mediterane, servind drept mijloc 
de comunicaţiune între indigeni şi străini. Gra
matici de Mussafia, Reinhardstottner, Meyer- 
Liibke, dicţionare de Tommaseo şi Bellini, Ri- 
gutini şi Fanfani, Petrocchi. [Ti.]

Italiana, literatura. Limba ital. începe a fi 
scrisă de prin veacul al 12. Cel mai vechiu 
monument al ei e o inscripţiune gravată pe bolta 
catedralei din Fefrara, dela 1135. Din acest timp 
latina scrisă, cultivată de cler şi erudiţi, se des
parte complet de limba vulgară şi predicatorii 
sunt siliţi a vorbi poporului în limba lui, ca să 
fie înţeleşi. Ântâiu începu a se cultiva poesia, 
în toată Italia, în limba provenşală. După mo
delul trubadurilor începură unii a scrie şi în 
dialectele italiene-, şi cu mai mult succes s’a 
scris la curtea din Palermo a lui Frederic II 
(1215—1250) şi a fiului seu Manfred (—1260). 
însuşi Frederic II şi secretarul seu, Pietro delle 
Vigne, inventatorul sonetului, scriau vei-suri în 
limba vulgară. După ce Sicilia că(Ju sub stăpâ
nirea aragonezilor, centrul mişcării literare se 
mula la Bolonia, unde princesa Matilda înfiinţa 
cea mai veche universitate; apoi împrejurarea, 
că Toscanii vorbiau cel mai curat şi mai frumos 
dialect şi că acolo s’au născut cei mai geniali 
scriitori, a făcut ca dialectul toscan sau florentin 
să devie limba literară a Italiei şi Dante, Pe- 
trarca şi Boccaccio (v. ac.) câteşi trei florentini 
din veacul al 14, să fie consideraţi ca înte
meietorii limbei şi literaturii italiene. Veacul 
al 15, absorbit de nonele descoperiri ale anti
chităţii clasice şi de renascerea sciiuţei, fu mai

puţin favorabil literaturii naţionale; se imitau 
modelele clasice şi se scria mai mult latinesce. 
Cel mai însemnat scriitor din acest veac e N. 
Machiavelli (v. ac.), fundatorul scimţei politice 
prin operele sale »I1 principe*, »Discorsi sopra 
îa prima deca di T. Livio«, etc. Ca poeţi epici 
s’au distins Puici prin »I1 Morgante* şi Bojardo 
prin »Orlando inamorato*; ca poet liric Poli- 
ziano, ca novelişti Enea Silvio, Giraldi, Baldelli. 
Veacul de aur al literaturii ital. e al 16, cai-e în
cepe cu celebrul »Orlando furioso* al lui Ariosto 
şi se încheie cu »Gerusaleme liberata* a lui 
T. Tasso (v. ac.). Renumiţi sunt ancă: G. Guarini 
prin al seu »Pastor fido«, Pieti-o Bembo prin 
lirica sa petrarchescă, Castiglione prin »Corti- 
giano«, scriere morală în prosă, Sannazaro, Tris- 
sino, ş. a.; şi mai ales Guicciardini (v. ac.) prin 
istoria Italiei. Marini, autorul celebrei poeme 
»Adone«, prin stilul seu bombastic dă literaturii 
ital. o direcţiune falsă. Veacul 17 aduce o nouă 
decadenţă literară, causată prin şcoala mai-iuistă, 
prin imitaţiunea literaturii spaniole, prin tur- 
burările politice şi desele epidemii. Mai cu succes 
a fost cultivată eloquenţa şi prosa filosofică şi 
religioasă prin câţiva scriitori ca Segneri, Bartoli, 
Redi, ş. a. O altă epocă de înflorire avu lite
ratura ital. în veacul 18, când Muratori redeşteptă 
bunul gust prin importanta sa sci-iere »Perfetta 
poesia*, şi scrise »Annali d’Italia*; iar Vico prin 
a sa »Scienza nuova* întemeia filosofia istoriei, 
şi Galilei, savant şi scriitor, fisica, astronomia 
şi mechanica. Poesia satirică înflori atunci prin 
poema »I1 giorno* a lui Parini; prin »Osser- 
vatore* şi »I1 mondo morale* a lui G. Gozzi; 
prin fabulele lui Pignotti, Passeroni, Casti, ş. a.; 
comedia prin Goldoni; opera prin A. Zeuo şi 
Metastasio; tragedia prin Mafiei, Conţi, Marchese, 
şi mai presus de toţi prin Alfieri. Prima ju
mătate a veacului 19 e privită iar ca o epocă 
de renascere literară, semnalată prin lupta între 
noua şcoală romantică, cu Manzoui în frunte, 
şi între şcoala clasică, ai cărei corifei sunt: 
V. Monti, Ugo Foscolo, Pindemonte, Giusti, liric, 
T. Grossi, epic, ş. a., cari toţi consideră lite
ratura şi ca o armă de luptă pentru propagarea 
ideilor de independenţă şi unitate naţională. Un 
loc de frunte ocupă între scriitorii acestui veac 
G. Leopardi, celebru ca scriitor clasic prin poe- 
siile şi dialogurile sale, şi ca erudit şi liber cu
getător pesimist; C. Cantu, Balbo, Botta, Amari, 
ca istorici; Gioberti, Rosmini, Galuppi, Mommiaui, 
Mancini, ca filosofi. A(Ji cel mai însemnat scriitor 
e realistul Giosue Carducci. [M. Strajau.]

Italice, limbile, formează o ramură a familiei 
limbilor indo-europene (v. ac.) şi se împart în 
latina de o parte şi dialectele umbro-osce de alta. 
Cea dintâiu, care la început era mărginită la 
provincia Laţiu, ajunge curând a fi vorbită în 
toată Italia, suprimând celelalte idiome italice, 
şi se întinde apoi, sub forma limbilor roma
nice, preste o mare parte a Europei sudice şi 
vestice. [Ti.J

Italioţi, în antichitate numirea colonişblor 
greci, cari se aflau în Italia inferioară şi Sicilia.

Itaska, lac în partea nordică a statului Min
nesota (America de nord); din acest lac isvo- 
resce rîul Mississippi.

Iţcani, I. Noi şi Gara Iţcani, odinioară su
burbii ale oraşului Suceava în Bucovina, ca şi I.

rol*



900 Ite missa est — Iudeu rătăcitor.

Vechi de cari se ţineau; astă(Ji comune sătesci in 
dependente, se ţin însă bisericesce de parochiile 
din oraş, au ambele împreună preste 1101 loc. 
(130 ort.-or., 323 rom.-cat., 29 un., 301 prot., 
318 mos.), câte o şcoală primară, postă, telegraf, 

• staţiune de cale ferată. [Dr. I. G. Sbiera.] 
Ite missa est, (lat.) formula cu care se anunţă 

în biserica latină încheierea liturgici.
Iterativum, (lat.) verb care indică repeţirea 

unei acţiuni.
Ithaka, în limba neogrecă Ithahi şi ThiaTci, 

una dintre insulele ionice, despăi’ţită de Ke- 
phallenia prin un canal; 97 km2., 8821 loc., îm
preună cu unele mici insule 10,442 loc. I. e 
formată de un lanţ întins de stânci (cel rnai 
înalt pisc e de 808 m.), cu văi prietinoase, în 
cari se produce vin şi oleu. Capitala Vathy sau 
Ithaki are 4605 loc. Mitul elin spune, că I. ar 
fi fost patria lui Odysseu.

Ithome, oraş fortificat în Messenia, zidit pe 
dealul I. (acum Monte Vulcano); în primul res- 
boiu messenic (743—724 a. Chr.) fu apărat vi- 
tejesce de Aristodemos, în resboiul al treilea 
messenic a resistat timp de 10 ani.

Itinerar, (lat.) ghid care indică calea de urmat 
pentru a ajunge dela un loc la altul.

Itrol, un antiseptic constând din Citrat de ar
gint Ca Hj Az8 07 ; o pulbere albă solubilă în 
apă caldă.

Iturbide, Don Augustin, împărat al Mexicului, 
n. 1783 în Valladolid de Michoacan (Morelia de 
acji). 1798 a intrat în serviciu militar spaniol; 
1815 comandant suprem al armatei spaniole 
contra celor resculaţi, mai târziu însă s’a asociat 
acestora. 1822 fu proclamat împărat al Mexi
cului cu numele Agostino I, 1823 trebui să ab
dică şi să plece în exil. In credinţa că-şi va 
pute reocupa tronul, debarcă 1824 în Mexico, 
dar fu prins şi împuşcat în 16 Iulie 1824 lângă 
Padilla.

Ituri, afluent al rîului Congo (dela dreapta); 
în cursul său mai ia numirile Itiri, Nevelle, 
Nevoa, Luballi, Dudu şi Bijerre. 1300 km. lung., 
în parte navigabil.

Itzibu, monetă spaniolă de argint, de formă 
pătrată. 311 I. = 100 Doi. spân.

luba I, regele Numidiei, fiul lui Hiempsal II. 
In luptele dintre Caesar şi Pompeiu a sprijinit pe 
cel din urmă, pentru ce Caesar a trimis contra 
lui pe Gaius Scribonius Curio cu două legiuni, pe 
cari I., ajutat de oştirile pompeiane ale lui Attius 
Varo, le-a nimicit (49 a. Chr.). După lupta dela 
Pharsalus (9 Aug. 48), Pompeianii s’au concentrat 
la el sub Quintus MeteUus Scipio. A luat parte 
aproape în toate luptele dintre Caesar şi Pompeiu. 
După lupta dela Thapsus (6 Apr. 46 a. Chr.), a 
poruncit unui sclav să-l străpungă. Fiul său 
I. II, a fost dus de Caesar la Roma. August l-a 
căsătorit cu o fică a lui Antoniu şi Cleopatra, 
cu Cleopatra junior, şi i-a dat regatul Egiptului 
(25 a. Chr.). S’a distins prin numeroase scrieri 
istorice şi geografice, f 24 d. Chi-. [t.]

lubileu, (lat.) serbare aniversară a unui eve
niment însemnat.

Iubire, v. Dragoste.
luda, al 4-lea fiu al lui lacob cu Lia, proto- 

părintele şi representantul seminţiei lui Iuda, 
care a jucat mare rol în împărăţia lui Israil. 

Regatul Iuda, v. la art. Ovrei.

luda Iscarioteanul, unul dintre cei 12 Apostoli. 
Lui i-s’a încredinţat de cătră Mântuitorul ad
ministrarea banilor colectaţi dela popor pentru 
hrana învăţăceilor lui Isus şi ajutorarea săra
cilor, însă se lăsă a fi stăpânit de viţiul lăcomiei, 
încât pentru 30 de arginţi a vendut Jidovilor pe 
Isus. Vă(}end însă prinderea şi torturarea lui 
Isus de cătră Jidovi, de mustrare şi desperare 
s’a spânzurat.

luda Levita sau luda-Ben-Samuel-Ha-Levi, 
filosof, gramatic, poet şi teolog ovreu, n. în 
Spania, pe la 1080, t 1140. EiConsiderat ca unul 
dintre cei mai mari poeţi ovrei. A scris imnuri 
şi rugăciuni în limba arabă şi cea ebraică, culese 
sub numele de Machazors. Opera lui principală 
însă e Sepher Haccozri, un dialog filosofico-re- 
ligios între un rege Cuzar şi un filosof ovreu 
Isaac Sanghari. Acest dialog e îndreptat contra 
gentililor şi a Jidovilor cârâiţi, şi are de scop 
stabilirea adevărului şi a divinităţii religiei mo- 
saice. A fost scrisă în limba arabă şi tradusă 
în limbile: ebraică, latină, germană, portugheză 
şi spaniolă. [Nigrim.]

luda Tadeul, unul dintre cei 12 Apostoli, frate 
cu lacob cel mic şi numit, ca şi acesta, fratele 
Domnului (v. Fraţii lui Isus). A predicat evau- 
gelia prin Siria. A scris o epistolă contra ere
ticilor, care este numerată între epistolele Apo
stolilor numite catolice. Şerb. 19 Iunie.

Iudaica, lÂteratura. Epoca ei de aur e timpul, 
când s’au compus scrierile vechiului Testament 
(v. Biblia). După căderea Ierusalimului, lite
ratura I. a înflorit în Spania şi Portugalia, 
sub domnia Arabilor. Trataţi cu blândeţe de 
Mauri, Ovreii au cultivat literatura şi sciinţele 
cu un succes superior chiar Maurilor. Rabinii 
Spaniei erau medici şi filosofi, ca Maimonides, 
celebnil elev al lui Averroes; filologi şi poeţi 
însemnaţi, ca Aben-Esra sau Hezra, numit în
ţeleptul, Marele; astronomi, ca renumitul Isaac 
Pon-Sid. Şcoala iudaică din Toledo era cea mai 
lăudată din toate şcoalele Spaniei. După recu
cerirea Spaniei de creştini, liter. I. continuă a 
înflori în Portugalia şi în renumita academie 
I. dela Lisabona până pe la capătul seci. XV. 
Alungaţi în sfîrşit şi din Portugalia, Iudeii se 
împrăştiară prin alte ţeri europene şi mai uimo 
nu mai scria în 1. ebraică, înţeleasă abia de miii 
credincioşi. Spiritele superioare dintre ei conti- 
nuară a cultiva sciinţele şi literele, însă sci iau 
în 1. latină, ca Spinoza, sau în limbile ţorilor 
unde se aflau, ca şi astă(Ji. Despre liter. lor re
ligioasă V. Talmud şi Tai’gum. 

ludea, V. Palestina.
ludei, V. Ovrei. ludeo-creştin, v. Creştinism. 
Iudeu rătăcitor s. Ahasverus, eroul unei le

gende seculare, osîndit a nu mai muri şi a ră
tăci pururea pe pământ, fără să afle undeva re
paus şi adăpost, vorbind pretutindeni limba ţerii 
în care se află şi neavend de cheltuială mai mult 
de 5 bani, cari însă nici odată nu-i lipsesc. 
Despre originea acestei legende sunt două ver
siuni piincipale: una din Orient, amintită în 
veacul al 13 de călugărul Mateiu Paris, caie 
numesce pe jidovul rătăcitor Cartaphilus şi-l 
face portar al lui Pilat din Pont; alta din Oc
cident, mai veche şi mai cunoscută, după care 
jidovul rătăcitor ar fi fo.st un cismar din Ieru
salim, numit Ahasvei’us. Când Isus trecea spre
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Calvaria cu crucea pe umer, soldaţii cari îl 
duceau, avend milă de el, rugară pe Ahasver, 
să-l lase a se odichni câteva minute în atelierul 
seu. Ahasver refusâ şi adresându-se lui Isus, îi 
rjise: »Mergi! mergi mai curând!« — «Mergi tu!« 
— îi respunse atunci un glas ceresc. — »Tu vei 
l ătăci pe tot pământul, fără să te poţi opri undeva, 
până la sfîrşitul veacurilor!« De atunci A. călă- 
toresce mereu şi în timpurile trecute mulţi pre
tindeau a-1 fi vefiut în deosebite ţeri şi oraşe. 
Un poet german, Schubert, arată, într’un frag
ment epic, feluritele încercări şi silinţe zădarnice 
alo lui A. de a muri; căci nici în focul Etnei, 
unde se aiaincase, nici în resboaie între ghiu
lelele tunurilor, nici intre fiarele selbatice, nici 
sub securea călăului, el nu-şi poate afla dorita 
moarte. — A. este icoana alegorică a poporului 
ovreu dela începutul creştinismului încoace. 
Edgai’d Quinet, în poema sa »Ahasverus«, face 
din el imaginea omenimei întregi, mergând din 
speranţă în speranţă, fără să ajungă la limanul 
dorit. Şi tot acest rol i-1 dă şi Hammerling în 
frumoasa sa epopee «Ahasver in Rom«. «Jidovul 
rătăcitor* e şi titlul unei opere (musicale) de 
Halevy, şi al unui roman de Eugene Sue, care 
în mod silit ţese această legendă cu evenimente 
politice modeme. Mai bine e păstrat caracterul 
legendei în scrierea populară «Istoria minunată 
a jidovului rătăcitor*, răspândită prin «Biblioteca 
albastră*, publicaţiune franceză din veacul 17 şi 
18 a unei seiii de legende medievale şi de basme.

[M. Strajan.]
ludita, eroină evr., văduva unui anumit Mâ

nase, prin frumseţa sa sein seduce pe Holoferne, 
care impresurase cetatea Betulia, şi pe când 
acesta dormea, ea îi taie capul, mântuind astfel 
cetatea de perire. Cartea I.-ei se numeră între 
cărţile apocrife din T. V.; e scrisă probabil prin 
seci. II a. Cbr. Dramatic tractată de Hebbel.

luga, George Koriatovici, domn al Moldovei 
la 1374—1375 şi 1399—1400. După moartea lui 
Latsco (1365—1373), fiul lui Bogdan I (1349 
până 1365), se alese domn CosteaMuşat, al cărai 
fiu Roman era căsătorit cu Anastasia, fiica lui 
Latsco. Costea (a cărui soţie catolică Margareta 
înfiinţează o mănăstire catolică în Şiret pe lângă 
episcopia catolică înfiinţată aci de Latsco) prote
jând catolicismul întrodus în Moldova de Latsco, 
o parte a boierilor remaşi credincioşi bisericii 
ortodoxe cbiamă la domnie pe principele btvan 
Iurg (George) Koriatovici din Podolia, devotat 
bisericii ortodoxe. Cronicele moldovenesc! îl nu
mesc luga şi-l pun cu doi ani de domnie îna
inte de Alexandru cel Bun. In realitate, I. a 
domnit de două ori. In prima lui domnie (1374 
până 1375), din care ne-a lăsat un cbzisov cu 
data 3 Iunie 1374, el înfiinţează mitropolia or
todoxă a Moldovei sub jurisdicţiunea patriareba- 
tului de Oebrida, reorganisată apoi de Alexandru 
cel Bun sub jurisdicţiunea patriai’cbatului Con- 
stantinopolitan (1401). Totuşi el trebue să cedeze 
domnia lui Petru I (1375—1391), fiul mai mare 
al lui Costea Muşat; apoi se retrage în Polonia, 
unde se găsesce menţionat în documente, la 1377 
şi 1390, ca «voevod român*. Certele de domnie 
între urmaşii lui Petra (Roman şi Ştefan) aduc 
pe I. pentru a doua oară pe tronul Moldovei 
(1399—1400), prin intervenţia vărului său Swi- 
drygiello, fratele regelui Poloniei, de care Mol

dova era pe atunci dependentă, (Vecji Roman I 
şi Ştefan I.) In urmă intervine Mircea, domnul 
Ţerii Românesci, şi, resturnând pe I., ajută pe 
Alexandru, fiul lui Roman, să ocupe tronul pă- 
rinţesc. I. Koriatovici moare în Moldova, unde 
mormântul lui, în o mănăstire la Vasluiu, este 
menţionat la 1575. [D. On.]

lugurta, (119—104); rege al Numidiei şi ne
împăcat duşman al Romei, fin natural al unuia 
din fraţii lui Micipsa. Trimis de cătră Micipsa 
în Spania, la întoarcere este asociaţia domnia Nu- 
midioi, preste care domnia Aderbal şi Hiempsal, 
fii legitimi ai lui Micipsa. In 118 Micipsa moare 
şi I. ucide pe Hiempsal spre a-i lua ţeara preste 
care domnia. Aderbal intervine, dar este învins 
şi se plânge senatului roman contra lui I. Roma 
trimite mai mulţi delegaţi să cerceteze incidentul, 
I. îi corupe. Cbiemat la Roma, I. reuşesce să cum
pere pe însărcinatul senatului roman, care trebuia 
să-l ducă în Roma. Reîntors în patrie, isbucnesce 
resboiul Numidiei, I. e bătut la Mutbul în 109 ; 
învins, I. se aliază cu Bocebus regele Maure- 
taniei, bătut de Marius e făcut prisonier şi dus 
la Roma graţie tradarei lui Bocebus. Inclus în 
temniţa Tullianum din Roma, moare în 104.

[Caion.]
luhăsz, Georgiu, canonic gr.-cat. român din 

diecesa Orăcjii mari; n. 1826 în Oradea mare. 
1852 ordinat preot, fu parocb în Negra, Seinlac, 
Moftinul mic, în Supurai de jos şi Macău; la 
1896 numit canonic în capitulul de Oradea mare. 
Pentru ajutorarea văduvelor preoţilor a creat 
fundaţia «Lucreţia*. [-b]

lujîneţj comună rurală, parochie, moşie boie
rească, in căp. şi j. Coţmanului în Bucovina, 
are 1275 loc. (1157 ort. or., 6 uniaţi, 112 mos.), 
şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.]

Iul (şi loel), în mitol. nord-germ. serbătoarea 
de frante, ce, întru venerarea lui Fro sau Freyer, 
(}eul soarelui, s’a ţinut la solstiţiul de iarnă 
(21 Dec.) totodată ca serbătoarea uascerii soa
relui. Simbolul soarelui a fost roata (biol sau 
joi, de unde i-se deduce numele) şi era datina, 
ca o roată înfăşurată cu paie şi aprinsă, să se 
arunce din culmea dealului în jos. [Atm.] 

lulia, 1) fica lui Caesar, măritată dupăPompeiu, 
la anul 60 a. Cbr. Ea muri la 55. Prin moartea 
luliei se începură resboaiele civile.

2) lulia (Domna) din Emesa în Siria, a doua 
soţie a împ. Septimius Severus şi mama lui Ca- 
racalla. f 217.

lulia, (gens lulia), gintă romană originară din 
Troia şi socotită ca una dintre cele mai vechi 
familii romane. Adusă în Itaba de cătră Eneas, 
fiul lui Anebise, joacă rol însemnat. Anchise era 
principe troian, fiu al lui Capys şi strănepot al 
lui Tros, nasce împreună cu Venus pe Eneas, 
care venit în Latium, pune basele statului latin. 
Din Ascanio sau lulus, fiul lui Eneas, se trăgea 
familia romană lulia, din care făceau parte luliu 
Cesar, întemeietorul monarebiei mibtare la Roma, 
şi August. [Caion.]

Iulian, Calendar, v. Calendar.
Iulian, Ştefan, artist comic, n. 1853 în Bu- 

curesci, f 30 Iulie 1892. I. âncă de copil arătase 
mare înebnare spre teatru; Pascali îl aduse din 
Bârlad la Bucuresci, unde fu societar al Tea
trului Naţional până la moartea sa. I. avea deo
sebit talent pentru roluri comice, nimeni ca el
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n’a iateipretat aşa de bine pe Grec, Ovreu, 
Bulgar, ş. a. Creaţi uni principale: rolurile com. 
din repertoriul lui Alexandri, apoi din Voievodul 
Ţiganilor, Boccaccio, Fatiniţa, Studentul cerşetor, 
IJn leu şi un zlot, etc.

lulianus Flavius ClaudianuSi împerat roman, 
n. 331 în Constantinopole, guvernator al Galiei 
cu titlul de caesar în 355 şi locuiesce mult timp 
în Luteţia (Paris). Proclamat contra voinţei sale 
ca împerat, dînsul se distinge prin o enei'gică 
luptă, care avea de scop nimicirea religiei 
creştine şi reînălţarea vechei religiuni. In ti
nereţe fusese creştin şi biserica creştină îl su
pranumi apostatul din această causă. I. este un 
general şi un literat distins în acelaşi timp. 
Bate pe Perşi, supune Armenia şi Mesopotamia 
şi înaintează, spre Asiria. Rănit în una din nu
meroasele sale lupte, moare după doi ani de 
domnie în anul 352. [Caion.]

lulianus Tetius, vestit general roman, pe timpul 
lui Domiţian (81 — 96), trimis în ajutorul oştirilor 
romane, ce erau mereu învinse de cătră Decebal, 
repurtează în 86 la localitatea Tapae din Dacia 
o strălucită victorie. Cbiemat în grabă de cătră 
Domiţian, părăsesce câmpul de luptă când era 
aproape să învingă cu totul pe Daci. [Caion.] 

lulici, Alpii (numiţi după oraşul roman Forum 
lulii), parte a Alpilor estici, între Isonzo, Drava 
şi Adriatica, pisc mai mare e Triglav (2865 m.).

lulide, familie de Myriapode chilognate, cu
prinde genul lulus (v. ac.).

Iulie, poporal Cuptor, a şeptea lună a anului. 
Are 31 (jile.

La Romanii din antichitate anul a început cu luna 
lui Martius (Martie), deci I. a fost luna a cincia 
şi pentm aceasta se numia Quintilis, dar la anul 
45 a. Cbr. în onoarea lui lulius Caesar, Quintilis 
s’a numit lulius (Iulie), pentm că în această lună 
a fost născut. ‘ [Atm.]

Iulie, revoluţia din I., revoluţie făcută în 
Paris la 27 Iulie 1830 contra lui Carol X, care 
prin patm ordonanţe suprima libertatea presei 
şi retrăgea la mulţi dreptul de alegător. Jurna
lele le Globe, le Naţionale, le Temps apărură 
contra prescripţiuuii din ordonanţă. Când agenţii 
veniră la le Temps să distmgă presele, jurna
liştii se opuseră, grupurile pe stradă se îndesiră, 
pietrii se amncară în jandarmi, baricade încep 
a se ridica, elevii şcoalei politechnice se alătură 
la revoluţiune. La 28 in.signiile regale fură di
stinse şi începu lupta între armată şi popor, 
care ieşi bimitor în (Jiua de 29, când mare parte 
din armată se uni cu revoluţiunea. Carol X re
vocă ordonanţele, însă era prea târcjiu, căci ca
mera îl declară căcjut şi proclamă pe Ludovic 
Filip la 31 Iulie ca locotenent general al rega
tului, iar la 7 August ca rege.

lulienne, supă sau ciorbă franţuzească, pre
parată cu un amestec de felurite legume tăiate 
mărunt şi prăjite în unt. Aceste legume ameste
cate uscate pentru iarnă se numesc I. [M. B.j 

luliu, numele a trei papi. luliu I Sf., (337 
până 352); pe timpul lui, arianismul a turburat 
întreagă biserica; la I. şi-au luat refugiul Sf. 
Atanasiu şi alţi episcopi oi-todoxi persecutaţi de 
Ariani. La insistenţa lui I. s’a ţinut sinodul dela 
Sardica în Dacia Aureliană la 343, al cărei episcop, 
probabil, a fost român (cf. Dr. Al. Grama, Istoria 
bisericei românesci unite cu Roma. Blaj, 1884§ 10.)

luliu II (1503—1513), un bărbat talentat şi 
iubitor al artelor, a lucrat cu multă energie pentm 
împăcarea partidelor, ce domniau în Roma, şi 
pentm consolidarea statului papal. In contra 
Francezilor, cari ocupaseră Italia nordică, I. a 
încheiat liga sfântă între statul papal. Veneţia 
şi Spania, alungând pe Francezi. Se impută lui 
I., că era mai mult strateg decât papă.

luliu III (1550—55), a lucrat cu zel pentru 
prosperarea bisericei, însă activitatea lui a fost 
mult împiedecată prin certele dintre regele Fran- 
ciei şi împeratul german pentru Italia nordică; 
sub el a ^nut mai multe şedinţe conciliul tri- 
dentin. [i—m.]

lulius Caesar, v. Caesar. 
lulus, fiul lui Aeneas. I. a avut demnitatea cea 

mai înaltă preoţească care de atunci a reinas 
ereditară în »Gintea Iulia« (v. ac.).

lulus fallax, lulus vulgar, un miriapod, are 
corpul lung, cilindric, cu piele tare, se poate 
încolăci ca o spirală. Corpul are 43—62 inele, 
cu picioare scurte la partea de jos. Pipăitoarele 
sunt subţiri. Coloarea este brună-neagră sau 
neagră-strălucitoare, uneori cu lustru albastru 
sau cenuşiu, de multe ori cu puncte albe pe de 
laturi. Lungimea corpului 14—50 mm., lăţimea 
1—3 mm. Trăiescepe sub pietrii, muşchiu, frunze 
căcjute, ş. a. Se hrănesce cu plantele ce putrecjesc.

luncăr, (germ. lunker), numire veche pentru 
cadet în armata română.

Iunie, poporal Cireşar, a şesea lună a anului. 
Are 30 (Jile.

La Romani, cari în antichitate au început 
anul cu Martius (Martie), a fost luna a patra şi 
s’a numit lunius, după numele lui L. lunius 
Brutus, primul consul în Roma la 244 dela zi
direa Romei. [Atm.]

luno, în mitol. romană soţia lui lupiter. luno 
a fost (Jina luminei ceresci, de aci I. Coelestis, 
şi a representat puterea femenină a ceriului, 
până când lupiter puterea bărbătească. 1. apare 
ca matroană şi regină cerească, în genere (Jina, 
care a representat natura femenină, şi până 
când bărbaţii au avut geniii (v. Genii) lor, fe
meile au avut lunones ale lor. I. ca rjină a lu
minei a avut predicatul Lucina, ca (Jina lunci 
noue, Galendaris. lupiter a fost (Jeul aperator 
al împăraţilor, iar I. a împorăteselor şi a avut 
predicatul Augusta. I. cu lupiter şi Minerva au 
format un trias (treimea) al statului roman şi 
au fost 4eii cei cu mai mare autoritate ai .sta- 
statului, cari în toată rugăciunea, îndata după 
lanus, au fost înşiraţi înaintea celorlalţi (Jci. 1. 
ca (jina femeilor a fost ajutătoarea lor, înccpcnd 
dela fructuare şi nascere până la moaj'te, şi, 
pentru aceasta are mulţime de predicate; dar 
ea a fost şi îngrijitoare de sucrescenţa p(jpo- 
rului roman, avend predicatul Populonia. Scr- 
bătoarea ei de frunte se chiema Malronaiia, 
care au serbat-o matroanele, adecă mamele, şi, 
după legile lui Numa, numai fecioarele şi muierile 
morale puteau să atingă altarele ei. [Atm.| 

lunx torquila, pa.sere, v. Capîutojturu. 
lupiter, în mitol. romană (Jeul cel niai înalt 

al Romanilor, tata ceriului, tata luminei eeresei. 
I. ca (Jeu al luminei a avut predicatul Lucelius 
(lucitor) şi e uimitorul vederii de (Jiuă (Dies- 
piter, tata (Jilei), ce o aduce soarele, şi al f. - 
nomenelor luminoase ale ceriului, adecă al lunci
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pline, când e 4iua de Idus sacră lui lupiter. 
Ca 4eu al ceriului I. e şi 4evd altor feno
mene ceresci şi pentru toate are predicate de
osebite. I. Serenus (senin) când el rîde, rîde 
şi ceriul. Pluvius, (Jeul ploii ca să fructueze şi 
nutrească pământiii (v. Aquilicium). I. Fulgor şi 
Fulgurator, al fulgerului; Fulminator al trăs
netului, Tonans, al tunetului, Elicius, al elec
tricităţii şi despre fenomenele aceste s’au purtat 
»libri fulgurales şi tonitruales«, (v. Fulgurita). 
In toată Italia, mai ales în cea dela sud, primă
vara şi toamna sunt multe tempestăţi şi vifore 
şi aceste au stat sub stăpânirea lui I. Dar I. 
a fost pus în legătură şi cu viaţa naţională şi 
militară a Romanilor. Â avut şi însuşiri res- 
boinice, s’a pus lângă Marş şi a fost venerat ca 
4eu deci(Jetor de luptă şi de victorie; de aci 
I. Stator, care în luptă a susţinut pe Romani, 
ca să stea pe loc; Versor, care pe inimici i-a 
reîntors din luptă; Praedator, care din prada 
dela inimic, a căpătat partea sa; Feretrius, adu
cător de armatura inimicilor; Victor, Invictus 
şi alte predicate, ridicându-i-se mai atâtea temple 
separate. De pe timpul Tarquinilor, cultul lui I. 
apare mai mult ca un cult politic, decât religios 
şi I. se chiema şi I. Optimus Maximus (cel mai 
bun şi cel mai mare), iar dela Capitol, unde 
s’a celebrat cu pompă mare, a fost numit I. 
Capitolinus şi cu acest predicat apare ca că
petenia ideală şi supremă a statului roman. In 
Roma a fost ntmiit şi I. Rex (rege), iar în 
Praoneste J. Imperator (împărat). Statua lui 
I. Imperator din Praeneste s’a adus la Roma 
şi aci a avut însemnătate de »capul visibil al 
statului» şi magistraţii supremi în numele lui 
I. Imperator primiau puterea şi onoarea lu
mească, triumful şi majestatea, şi de aci s’a 
născut idea, că domnitorii din timpul mai târtjiu 
domnesc din graţia lui Durane4eu, iar diregă- 
torii judecă în numele domnitorilor. Un templu 
edificat de Tarquini avea trei cele, în cea din mijloc 
trona lupiter, în cea din dreapta Minerva, iar 
în cea de-a stânga luno, şi aceşti trei 4ei formau 
trinitatea (treimea) religiunii şi statului roman. 
I. dela numele ţerii Latiurn s’a numit Latialis 
sau Latiaris şi a fost considerat ca căpetenia 
supremă a federaţiunii latine, adecă a alianţei 
popoarelor şi cetăţilor din Latiurn. Acest cult 
a dat ansă şi putere Romei, ca să-şi lăţească 
domnia şi asupra federaţiunii latine şi I. La
tialis se venera mai ales pe muntele Albanus 
de lângă Alba Longa. Venerarea pompoasă s’a 
făcut la serbătorile feriae latinae, cari mai 
târ4iu au ţinut patru 4iîe, în tot anul preor- 
diuate din oficiu pe lunile Maiu-August, şi ca
racterul lor a fost pacea şi împăciuirea între 
popoarele Laţiului, atunci se reînoiău contractele 
politice şi se aducea sacrificiu comun şi se ţinea 
ospetare comună din contribuirile popoarelor, 
dar fiecare popor şi acasă serba pe I. Latialis. 
I. a fost şi un 4eu al poporului roman, el s’a 
îngrijit de înmulţirea pruncilor, anume a ju
nimii, de aci I. Adultm, luvenis, luventas; iar în 
familie era venerat ca dăruitor de noroc şi bine
cuvântare, primitor de oaspeţi şi preste tot ca 4en 
apărător şi ajutător, pentru care lucru a avut pre
dicatele: L Tutor, Tutator, luvans Pater, Salutaris, 
dai' şi resbunător de păcatele celor din familie, 
de aci s’a numit Vindex, Ultor. [Atm.]

lupiter, (cosmografie) cea mai mare planetă 
din sistemul solar. Massa lui de 309 ori mai mare 
ca a pământului, volumul de 1279 ori, supra
faţa de 114 ori. Diametrul de 11 ori (exact 11-06). 
E mai puţin dens ca pământul (0-242). lupiter 
se învei-tesce împrejurul soarelui la o distanţă 
de 5 ori mai mai-e ca a pământului, în 11 ani, 
10 luni şi 17 4iîe (4332 4iie)- lopiter şi pă
mântul se găsesc pe aceeaşi linie din 339 în 
339 diloj din cari 278 4ile de mers direct şi 
121 de mers retrograd. Planul orbitei lui lupiter 
se confundă aproape cu ecliptica (inel. lor fiind 
1°, 18'), şi axa de rotaţiune a planetei este 
aproape perpendiculară pe orbita ei (inel. 3°); 
prin urmare 4ioa este totdeuna foarte aproape 
egală cu noaptea, planeta nu are nici zone, nici 
sezoane, ci un fel de primăvară continuă, tem
peratura descrescând continuu dela ecuator la 
poli. Rotaţiunea lui diurnă se face în mai puţin 
de 10 oare, deci mai puţin de 5 oare 4i Şi tot 
atâta noapte, din această causă turtirea lui e 
cu mult mai mare ca a pămentuiui (Via)- Totul 
pe această planetă arată că ea este un soare 
de curând stins; o lume in formaţiune, un pă
mânt nou al sistemului solar. (v. Sateliţi.)

lupiter Cerherius, 4eut breslei fierarilor din 
Dacia romană.

Iura, Munţii, v. Jura.
Iurcăuţ, corn. mr., parochie, moşie boierească 

în căp, Coţmanului şi j. Zastavnei în Bucovina, 
are 2185 loc., (1973 ort. or., 32 rom.-cat., 62 un., 
118 mos.), şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.] 

lusiina mare şi I. mică, două lacuri în Rom. 
(Dobrogea), j. Tulcea, ântâiul având o supra
faţă de 180 ha., e bogat în pesce bun, iar al 
doilea e de 105 ha.

Iustin, V. Jus'tin. 
lustiniăn, v. Justinian.
Iuţeala, v. Celeritate.
luţiu, Vasiliu, scriitor bis. rom., paroch gr.-cat. 

român în Vad, (cott. Bihor), n. la 11 Febr. 1833 
în cott. Satumare, -j- în Vad, la 30 Iunie 1886. 
A studiat la Roma, unde luând doctoratul în teo
logie la 1859, s’a reîntors la Oradea mare şi fu 
aplicat ca actuar, secretar episcopesc, aseS. cons. 
şi în urmă ca preot în Vad. A scris; »Consti- 
tuţiunea, libertatea şi autonomia în biserica.lui 
Chi-istos«. [t]-

lutlanda, (danez. lylland), partea nordică, 
aparţinătoare Danemarcei, din peninsula nu
mită Cimbrică, între Kattegat şi Marea Nordului, 
25,242 km*., şes.

lutrebog, la Slavi, şi anume Ia Slavii vendici, 
4ăul zorilor şi al luminei de dimineaţa. I. se 
consideră şi numai ca un predicat al lui Belboh, 
4ăul luminei.

lutrenka, la SI avi luceafărul de dimineaţă, dar de 
gen femenin şi în formă de diminutiv. La eîluna e 
de genul bărbătesc şi lutrenka e amoreza lunei. 
I. românesce ar fi; Diminişoara. [Atm.] 

luturna, o 4ină a isvoarelor la Latini, soră 
cu regele Turnus. lupiter a iubit-o şi dăruit-o 
cu nemui-ire şi domnie preste ape. păului lanus, 
ca 46ul tuturor începuturilor şi astfel şi al is
voarelor, i-a născut pe Fontus. Serbătoarea ei, nu
mită lutumalia, în tot anul se ţinea la 11 Ian., 
la un isvor de pe câmpul lui Marş. [Atm.] 

Ivacîcovici, 1) T. Proeopie, archiepiscop şi mi
tropolit al Românilor ort.-or. din Ungaria şi Trs.
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şi apoi patriarch sârbesc la Carloveţ, n. 1809 
in Deliblata, cott. Torontal, unde tatăl seu An- 
dreiu era preot. I. se trage din numeroasa fam, 
Ivaşcu din Goruia, cott. Caraş-Severin; şi-a făcut 
studiile gimn. în Oradea-mare şi Neoplanta, 1828 
până 1829 făcu cursul filosofic la Kesmârk; stu
diile teol. şi-le făcu în seminariul din Verşeţ; 
1833 merse la Sârospatak la Academia de drept; 
iar terminându-şi studiile aci, fu aplicat în can
celaria mitropolitană din Carloveţ până la 1835, 
când întră în statul monachal în mănăstirea 
Sf. Vasilie dela Gorgeteg. Patriarchul Stratimi- 
rovici îl numesce în curând protodiacon şi 
profesor de teologie; patriarchul Raiaşici îl îna- 
iuteaza 1843 la gradul de sincel, apoi de proto- 
sincel, iar la 1846 îl numesce archimandrit al 
mănăstire! Cruşedol; la 1853 I. e numit episcop 
al diecesei române a Aradului, pe care o cârmuî
20 ani; la 28 Aug. 1873, după moartea mi
tropolitului Şaguna, congresul bisericii ort. ro
mâne îl alese archiepiscop şi mitropolit, iar 
după aceea fu ridicat la dignitatea de consilier 
intim de stat. La 1874 a sfinţit pe Miron Ro
manul episcop al Aradului şi pe Teofil Bendela 
archiepiscop şi mitropolit al Bucovinei; tot în 
acel an a primit dela universitatea din Cernăuţ 
honoris causa titlul de doctor în filosofic şi teo
logie. In vara anului 1874 congresul şerb din 
Cai'loveţ alese pe Stojakovics, episcopul Budei, 
patriarch, alegerea acestuia n’a fost însă întă
rită şi Serbii se aflau în mare perplexitate; atunci 
I. fîi chiemat prin contele Andrâssy la curte; 
urmarea fu că I. s’a ales şi confirmat patriarch 
la Carloveţ. La 30 Oct. 1875 I. a primit ordinul 
Coroana de fier CI. I; la 1879 I. fu citat de 
ministrul preş. Tisza Eălman la Budapesta, ca 
să-şi ceară demisiunea. La 4 Ian. 1880 a primit 
cu dispensarea sa dela conducerea archidiecosei 
şi metropoliei şerb, de Carloveţ, întru recu- 
noascerea serviculor prestate monarchului şi 
bisericii, crucea mare a ord. austr. Leopoldin; 
apoi s’a retras la Biserica-Albă, unde f 11 Maiu 
st. n. 1881. Remăşiţele lui pămentesci fură aşe
zate în biserica catedrală din Carloveţ.

2) Ivacicovid, Sofronie, fratele cel mai mare 
al patriarchului I. Procopie, n, 6 Martie 1793; 
a studiat teologia în Carloveţ, unde mai apoi a 
fost aplicat ca profesor de teologie şi de limba 
latină, slavă, română, germană şi maghiară. In 
12 Maiu 1815 a fost şi sfinţit prin Petru loa- 
novici Vidac, episcopul Verşeţ-Caransebeşului, 
Lugojului şi Orşova-Mehedinţului, şi numit paroch 
al Verşeţului, asesor consist, şi profesor de teo
logie, în care calitate a stat acolo pânâ în 24 Oct. 
1829, când a fost numit prin episcopul Ma- 
noilovici protopresbiter al Varadiei cu sediul 
în Oraviţa. La 1 Aprilie 1847 a fost numit 
prin episcopul Ştefan Popovici protopresbiter al 
Palancei cu sediul în Biserica-Albă, unde la
21 Dec. 1861 a murit. I. S. a fost un eminent 
linguist şi cel mai renumit orator eclesiast de 
pe timpul seu, încât tradiţia şi acum amintesce 
succesele elocuenţei sale ca entusiast apărător 
al ortodoxiei. Biblioteca sa foarte bogată în opere 
clasice şi filosofice se află în posesia nepotului 
seu Sofronie acum în Răşava (Orşova), iar pre- 
dicele şi cuvântările sale ocasionale şi funebrale 
se află în manuscris la nepotul seu de fată 
Alex. Popovici, protopopul Oraviţei. La 1851

s’a tipărit sub patronatul patriarchului Raiacici 
traducerea sa sârb. din limba grecă a »Călăto- 
riei lui Anacharsis* în 7 tomuri. Se mai află 
în manuscris traducerea sârb. a epistolelor lui 
Seneca şi multe glose şi marginale, cari docu
mentează o erudiţiune enciclopedică şi o cultură 
distinsă.

Ivan, (loan), duci şi ţari rusesci. 1) 1.1 Da- 
nilovici, numit şi Călită, duce de Vladimir, 
Nişni-Novgorod şi Moscva; 1328 ajutat de Tă
tari la tronul Moscvei prin detronarea lui Ale
xandru II. *j* 1341. 2) I. IIt fiul celui de sus, 
1353—59, a urmat fratelui seu Simion. 3) I. III 
Cel Mare, n. 1440, f 1505. El a întrebuinţat 
de prima dată titlul »Ţar al Rusiei*, ca atare 
I. I Vasilievici. A ocupat tronul la 17 Mai tio 
1462. Cuscru al lui Ştefan cel Mare, principele 
Moldovei, având fiul seu loan (cel Tiner) soţie 
pe Elena, fica lui Ştefan. (Cf. Xenopol, »Ist. 
Rom.« II, 386—392). 1472 căsătorit cu Sofia, 
fica împăratului bizantin Toma Paleologul, ajun
gând astfel în emblema ţarilor vulturul cu două 
capete. 4) I. Vasilievici II (IV) Cel Cumplit, 
n. 25 Aug. 1530, j- 17 Mart. 1584. încoronat 
1547. A chiemat în Rusia industriaşi, artişti şi 
savanţi germani, 1552 cuceresce Cazanul, 1554 
Astrachanul. Sub el s’a început cucerirea Si
beriei. A fost crunt şi tiran. In Novgorod a ucis 
60,000 oameni (1570), fiindcă încercaseră a-şi 
recâştiga independenţa. Pe fiul seu Ivan l-a ucis 
într’un acces de mănie. 5) I. III Alexejevici (V), 
n. 27 Aug. 1666, f 29 Ian. 1696. După moartea 
fratelui seu, proclamat ţar din partea Streliţilor, 
în acelaşi timp fiind ţar şi Petru. In locul am
bilor a domnit însă Sofia, sora lui I. 6) I. An- 
tonovici IV (VI), fiul ducelui Anton Ukich de 
Braunschweig-Bevern şi al mare-ducesei rusesci 
Ana Leopoldovna; n. 24 Aug. 1740, f 5 Aug. 
1764. Adoptat moştenitor de Ţarevna Ana Iva- 
novna, ocupă tronul la 28 Oct. 1740 sub re
genţa lui Biron. 6 Dec. 1741 ia tronul Elisabeta, 
fica lui Petru I, iar I. este închis în Schlussel- 
burg, unde la 1764 fu ucis.

Ivancăuţ, com. rur., parochie, moşie boierească 
în căp. şi j. Coţnianului în Bucovina, are2334 loc. 
(2091 ort.-or., 43 rom.-cat., 34 un., 10 protest., 
156 mos.), şcoală primară. [Dr. I. G. Sbiera.j

Ivanda, localitate în Torontal, Bănat, cunos
cută pentru isvorul de apă amară, descoperit cu 
ocasia săpării unui puţ. La început apa era cău
tată şi respândită în toată ţeara, acum n’aro 
decât însemnătate locală. Stabilimentul se află 
în posesiune particulară. [Dr. Vuia.]

Ivaşcu Muşat, fiul lui Petru-Vodă Muşat şi 
frate lui Romaşcu-Vodă Muşat, domnitori ai Mol
dovei (1375—1391 şi 1399—1400). Nevîrstnic la 
moartea tatălui seu (1391). I. şi cu frate-sou luptă 
contra unchiului lor mai mic Ştefan şi a fiilor 
acestuia. Isbutind frate-seu mai maro a lua 
domnia (1399), Ivaşcu dimpreună cu boierul 
Vîlcea e trimis în 1400 să jure credinţă Po
loniei din partea Moldovei. In acest an fiind ucis 
Romaşcu-Vodă de un ver al seu, fiul lui Koman- 
Vodă Muşat (1391—94), I. scapă în Polonia, 
stăruind pentru ajutor şi făgăduind iertarea da
toriei ce Polonia avea cătră Moldova, din vremea 
lui Petru Muşat. [Aguletti.]

Ivesci, com. rur. în România, j. Tecuciu, si
tuată între rîul Bârlad şi calea ferată, cu 455 loc.
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Rom. şi 743 Isr. şi alte naţionalităţi (Dicţ. geogr. 
1897). Rom. se ocupă cu agricultura, iar străinii 
cu comorciul şi meseriile; are 1 biserică ort., 
2 şcoale, una de băieţi şi alta de fete, 2 sina- 
goge şi 1 şcoală isr.; reşedinţa subprefecturii 
plăşii Berlad; punct remarcabil de comerciu, 
patru iarmaroce anuale, oficiu telegr.-postal. Corn. 
o străbătută de şoseaua naţională Tecuciu-Galaţi.

Ivirean, v. Antim.
Iviza, fibisa), cea mai mare insulă din grupa 

Pitbiuselor, 592 km2, cu 24,544 loc. (1887); ca
pitala I. e fortificată; residenţă episcopească; 
port; 7423 loc.

Ixion, în mitologia grc. fiul lui Phlegias, re
gele Lapitbilor; deşi a fost un om mincinos, 
Zeus totuşi l-a invitat la prânzul (Joilor. I. s’a 
aprins de amor cătră Hera şi a vrut să o îm
brăţişeze, dar Hera a pus pe Nephele (negură, 
nour) înaintea lui şi aceasta i-a născut pe Cen
tauri (v. ac.). I. s’a lăudat, că a fost favorit de 
Hera, şi când Zeus a au(Jit aceasta minciună, 
l-a aruncat în lumea de jos, aci i-a legat ma
nile şi picioarele în pante de aramă şi l-a în
ţepat într’o roată de foc, care în veci se întoarce.

[Atm.]
Ixodidae, familie de arachnide, ordinul aca- 

rienilor; cuprinde între altele Ixodes Ricinus, 
vulgar căpuşa, acariţa, cârcel, mielariţa, câr- 
cioaba, foarte comună la noi. [Dr. N.Leon.]

lynx, în mitol. grc. fata lui Pan cu Echo ori 
Peitho, a mijlocit amorul între Zeus şi Io, pentru 
care lucru Hera s’a măniat pe ea şi a strămu
tat-o în paserea lynx şi de atunci i-s’a atribuit 
puterea de a însufla amor. lunx torquilla, din 
familia picidelor. (v. Capîntortura.)

Iza, afluent pe stânga al rîuiui Tisa, isvoresce 
din munţii Ro(lnei la poalele »Betrânei« şi cur- 
gend paralel cu Tisa în direcţie nord-vestică se 
varsă în ea din jos de Sighetul Marmaţiei; lung. 
80 km.

Izidii, în mitol. persică, după Ferueri (v. ac.) 
au fost a doua clasă de fiinţe bune şi divine în 
imperiul lui Ormuzd (v. ac.), au fo.st 28 inşi de 
genul bărbătesc şi femeiesc, în tot locul de faţă, 
cu puteri preînalte pentru a păzi, îndeplini şi 
ferici creaţiunea. [Atm.]

Izlaz, V. Islaz.
Izmă, V. Isma.
Izsd, Nicolau, sculptor magh., n. 1830. f 1875 

în Budapesta. A studiat în Viena, în atelierul 
lui Gasser, apoi în Miinchen; aici şi-a făcut 
modelul pentru statua: Păstorul trist. A trăit 
şi lucrat în Budapesta, modelând mai multe bu- 
sturi (Arany J., Pâkb A., Zrinyi, ş. a.). Opere de 
valoare sunt: Şecjetoarea (Fonohâz); statua Cso- 
konai; monumentul lui Dugonics; statua Petofi. 
A modelat mai mult figuri şi scene din viaţa 
poponilui maghiar.



{Articole ce nu, se găsesc sub J, sănl a se căuta sub I şi Y).

J, j, a 4ecea literă a alfabetului; una dintre 
consonantele limbei române. J, în chimie, semnul 
Jod-ului. [ * J

Ja —, V. şi Dja —, Gea şi Ta —.
Jablockhoff, (Jahlochkow) Paul, electrotechnic 

rus, n. 14 Sept. 1847, ţ 1894. A studiat în Pe- 
tersburg în academia militară, apoi a fost aplicat 
în institutul galvanotochnic militar, iar la 1871 
a fost numit director preste câteva linii tele
grafice. La 1875 a ieşit din serviciul statului şi 
a mers la Paris, unde s’a ocupat cu cercetări 
sciinţifice. Aci a construit lumina electrică nu
mită după numele lui.

Jablonoi, (Jahlonovoi), şir de munţi în Siberia 
resăriteană, formând culmea apelor între Amur 
şi Ldna; se ridică până la înălţime de ca. 1500 m.

Jablonowski, familie nobiliară polonă. Membri 
mai marcanţi; J. Stanislau, n. 1634, f 1702. 
A luat parte la despresurarea Vienei de Turci 
în 1683; ridicat de Leopold I la rang de principe 
imperial; monument în Lemberg. — J. losif Ale
xandru, duce de Jablonov, n. 1712, f 1777 în 
Lipsea; voivod înNovgorod; 1743 principe im
perial germarr. Mare protector al sciinţelor; fun
datorul societăţii »Fiirstlich J.-sche Gesellschaft 
der Wissenschaften* în Lipsea.

Jablunkau, oraş în Silesia austriacă, lângă calea 
ferată Kassa-Oderberg, 2545 loc. (1890). Lângă 
acest oraş se află pasul J., care mai nainte era 
fortificat.

Jaborandi, numele sub care se cunosc în 
America de sud şi mai cu samă în Brasilia di
ferite plante din diverse familii, cari toate insă 
posed proprietăţi medicinale comune. Cea mar 
usitată dintre plantele crmoscute sub numele de 
J. este Pilocarpus pennatifolius Lem. (v. ac.), 
arbust din familia Rutaceelor, care cresce în 
Brasilia. Frunzele alterne imparipenaticompirse, 
foliolele glabre, coriace, de un verde deschis şi 
provcfjute cu punctuaţiuni pelircide; florile her
mafrodite au o coloare r'oşietică. Scoarţa şi mai 
cu samă frunzele de Pilocarpus pennatifolius 
Lem. (folia J.J sirnt întrebuinţate în medicină 
ca ai'omatice, stimulante, diuretice, sudorifice 
sialagoge, etc., peirtru a combate diferitele afec
ţiuni ale mucoaselor, precum anghinele, bron- 
chitele, astma, etc. [Z. C. P.]

Jabot, (franc., pron. Jabou) guşă la paseri; se 
(Jice în sens fig. de o specie de ornamente de 
dantelă sau muselină ce se pune pe piept.

Jaca, (magh. Zsdka), comună mare în Ung., 
cott. Bihor. Numirea veche Isowlaka, Isaca. 
Apare în anale la 1322. Are 438 case cu 2826 loc. 
Magh. şi Români gr.-or. (650). Teritoriul e 
13,750 jug. cat., păment arător de clasa primă, 
produce tot soiul de cereale. Se cultivă industria 
de casă, se prăsesc vite frirmoase, cai, porci.

In seci. XVI avea foriAreaţă renumită, care a(}i 
e în ruine. [-1-]

Jac —, V. şi lak —.
Jack, Spintecătorul, irn personaj misterios 

în Londra, care în anii drn irrmă comise mai 
multe omorrrri sexuale; victimele şi-le alegea 
dintre femei.

Jackson, (pron. gexn), 1) oraş în statul nord- 
american Michigan, 20,798 loc. (1890). In apro
piere se află mine bogate de cărbuni. 2) Capitala 
statului Mississippi (America N.), lângă Parc 
River, 5290 loc.

Jackson, Andrew, presidentul Statelor-Unite 
ale Americei, n. 1767 în Waxsaw (Carolina S.). 
După isbucnirea resboiului cu Anglia, ajunse la 
1812 general-maior şi respinse la 1815 un atac 
al Englezilor asupra New-Orleans-ului, luptă la 
1816—21 cu noroc contra Indianilor. La 1821 
prim-guvernor al Floridei, f 1845.

Jackson, epilepsia jachsoniană, o excitaţie 
parţială a unei limitate zone psicho-motrice. 
Simptomul capital al acestui fel de epilepsie este 
aşa numitul spasm hemiplegie. Spasmul poate fi 
mărginit numai la un grup determinat de muşclii, 
poate cuprinde un membra întreg şi în caşurile 
cele mai dese se poate întinde asupra unei ju
mătăţi de corp. Dr. Hughlings Jackson a descris 
în 1866 toate fenomenele simptomatice şi esen
ţiale ale acestei boale. [N. Vaschide.]

Jacobi, 1) J., Friedr. Heinrich (1743—1819), 
filosof german şi contrar sistemului filosofic al 
lui Kant. Discipul al lui Spinoza şi al lui Kant, 
fiind-că u’a putut să pătrundă argumentele aduso 
în favoral raţiunei, s’a dat cu totul credinţei, 
pentru aceea se şi numesce filosoful credinţei, 
căci numai aceasta îi dă garanţie suficientă 
pentru existenţa lui Dumnezeu, pentru existenţa 
lumei şi pentru scopurile spiritului: libertatea, 
obligamentul moral şi nemurirea. J. a scris mult, 
dar fără sistem şi nici n’a întemeiat un sistem 
filosofic propriu ^is. Scrierile lui au fost publi
cate într’o ediţie completă la 1812—1825. (Cf. 
Ueberweg, Gesch. der Philos. III.) [PI.]

2) Jacobi, Herman Mauriciu, fisician germ., 
n. 21 Sept. 1801 în Potsdam, f 1874 în Peters- 
burg. A fost profesor de architectură în Dorpat, 
iar la 1837, chiemat în Petersburg, funi'ţionă 
ca profesor, apoi ca funcţionar înalt în ministoriul 
de finanţe. J. e inventatorul galvanoi)lasticoi, 
afară de aceea a construit o luntre electro
magnetică, ce lucra cu putere de 3/4 cai. A scris 
mai multe opere, unele în limba germană, altele 
în cea franceză.

Jacobini, Ludovico, cardinal, n. 1832, j- 1887; 
a fost secretarul congregaţiunii riturilor orien
tale, archiepiscop de Salonic i. p., dela k.74 
nunţiu papal în Viena, undo a întemeiat cele
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mai bune legături între stat şi biserică. Cu mai 
puţin noroc a condus perti'actările cu Prusia 
până la 1880, când a fost numit secretar de 
stat al Curiei papale.

Jacobs, 1) J., Frideric, filolog, prof., membru 
al Academiei din Miinchen; n. 1764 în Gotha, 
t 1847 în Miinclien. Intre publicaţiuni şi tra
duceri din clasicii vechi a scris: »Anthologia 
graeca®, 13 voi. şi numeroase scrieri beletristice. 
2) Jacobs, Maria Victor Filip, om de stat bel
gian, 1838 în- Anvers, -f- 20 Dec. 1891. De
putat clerical (1863), ministru de finanţe (1870) 
şi ministru de interne (1884).

Jaconett, fJaconasJ, o stofă fină, ceva mai 
deasă decât muselinul, întrebuinţată mai cu 
samă pentru vestminte de dame.

Jacotot, Jean Joseph, pedagog franc., n. 1770 
la Dijon, f 1840 ia Paris. E autcrul unei ce
lebre metoade de înveţăment, cunoscută sub 
numele de »metoda J.< Aici J. stabilesce în 
principiu că toate inteligenţele sunt egale şi că 
ori ce elev cu sirguinţă poate înveţa toate sciin- 
ţele, fără ajutorul profesorului. Rolul profeso
rului, după J., trebue să se mărginească numai 
de a îndnima şi conduce pe elev. Conform acestui 
principiu J. funda organul de propagandă» Journal 
de rEmancipătion intellectuelle«, care numerâ 
mulţi aderenţi.

Jacquard, losif Mărie, celebru mechanic frc., 
n. 1752, -f- 1834, inventatorul unui resboiu de 
ţesut, pentru stofe fasonate de mătasă. In Lyon 
i-s’a ridicat un monument.

Jacquerie, rescoala ţeranilor din nordul Fraudei 
contra apăsării seniorilor (1358), numită aşa dela 
Jacques Bonhomme, »Ion cel simplu. Nea Ion«, 
cum în batjocură nvuniau nobilii pe ţerani. In 
urma bătăliei dela Poitiers se revoltă burghezii 
din Paris sub conducerea lui Ştefan Marcel 
contra delfinului Carol, apoi şi ţeranii contra 
proprietarilor. Sute de locuinţe nobile fură dă- 
rîmate, sute de proprietari ucişi, până când no
bilii isbutiră a înăbuşi mişcarea.

Jacquin, losif, baron, n. 1727 în Leyda, prof. 
de chimie şi botanică în Schemnitz, apoi în 
Viena, unde f 1817. Botanist distins ce a in
trodus în Austria sistemul lui Linne, stabilind 
multe specii noue pentru flora Austriei, (s. e. 
în Flora austriaca, Viena, 1773—78; Icones plan- 
tarum rariorum, Viena, 1781—93, etc.); afară 
de aceea, călătorind 1755—59 în America bo
reală şi în Vestindia a publicat; »Ennumeratio 
systeraatica plantarum in ins. Garai b. vecinaque 
Americes continente®, Leyda, 1760 şi Selectarum 
stirpium americanarum historia, Viena, 1763. 
Dintre scrieri monografice cităm: Oxalis Mono- 
graphia, Viena, 1794. [A. Pr.]

Jadani, (magh. Zsadâny), com. mare în cott. 
Timiş, cercul Vinga, 1170 loc. (1891) Români 
şi Maghiari.

iade, fJahdeJ, rîu litoral navigabil în Olden- 
burg (Germania); după curs de 22 km. se varsă 
în sinul J. împrejurimea acestui sin fu cum
părată de Pmsia la 1853 cu preţul de Ya milion 
taleri şi folosită pentru crearea unui port mi
litar (cf. şi ’Wilhelmshaven).

Jadeit, mineral, piroxen sodic; de coloare albă 
până verde închis. Se găsesce în Birma, Tur- 
kestan şi în aluviunile fluvio-glaciale în Alpi, 
atât pe clina nordică cât şi pe acea sudică.

Obiecte de J. preistorice sunt foarte respândite 
în Europa, şi în special palafitele din Elveţia, 
în Germania de vest, Francia, în ţerile alpine 
ale Austriei, Italia, Grecia, Asia mică. Egipt, 
America centrală şi America de sud. In Asia 
(India, China, Birma, etc.) J. e ancă astăcji o piatră 
foarte căutată pentru amulete.

Jadelot, lÂniile lui J., brazdele profunde ce se 
pot deosebi pe figura unui copil, atins de o boală 
cerebro-spinală, sau abdominală. Aceste linii 
sunt; »linia oculo-zigomatică, întin^endu-se dela 
unghiul intern al ochiului la umărul obrazului® 
pentru boalele cerebro-spinale; pentru cele ab
dominale se disting liniile nasale şi genieue (ge- 
niene); prima pleacă »dela aripa nasului, încun- 
giurând colţul buzei®, iar a doua se întinde între 
«regiunea oculară şi linia nasală®. Aceste Unii 
empirice prin constanţa lor ajută mult la pre- 
cisarea diagnosticului. In mechanica fisionomiei 
aceste linii joacă un rol important. [Vaschide.]

Jadova, com. rur. împreună cu Cotul Jadovei, 
tîrg, parochie, moşie boierească în căp. şi j. Sto- 
rojîneţ în Bucovina, are 4170 loc. (3015 ort.-or., 
299 rom.-cat., 12 un., 356 protest, 500 mos.), 
o şcoală, expositură parochială rom.-cat., staţiune 
de cale ferată. Aici a fost un schit mănăstiresc, 
fundat şi înzestrat de răzeşul Georgiu Vlad pe 
la 1740, care se călugări sub numele de Ghie- 
rasim; fu secularisată în 1786, şi a dispărut.

[Dr. I. G. Sbiera.]
Jaen, prov. spân. în Andalusia, odinioară regat 

maur, 13,480 kma. cu 437,842 loc. (1887). Ca
pitala J. are 25,706 loc.

Jaf, V. pradă.
Jafa, (Joppej, odinioară oraş fortificat lângă 

Mediterana, în vilaietul turcesc-asiatic Siria, port 
pentru Ierusalim, 8000 loc. In vechime port for
tificat al Siriei, locul de debarcare al cruciaţilor.

JafTe, semnul lui J., e important pentru diag
nosticarea abcesurilor subdiafragmatice şi toracice, 
cât şi a paralisiei diafragmei. Scurgerea puroiului 
printr’o canulă înfiptă într’un abces subdiafrag- 
matic este mai mare în timpul inspiraţiei, decât 
în timpul expiraţiei; dacă abcesul o toracic, in
versul are loc. Paralisia diafragmei împiedecă 
manifestarea acestui semn. Semnul lui J. e im
portant de cunoscut de fisiologia patologică, fiind 
o preţioasă ocasie de a pute precisa raportul 
vasomotorilor, pulsaţiilor cardiace şi al radialei 
cu fenomenele inspiratorii. [Vaschide.]

Jagelloni, familie regală poloneză descendentă 
din Gedimin, mare duce al Lituaniei 1317. Ge- 
dimin avu fiu pe Olgierd şi acesta pe Jagello, 
care se căsători cu Hedviga, fica lui Ludovic 
cel Mare, căreia i-se hotărîse coroana Poloniei. 
Polonii îl susţinură cu condiţiune să treacă la 
creştinism. In Febr. 1386 se boteză la Cracovia 
şi primi numele Vladislav II. 6 regi J. au ui'inat: 
Vladislav III (1434—1444), rege şi al Ungariei 
dela 1440, moii la Vama. Casimir IV, fiul lui 
V. II (1444—1492). loan Albert ţl492—1501), 
Alexandru(1.501—1506), Sigismund 1(1506—48); 
fii lui Casimir au ocupat regatul unul după altul. 
Lui Sigismund I i-a urmat fiul seu Sigismund 
August (1548—721, cu care se stinge linia băr
bătească a J. Fiul mai mare al lui Casimir IV, 
Vladislav luă coroana Boemiei 1471 şi coroana 
Ungariei 1490, al cărui fiu unic Ludovic II pieri 
la Mohaci 1526,
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Jager, 1) J. Albert, istoric austriac, n. 8 Dec. 
1801 în Schwatz (Tirol), f 10 Dec- 1891 în 
Innsbruck, călugăr benedictin, dela 1851 pro
fesor în Viena. Ser.: »Der Streit des Kardinals 
Nicolaus von Cusa mit Herzog Sigismund von 
Osterreich*, 1861, 2 voi. »Kaiser Josephs II. u. 
Leopolds II. Eeform u. Gegenreform« 1871, etc. 
2) J. Oscar, istoric german, u. 1830 în Stuttgart. 
Dela 1865 director de gimnasiu în Koln. Ser.: 
»GeschichtederR6mer«, ed. VI1889 trad. şi în rom. 
»Geschichte der Griechen, ed. V 1887, »Die Pu- 
niseben Kriege«, 1869—1870, 4 voi., »Neueste 
Geschichte« 1874—75, 3 voi., »Weltgescliicbte« 
1887—89, 4 voi. »Didaktik u. Methodik des Ge- 
scbichtsunterrichts (1895), etc. 4) J. Gustav, na
turalist, n. 1832 în Biirg (Wurtemberg); până 
la 1866 director al grădinei zoologice din Viena, 
apoi profesor în Hohenheim, în 1870 şi în Stutt
gart, 1884 medic acolo. J. a devenit mai cunoscut 
prin scrierea sa «Descoperirea sufletului*, după 
care substanţele specifice ehalate de oameni şi 
animale produc diversele afecte şi instincte, şi 
influenţează asupra desvoltării şi transmiterii 
ereditare. J. a întrodus şi un nou sistem de îm
brăcăminte; aproabă numai vestmintele făcute 
din lână şi condamnă pe cele din fibre vegetale 
(cânepă, in). Ser.: »Zoologische Briefe®, »Allgem. 
Zoologie®, »Seuchenfestigkeit u. Konstitutions- 
kraft®, »Mein System®, »Entdeckung der Seele®, 
»Deutschlands Thierwelt®, etc.

Jagerndorf, principat făcend parte din fostul 
ducat Ratibor-Troppau, acum împărţitîntre Prusia 
şi Silesia austr. Oralul J. e locul principal al 
părţii austriaco apax'ţinetoare acum principelui 
Liechtenstein, cu 14,257 loc. (1890).

Jagici, Vatroslaw, filolog croat, n. 6 Iulie 1838 
în Varasdin, şi-a făcut studiile în oraşul seu 
natal, Agram şi Viena. Numit în 1861 profesor 
la gimnasiul din Agram, luă mare parte la po- 
pularisarea studiilor filologice în Croaţia, fun
dând revista literară »Knjizevnik«. 1871 profesor 
de filologia comparată la universitatea din Odessa; 
1874 profesor de filologia slavă la universitatea 
din Berlin, fundează Archiv fiir slavische PM- 
lologie; 1880 profesor de aceeaşi materie la 
Petersburg şi la 1886 urmează celebrului Mi- 
klosich în catedra de limbi slavice la univ. din 
Viena. Publicaţii: un mare numer de memorii 
în Knjizevnik şi în alte reviste; mai multe ediţii 
de Vechi poesii croate; Schiţă a vechei limbi 
croate. Agram, 1864—66; Istoria literaturii serbe 
şi croate. Agram, 1867; Quatuor Evangeliorum 
codex glagoliticus. Berlin, 1879; Codul din Vi- 
nodol. Petersburg, 1880; Specimina linguae pa- 
leoslavicae. Petersburg, 1882; Quatuor Evange- 
lioram codex Marianus glagoliticus. Berlin şi 
Petersburg, 1883; Kritiko-paleograficeskija statii. 
Petersburg, 1884.

Jagodina, oraş în Serbia, aproape de Morava, 
cu 4385 loc., gimnasiu.

Jahn, 1) J. Ludovic Frederic, pedagog german, 
n. 1778, -j- 1852, împreună cu Guts-Muths este 
considerat ca întemeietor şi reformator al gim' 
nasticei în Germania, îndeosebi prin scrierea: 
»Die deutsche Turnkunst®. Activitatea sa peda
gogică cade în prima jumetate a seci. XIX, ca 
aderent al şcoalei pestalozziane. 2) Jahn, Otto> 
filolog şi archeolog german, n. 16 Iunie 181^ 
în Kiel, f 9 Sept. 1869 în Bonn. După ternii'

narea studiilor la Berlin şi după mai multe că
lătorii în Francia şi Italia, deschide un curs de 
archeologie şi de filologie la Kiel, apoi este numit 
profesor la Greifswald, după aceea la Lipsea, 
unde ocupa şi postul de director al museului de 
antichităţi. Luând parte la mişcarea din 1848—49, 
este destituit din funcţiunile sale şi se retrage 
în viaţa privată. Studiile şi memoriile de ar
cheologie ale lui J. sunt foarte numeroase. Die 
hellenische Kunst, 1846; Archăologische Auf- 
sătze. 1845; Archăologische Beitrăge, 1847; di
verse descrieri de obiecte- de artă. Ca filolog 
J. a publicat serioase ediţii critice ale lui Per- 
sius, 1843; Censorinus, 1845; Florus, 1852; 
Juvenalis, 1852, etc. Ocupându-se şi cu musica, 
J. a scris mai multe studii şi pe acest teren; 
de remarcat un studiu biografic şi critic asupra 
lui "W. A. Mozart, 1856, 2 volume.

Jaik, nume vechiu al rîului Ural (v. ac.).
Jais, (pron. Je) Jeu, sticlă de coloare neagra, 

tăiată şi cioplită în formă de mărgele, de broşuri, 
de cercei, ş. a., întrebuinţate de dame, mai cu 
samă, ca bijuterie de doliu.

Jajce, (laiţaj, oraş în Bosnia, la 47 km. spre 
sud dela Banjaluca, cu 3706 loc. (1885); un 
castel vechiu cu catacombe interesante. J. a fost 
capitala regatului Bosnia şi 1527 fu cucerită de 
Turci. La J. s a dat în 7 Aug. 1878 o luptă 
îutre tmpele austro-uugare şi insurgenţi.

Jakab, l)J.AZea:iM, istoriograf maghiar, n. 1820. 
1848 —49 a luptat în oastea lui Bem; a capi
tulat la Deva împreună cu trupa sa înaintea 
oastei lui Liiders; până la 26 Apr. 1850 prisonier 
în Sibiiu. Dela 1893 archivar al archivelor sta
tului în Budapesta. 1875 membra onorar al Aso- 
ciaţiunii Trans., 1875 membru coresp. la »British 
and foreigh Unitarian Association® din Londra, 
membru ordinar al Acad. magh. f 1897. Ser.: 
»A kirâlyfoldi viszonyok ismertetese®, 1871—76 
2 voi. »A magyar korona feletti kuzdelem a XVI 
szazadban®, «Segesvâri Bâlint kronikâja®, »Ko- 
lozsvâr tortenete®, »Az utolso Apafi®, »Einl6kek 
a szabadsâgharc idejebol®, ş. a. Lista tuturor 
scrierilor în Almanachul Academiei maghiaro pe 
1870,1876,1882,1889. 2) JaJeab, Ştefan, scriitor 
maghiar, n. 1798, t 1876. Colaborator prim la 
cea dintâiu enciclopedie maghiară, poet liric, 
dramaturg şi bun traducetor. Academia maghiară 
l-a ales membru corespondent. A scris nume
roase comedii şi tragedii. 3) Jakab, Edmund, 
poet magh., n. 1854 în Vadasd, profesor la Buda
pesta. A scris poesii lirice, novele şi douo piese 
teatrale bine succese. Cu naraţiunea în versuri 
«Argyrus® a câştigat premiul Nâdasdy al Aca
demiei maghiare.

Jakabfalva, v. lacobeni.
Jakobson, Mihail, fost dragoman al legaţiunii 

rusesci din Bucui’esci de pe timpul ministrului 
Hitrovo, n. 1836 în Novgorod, j* 1896 în Buda
pesta; a colaborat la (Jiarul »Golos« din Moseva; 
la isbucnirea resboiului româno-ruso-turo a fost 
corespondent ataşat pe lângă armata marelui duce 
Nicolae Nicolaievici; după resboiu ca cancelar 
al consulatului nis. din Rusciuc a făcut cuno- 
gcinţă cu Stambulow şi s’a vîrît în politica bul
gara; la unirea Bulgariei cu Rumelia orientală, 
întrerupând Rusia relaţiunile diplomatico cu Bul
garia, J- trece ca dragoman pe lângă legaţiuuea 

din Bucui’esci; însărcinat cu regularea ar-
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chivei, J. pune mâna pe o mulţime de acte se
crete, pe cari Je trimise mai târcjiu din.Londra 
lui Stambulow, care publicându-le a produs mare 
sensaţie în toată presa şi diplomaţia europeană. 
Stambulow îl chiemă în Bulgaria unde primesce 
cetăţenia bulgară; întorsătura urmată mai apoi 
în politica bulgară, îl face pe J. să plece din 
nou la Londra, nu ajunse însă decât până la 
Budapesta unde a murit.

Jăk6-Hodos, v. Hodoş.
Jaksch, comite al Secuilor, care după un do

cument din seci. XVI scria cătră senatul acestui 
popor: »De aceea rog prietenia voastră, ca în 
fiece (ţi să urcaţi munţii cu toată puterea voastră 
şi să sfărîmaţi pe viclenii de Valachi, cruţând 
femeile şi copiii.« (Xenopol, Ist. Rom. I, 339).

Jaksich, scris şi Jaxych, familie imigrată din 
Serbia în Ungaria, probabil prin seci. XV; din 
această fam. se trage Dimitrie J., pe timpul 
regilor Mateiu şi Vladislau II; acesta se distinge 
prin mai multe fapte de vitejie, iar la 1510 ucide 
în Sibiiu pe domnul Munteniei, Micbnea cel Reu, 
care se refugiase aci, dar cade şi el jertfă furiei 
poporului.

Jâkut, Abu Abdallăh, scriitor geografic arab, 
n. din părinţi greci pe la 1179; ajunse de tiner 
prisonier la Bagdad, unde îl cumperă un ne
gustor bogat, care îi dădu o crescere îngrijită. 
Mai târziu făcu călătorii lungi, ajungând până pe 
la Oxus, folosi grandioasele biblioteci din Merv, 
şi reîntors la Mossul şi Haleb îşi scrise operele 
sale, ajutat de istoricul Ibn al-Kiftî. •}■ 1299.

Jakuţi, popor siberian din ramura turcească 
a rassei mongolice, pe ambele maluri ale Lenei, 
cam dela gradul 60 lat. nord. până la Marea 
ghieţoasă, în numer cam de 200,000. In partea 
cea mai mare sunt noma(ji, ocupându-se cu 
economia de cai şi de vite şi cu pescăritul şi 
vânatul (v. Tipuii asiatice I, p. 288. Cf. Ferd. 
Miiller, »Unter Tungusen u. Jakuten«, Peteis- 
burg, 1882, şi Otto Bohtling, »Die Sprache der 
Jakuten«. Petersburg, 1849—51.)

Jakutsk, ţinut în Siberia orient., 3.971,414 km2, 
cu 283,954 loc. (1897) Jacuţi, Tunguzi, Ciucci 
şi Jukagiri. Pământ neroditor udat do Lena, 
Indigirca şi Kolyma. Capitala J., lângă Lena, 
are 6197 loc., centrul comerciului cu blăni în 
Siberia orien^ă.

Jalapa, (Xalapa), capitala statului Veracruz 
în Mexico, cu 16,000 loc.

Jale, (rus.) întristare, durere adâncă, doliu, 
suferinţă. Jelania, plângere, disordine causate 
de nenorocire fisică.

Jale, Jales, numiri populare ale plantelor: 
Sal via officinalis L. şi Stachys germanica L. (v. ac.).

Jalta, oraş cu port în guvernamentul rusesc 
Tauria, 13,269 loc.; castel de vară al familiei 
imperiale.

Jalusle, (franc) table la ferestri, făcute din 
mai multe scânduri mobile, ori şi fixe; uneori 
întocmite pentru a pute fi ridicate şi lăsate în 
jos după plac. v. şi Gelosia.

Jama, la In(ji primul om, gemen cu sora sa 
Tami (oama). Aceştia corespund lui Adam şi 
Evei la Evrei, lui Aske şi Emblei la nord-ger- 
mani. Lângă gemeni stă Aryama (omul de resboiu, 
de ceartă), care represintă pe Ahriman, principiul 
reu, şi în biblie apare ca şerpele, care i-a dat 
nicrul Evei. J., după ce a murit, a devenit (jei-

tate, anume d0ul lumii de jos, care prin solii 
sei scoate sufletele din trupurile muritorilor şi 
le aduce înaintea .sa să le judece. [Atm.]

Jamagata Aritoml, general iapon. v. Yaraagata.
Jamaica, una din insulele Antilelor mari, si

tuată spre sud dela Cuba, e în posesiunea En
glezilor; 10,859 km2, cu 639,491 loc. (1891), 
între cari numai 20,000 Albi. Insula în interior 
e muntoasă (Munţii albaştri, până la înălţime 
de 2236 m.), la ţermuri are numeroase porturi 
excelente. In J. prosperează toate productele 
vestindice; se exportează: zahăr, rum, cafea, 
cocos, ghimber, piment, etc. în valoare de
I. 615,000 lire steri. (1889). Capitala Kingston.
J. a fost descoperită de Columbus la 1494; dela 
1655 e în posesiunea Englezilor.

Jambiera, (franc.) ghetră ce. se poartă iarna 
spre a-şi păzi gambele de receală.

James, Thomas, critic şi teolog englez; n. la 
Newport în insula Wight (1571—1624), a fost 
directonil faimoasei biblioteci brodleine dela Ox
ford. El a compus mai multe opere: Bellum 
papale. Londra, 1600; Veniturile papei sau ta
riful indulgenţelor şi al moaştelor. Londra, 1617, 
în latinesce; Apologia lui I. Wiclef. Oxford, 
1608; Index librorum prohibitorum a pontifi- 
cibus, 1627. Toate aceste scrieri sunt îndreptate 
împotriva catolicilor, pe cari îi acusă că au fal
sificat textele părinţilor bisericei.

Jamesonit, mineral, sulfoantimouiură de plumb, 
■Wolfsberg, Freiberg, Felsobânya, etc.

James-Riyer, rîu în Virginia(America de nord), 
isvoreşce în munţii Alleghany şi se varsă în 
sinul Cbesapeak; pe un parcurs de 393 km. e 
navigabil.

Jamestown, 1) J., capitala insulei brit. St. He- 
leua, oraş fortificat. 2)J., oraş în statul New-York 
(Uniunea nordamericană) cu 16,038 loc. (1890).

Jamln, (pron. jamen), luliu Celestin, fisician 
frc., n. 1818 în Termes, -f- 1886 în Paris. A 
fost profesor de fisică în College Louis le Graud, 
apoi în Ecole polytecbnique în Paris. La 1868 
ajunge membru al academiei de sciinţe, la 1884 
secretar al ei. S’a ocupat mai ales cu optica, 
cu magnetismul şi cu calorica. J. a aretat că 
sediul puterii magnetice e la suprafaţa oţelului, 
astfel a început să facă potcoave magnetice 
constătătoare din mai multe lamele.

Jamnitzer sau Jamitzer, Gamitzer, vestită fa
milie de argintari în seci. XVI. După părerea 
unora, originară din Jamnitz (Moravia). înteme
ietorul familiei, J. Vencislav, n. 1508 în Viena.

Jamont, general frc., n. 1831. După terminarea 
şcoalei politechnice în 1852 fu înaintat sublo
cotenent în artilerie. A luat parte în campania 
din Crimea, unde fu rănit; făcîi campania din 
Italia în 1859 cu gradul de căpitan; luă parte 
la expediţiunea din China în 1860. Maior în 
1869, cu acest grad întră în campania din 1870 
ca şef de stat major al artileriei corpului 2 de 
armată. Loc.-colonel în 1874, colonel în 1876, 
general de brigadă în 1880 şi general de di- 
visie în 1885. In 1887 fu numit comandantul 
corpului 1 de armată, pe urmă al corpului 6 şi 
în 1893 membru al consiliului sup. de resboiu 
şi mai în urmă ministru do resboiu.

Jana, rîu în Siberia orientală, isvoresce în 
munţii Verchoian şi se varsă în Oceanul Arctic; 
1030 km. lung.
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Jana, în poveştile şi poesiile poporale româ- 
nesci e uumele unei fete, resp. 4ine) care e 
sora soarelui şi represintă luna. Predicatele ei 
sunt Cosînzana şi Simziana. J. Cosînzana e cu 
perul de aur, cu ochi de foc şi are palatul seu. 
Ursitoarele îi ursiseră, că pe aceia, cari se uită 
cu drag la ea, să-i omoare de diochi, şi fiind-că 
mulţi juni muriră, împăratul o închise într'un 
chioşc, de unde nu ieşea decât seara. Intr’o 
baladă poporală: »Soarele şi luna sau Jana Co- 
sîuzana« e apriat, că e luna. Numele J. îl aflăm 
şi la Latini, ca o formă din Diana, (}ina lunei; 
dar putem combina şi cu Jana, din Joana. (v. 
Simziana.) [Atin.]

Jana, la Romani ^ina femeină^ fată cu (jeul 
Janus. J. se identifică cu Diana, iar Janus cu 
Dianus. J. a fost (Jina lunei, cu înţeles de; lu
minoasă. [Atm.]

Janbo el Bahr, oraş cu port în Hegîas (Arabia 
turcească), lângă Marea Roşie, cu 6000 loc., este 
portul oraşului Medina.

Jancsâ, Benedict, scriitor magh., prof. gimn. 
îu Budapesta, membru ordinar al societăţilor 
lit. »Petbfi« şi »Erdelyi Irodalmi Târsasâg®, n. 
19 Nov. 1854 în Gelence, Treiscaune, Trans.; 
a studiat filosofia în Cluj şi Viena; ca prof. fu 
aplicat în Panciova, Arad şi Budapesta. In Arad 
redactase »K6zepiskolai Szernle», foaie didac- 
tică-politică; iar în Budapesta »K6zolitatâsugyi 
Szemle*. A scris mai multe opere şi cărţi di
dactice. îndeosebi s’a ocupat cu studiarea che
stiunii naţionale a poporului românesc. In 1892 
fu trimis din partea ministrului de culte în 
România pentru studiarea relaţiunilor culturale 
şi sociale şi a instrucţiunii publice; a luat parte 
mai la toate adunările politice naţionale ale Ro
mânilor din Ungaria ca raportor; 1894 sub gu
vernul Banffy înfiinţându-se la Budapesta în 
ministeriul de interne «secţiunea naţionalităţilor* 
sub conducerea lui Al. Jeszenszky, J. fu dis
pensat dela oficiul prof. şi aplicat ca secretar 
al acestei secţiuni, până la 1899, când recon- 
struindu-se ministeriul sub presidiul lui Szell, 
acesta a desfiinţat această secţiune. Aşa J. s’a 
reîntors iarăşi la catedră. Opere mai însemnate 
pentru Români sunt: «Dâkoromanizmus es magyar 
kulturpolitika. (Budapest, 1892); Român politikai 
os tbrtenelrai tanulmânyok, (I—II. kotet); Sza- 
badsâgharczunk es a dâkoromân torekvesek. 
(Budapest, 1895); Arad vârmegye es vâros mo
nografia) a. ' [t]

Janet, Paul, filosof franc., spiritualist, n. 1823 
la Paris, t 1899. Mai ântâiu a fost agregat de 
filosofie la facultate în 1848 când luă titlul de 
doctor in filosofie. A fost profesor pe rând la 
Liceul Louis-le-Grand,kla Sorbona. A luptat îu 
politica anului 1848. Iar la 1864 a fost ales 
membru al academiei de sciinţe morale şi po
litice. Ca filosof el face parte din şcoala eclectică 
spiritualistă a lui V. Cousin. E filosof dogmatic.

[Nigrim.]
Janiculus, după mit, în Roma unul din cele 

şepte deahiri. Janus ar fi zidit o cetate pe un 
deal, şi dela el e numele dealului.

Janka, Victor de, n. 1837 în Viena, părăsind 
cariera militară devine conservator al secţiunii 
botanice dela museul naţional unguresc din Pesta. 
11890. Botanist întreprincjetor (a întreprins călă
torii sciinţitice in România, Dobrogea, Turcia, etc.)

şi cu deosebire profund cunoscetor a florei Tran
silvaniei ; publică în diverse reviste; Botauische 
Zeitungdin Berlin, Flora din Regensburg, Matheiu. 
es Termesztud. Kozlemenyek din Budapesta, Lin- 
naea din Berlin şi Halle şi cu deosebire în 
OesteiT. botanische Zeitschrift din Viena o serie 
de observări critice cu deosebire relative la di
verse genuri de plante dacice. [A. Pr.]

Janko, loan, pictor magh., n. 1833. S’a per
fecţionat în şcoala lui Rahl în Viena; tablourile 
sale au subiecte poporale. Mai de valoare sunt: 
Csokonai cu plosca. Tragedie1 la nuntă, Tîrgul 
de cai. Păstori de pe şes. Caricaturist bun.

Jansen, Gorneliu, teolog, n. 1585 în Akoi, 
Olanda. A studiat teologia în Bayonne şi în Lou- 
vain, unde a şi devenit profesor de studiul bi
blic 1630. In 1636 fu numit episcop de Tpern. 
Jansen a publicat mai multe opere, între cari 
cel mai vestit a fost; Augustinus sive doctrina 
S. Augustini de humanae naturae sanitate, ae- 
gritudine, medicina adversus Pelagianos et Mas- 
silienses, la care a lucrat 22 ani şi a re mas de ol 
în manuscript. In acest op s’au aflat mai multe 
învăţături eronate, cari au dat nascere sectei: 
Jansenismului. Opul «Augustinus* a apărut doi ani 
după moartea lui J. şi a început a li interpretat 
în diverse moduri şi în curând s’a iscat ceartă 
între contrarii şi partisanii lui J. PapalnocenţiiiX 
în 1653 a condamnat ca eretice 5 proj)osiţiuni 
cuprinse în opul lui J., dar aderenţii lui au negat 
că acele s’ar cuprinde în opul «Augustinus* şi 
astfel conflictul a devenit tot mai acut. La pro
vocarea regelui Ludovic XIV episcopii francezi 
au ţinut o conferenţă în 1660, în care au con
damnat din nou jansenismul, care mai fiind a])oi 
condamnat în doue rânduri de cătră papii Ale
xandru VII şi Clemente XI, începură a se li
nişti spiritele. Dar în 1671 călugărul Quesnel 
a editat un op, din care Clemente XI a con
damnat 101 proposiţiuni şi turburările au în
ceput din nou. Lisă regele Ludovic XV a îndu
plecat parlamentul francez să înregistreze bulla 
«Unigenitus*, prin care au fost condamnate pro- 
posiţiile lui Quesnel, între legile ţerii, şi astfel 
cei ce nu s’au supus au trebuit să părăsească 
ţeara şi s’au retras mai ales îu Olanda, unde mai 
sunt puţini şi astăzi. [Dr. 1. Radu.]

Janssen, 1) J., Pierre Jules Caesar, lisieian 
franc., n. 1824 în Paris, director al obsorva- 
torului astron.-fis. din Meudon. Binemeritat pe 
terenul cercetărilor spectroscopice. Dela 1873 
membru al academiei franc.

2) Janssen, loan, istoric germ., n. 1829 în 
Xanten, preot cat. şi profesor de istorie la giin- 
nasiul din Frankfurt 1. M. j- 1891. Dintre nu
meroasele lui lucrări se remarcă «Geschiclite dos 
deutschen Volkes seit Ausgang des Mittelalters*, 
continuată de Pastor (8 voi. 1877—94).

Janszky, general austr. ajuns la renume prin do- 
raonsti’aţiunile Maghiarilor contra armatei comune. 
Comandant al brigadei 61 din Buda, J. în 1880 a 
pus cunună pe mormintele soldaţilor că()uţi la 
asediul Budei în 1849 şi dela cimiter a comandat 
întreagă brigada la monumentul lui Hentzi în 
Buda, unde într’un discurs apresentat pe llentzi 
ca model de soldat eroic şi fidel steagului. Ma
ghiarii au remonstrat prin tumulte de stradă, 
au spart ferestrile lui J. şi pretindeau satisfacţie. 
Tumuitele s’au repeţit luni de (jile, eu ocasiunea
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unuia ti’upele au arestat 710 oameni. S’au făcut 
interpelatiuni în dietă, ministrul-president Tisza 
a reprobat purtarea lui J., care însă în loc de 
pedeapsă a fost avansat comandant de corp, 
iar comandantul de corp contele Edelsheim- 
Gyulai a fost pus la pensie. Agitaţiunile s’au 
continuat patru luni de (Jile, stand în fruntea 
lor deputaţi dietali, până când. regele pentru li
niştirea spiritelor, într'un ordin de (Ji publicat 
în foaia oficială (11 August) a declarat, că Gyulai 
a fost pus la pensie din considerante pur mi
litare şi că »e foarte regretabil, că pentru fapte 
singuratice cade sub judecată nefavorabilă în
treagă armata.*

Janţ, unt din caş.
Japonezi, popor aparţinând rassei mongolice; 

cel. mai deştept şi cult între popoarele Asiei.
Limba japoneză e o limbă aglutinantă, care 

exprimă schimbările gramaticale prin particule 
adause la cuvinte ; construcţia cuvintelor şi tra
selor o apropie de limbile ural-altaice, deşi o 
adeverată înnidire nu se poate constata. J. are 
19 sunete, anume 14 consonante şi 5 vocale; 
sunetul 1 lipsesce, asemenea diftongii şi conso
nantele duble. J. a primit un numer însemnat 
de cuvinte din limba chineză. Lit.: L. de Rosny, 
Grammaire japonaise; Noack, Lehrbuch der ja- 
panischen Sprache.

Literatura japoneză e foarte bogată. Ea cu
prinde o mulţime de scrieri istorice, enciclopedice 
(s. e. Marea enciclopedie chinezo-japoneză în 
105 volume), geografice, topografice, din domeniul 
istoriei naturale; nu mai puţin bogată e lite
ratura teologică (referitoare la confucianism şi 
buddhism) şi cea poetică. Japonezii au mai multe 
poeme vechi de cuprins mitologic şi istoric. Cele 
mai veclii colecţiuni sunt; »Manioşu« adecă »Cele 
(jece mii de foi«, »Kokinshu« adecă »Colecţiune 
de vechiu şi nou*. Literatura dramatică ancă e 
bine cultivată. Lit: Lequent, Le theatre japo- 
nais; Okasaki, Istoria literaturii japoneze.

Japonia, imperiu în Asia orientală, situat pe 
grupa insulelor japoneze dintre Oceanul Pacific 
şi Marea Japoneză; insulele mai însemnate sunt; 
Nipon (Hondo), Sikoku, Kiusiu, leso şi alte vr'o 
câteva mii de insule mici, apoi Curilele, ins. 
Bonin şi Liukiu, insula Pormosa, având laolaltă 
suprafaţă de 417,396 km2, şi 44.312,429 ioc. 
(1896). Insulele mai mari sunt muntoase, având 
şi mulţi vulcani (Fusinoiama pe Nipon e de 
3760 m. înalt). Rîuri mai mari lipsesc, sunt însă 
numeroase lacuri şi sinuri. Clima e variată, dar 
în raport cu latitudinea geogr. e cam rece. Po- 
pulaţiunea e deasă (106 pe 1 km2.). Relaţiunile 
culturale se aseamănă cu cele din China. Agri
cultura e înfloritoare (orez, ceaiu, bumbac, ce
reale, poame, fructe sudice, etc.); minerit (aur, 
argint, ajamă, fier, pucioasă, cărbuni de piatră); 
unele ramuri de industrie sunt foarte desvoltate 
(ţesături de mătasă şi bumbac, porţelan, lucrări 
de oţel şi aramă, etc.). Cele mai însemnate oraşe 
industriale sunt: Tokio, Kioto, Hiogo, Nagasaki, 
Kanazava. Se exportează mai ales mătasă, ceaiu, 
aramă, camfor (în valoare de 309 milioane co
roane în 1896), se importează ţesături, cereale, 
maşine, petroleu (în valoare de 459 mii. coroane). 
Căile ferate în 1896 aveau lungime de 3685 km., 
liniile telegrafice 15,913 km. 1896 au intrat în 
porturile J.-ei 3270 năi de 3.154,653 tone, au

ieşit 2968 vase de 3.111,157 tone. Porturi des
chise străinilor sunt: Jokohama, Hiogo, Osaka, 
Nagasaki şi Hakodate. Instrucţiunea numeră 
25,396 şcoale elementare, 106 şcoale medii, 
102 şcoale industriale, 59 preparandii, 1 poli- 
technic, 1 universitate, etc. In J. este libertate 
religioasă; religia cea mai lăţită e Sintoismul 
(cultul strămoşilor), creştini sunt în J. 110.610. 
J. e monarchie constituţională ereditară, după 
constituţia dela 11 Febr. 1889; împăiutul are 
titlul de »Mikado«; legislativa se compune din 
casa seniorilor şi casa deputaţilor (300). Armata 
e organisată după model german; serviciul mi
litar e obligator dela vîrsta de 17—40 ani. Marina 
de resboiu se desvoaltă şi sporesce mereu. Ca
pitala e Tokio (mai nainte Jedo).

Istoria. J. a fost locuită în vechime de po
porul Aino. Pe la 660 a. Chr. a întemeiat Jimmu 
Tenno dinastia domnitoare până a(ji. Pe la 600 
d. Chr. ajunse la preponderanţă buddhismul. 
Primele soiri despre J. au ajuns în Europa prin 
Marco Polo; la 1542 J. fu descoperită de Por
tughezi, cari ţinură legături comerciale cu această 
ţeară; lesuiţii (Fr. Xaver) au făcut primele în
cercări de a încreştina pe Japonezi, 1614—38 
însă numeroşii creştini fură exstirpaţi. Portu
ghezii alungaţi, dându-se numai Olandezilor con
cesiuni restrinse de comerciu. Abia la 31 Martie 
1854 le succede Americanilor să încheie o con
venţie comercială, căreia urmară altele între J. 
şi Anglia, Rusia, Olanda, Francia şi Germania. 
Dinastia Şogun, care pusese mâna pe puterea 
lumească pe la 1600 şi ducea destinele statului, 
pe când Mikado nu avea nici o influenţă, fu de
tronată la 1868 în Jedo, şi Mikado luă frânele 
guvernului; dela această dată s’a deschis cale 
liberă culturei europene în J. La 11 Febr. 1889 
fu publicată constituţiunea ţerii şi 1890 se în
truni primul parlament japonez. La 1894 isbucui 
resboiu între J. şi China din causa Coreei şi în 
pacea dela Simonoseki (17 Apr. 1895) J. câştigă 
Formosa dela China.

Jar sau Jăratic, partea solidă incandescentă 
dintr’un corp solid combustibil. Incăl()ind cor
purile solide combustibile sau arcjecioase, din 
ele ies gazuri roşite de ferbinţeală, aşa numita 
flacără, iar partea solidă, ce mai remâne, se ro- 
şesce şi ea şi dă jarul. (v. Ardere).

Jararaca, (TrigonocephalusJ.J, şerpe veninos 
din Brasilia şi Surinam, până la l -5 m. lung.

Jardiniera, (franc, jardiniere) mobilă de orna
ment în care se pun flori.

Jarestea, com. rur. în Rom., j. Putna, cu 
1880 loc. (Dicţ. geogr. 1897), cari se ocupă cu 
agricultura; are 2 biserici şi 2 şcoale, una de 
băieţi şi alta de fete.

Jaretiera, 1) legătură de ciorapi, făcută din 
panglică sau din gumi elastic. 2) Ordin englez 
instituit de Eduard III în 1349. (v. Honny soit 
qui mal y pense.)

Ordinul Jartierei, (The order of the garter), 
este unul din cele 3 mai importante din Europa. 
Ordinul e reservat suveranilor şi se compune 
diutr’o singură clasă de 25 cavaleri. Insigniile 
sunt o jartieră de catifea albastru închisă ce 
se leagă cu o copce de aur deasupra genunchiului 
stâng; un medalion atîrnat de o panglică al
bastră e pusă ca eşarpă pe corp dela dreapta 
la stânga, şi o placă pe partea stângă [O. L.J
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Jargon, vorbire convenţională care e parti- 
culaiă unei clase a populaţiunii şi e simţită ca 
o varietate coruptă a limbei usuale generale, 
ca J.-ul artiştilor, al marinarilor, al tâlharilor, 
(v. Argot.) [Ti.]

Jâriău, corn. rur. înRom.,].R.-Sărat, cu 1452 loc. 
(Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu agncultura 
şi prăsirea vitelor; are 1 biserică şi 1 şcoală. 
Aici se allă lacul cu aceeaşi numire, avend o 
întindere de 750 ha., care produce pesce bun.

Jarnik, v. larnîk.
Jaroslav, guvemament nisesc, (mai înainte 

mare principat), 35,613 km2., cu 1.072,478 loc. 
(1897). Capitala J.t la versarea lui Kotorost 
în Volga, are 70,610 loc.; archiepiscop; ţesetorii 
de bumbac, comerciu. (v. şi laroslav).

Jasione, v. lasione.
Jasminum, (bot.) v. lasminum.
Jasz, V. lazygia.
Jăszay, Pavel, istoriograf maghiar, n. 1809, 

■j* 1852 în Pesta. Dela 1837 a scria în »Tudo- 
mânytâr», »Athaeneum« şi în »Figyelmez6«; Aca
demia maghiară l-a ales membru ord. ad seu. 
S’a ocupat şi cu literatura şi limba magh., ac
tivitatea lui însă a fost îndreptată mai mult 
spre terenul istoriei. Sci'ieri principale: »A magyar 
nemzet napjai a mohâcsi vesz utân« (Pest, 1846) 
şi »A magjrar nemzet napjai a legregibb idotol 
az aranybullaig» (Pest, 1855.)

Jăszbereny, oraş în cott. Jâsz-Nagykun-Szolnoc, 
(v. lazygia), lângă rîul Zagyva, 24,331 loc. (1891); 
are gimnasiu superior, şcoală industrială, mă
năstire de călugări franciscani, oficiu pentni 
rescumperarea tutunului, staţiune de cale ferată 
şi sucursală a băncii austro-ungare. Are deputat 
dietal pe contele Apponyi Albert. In J. se pă
strează «tulnicul lui Lehel«, o antichitate probabil 
de origine bizantină, din os de fildeş. Locuitorii 
Maghiari (811 Ovrei) se ocupă cu agronomia.

Jatropha L., (botan.) gen de plante din fam. 
Euphorbiaceelor, trib. Crotoneae. Cuprinde vr’o 
68 specii tropicale şi subtropicale, preponderant 
americane, dintre cari remarcăm J. Manihot L. 
din America de sud, ce se distinge prin mărimea 
rădăcinilor sale (până la 15 kgr. greutate). Aceste 
conţin, afară de un venin, care însă dispare la 
fiert, cu deosebire amidon şi constitue ca atare 
un aliment important, (făină Cassave, tapioca, 
arrow-root american) pentru toate ţerile calde. 
Unele specii, s. e. J. acuminata Lam., J. po- 
dagrica Hook, se cultivă la noi ca plante de
corative de florărie. [A. Pr.J

Jatrorrhiza Miers., (botan.) gen din fam. Me- 
nispermaceelor, trib. Tinosporeae, cuprinde vr’o 
2—3 specii de plante erbacee sau lemnoase, 
agăţătoare, ce cresc în Africa tropicală şi în 
Madagascar; frunzele alterne, palmatilobate sunt 
acoperite cu peri rigicji; florile dioice. Cea mai 
importantă specie din acest gen este J. Columba 
Miers., a cărei rădăcină (radix colombo) posede 
proprietăţi amare, adstringente, stimulante şi 
tonice, din care causă se întrebuinţează în me
dicină spre a combate diarea, disenteria, dis- 
pepsia, colicele, afecţiunile scrofuloase şi scor- 
butice, etc. [Z. C. P.]

Jauer, oraş în guvernam, pinis. Liegnitz, cu 
11,576 loc. (1890); gimnasiu; fabricaţiune de 
cârnaţi. Odinioară era capitala principatului J., 
acum desfiinţat.

Jauner, Francisc, dramaturg germ. şi director 
de teatra, n. 4 Nov. 1832 în Viena, director 
la Carl-Theater şi la opera de curte, apoi a luat 
1881 conducerea »Ringtheatrului«, care însă la 
8 Dec. a ars; dela 1884 a fost condirector al 
teatrului »an der Wien*, 1894 conducător la 
Thaliatheater în Hamburg, şi dela 1895 din nou 
dir. la Carl-Theater în Viena. S’a sinucis 1900.

Java, una din insulele Sunde, între 5°, 52' 
şi 8°, AQ' lat. sud. şi 102°, 55' şi 112°, 14' long. est. 
Coastele de nord sunt joase, cu porturi bune, 
cele de sud abrupte şi cu puţine porturi. De 
dînsa ţin şi alte insule mai mici, ca Madura, 
Sapudi, Bali, Banvean, a Principelui, Hambangan, 
Barung, etc. Terenul, afară de nord, care e 
format din aluviuni, e muntos, constituit mai 
ales din calcar terţiar, cu numeroşi vulcani activi 
şi stinşi. Mai însemnaţi sunt: Semeru (3666 m.), 
Slamat (3479 m.), Sumbing (3361 m.), Merbabu 
(3117 m.), Merapi (2860 m.), Lavu (3330 m.), 
Valisang (3367 m.), Ardîuno (3304 m.), Guntur 
(1982 m.) şi alţii, toţi activi. Numeroase bălţi 
sulfuroase, solfatari, vulcani de noroiu şi alte 
emanaţiuni. Cutremure şi desastre dese. Apele 
sunt bine distribuite şi împreună cu umiditatea 
atmosferică şi cu clima întreţin o vegetaţiune 
exuberantă. Principalul rîu e Bengavan sau Solo 
(260 km.) cu afluentul Madiun şi vărsându-se 
în strimtoareaSurabaia; Brantas, Tarum, Manuc, 
Tandui. Multe isvoare sulfuroase, isvoare iodurato 
şi petrolifere. Climă tropicală, modificată de 
înălţimi, unde chiar şi îngheaţă, dar nu ninge. 
Simt două anotimpuri, al ploilor şi al uscăciunii, 
după cum suflă musonii. In timpul ploilor se 
deslănţuesc vijelii turbate; Europenii sufer din 
causa climei. Pe câmpie domnesce o primăvară 
eternă, a cărei temperatură variază între -f 19° 
şi -f 34° C. Vegetaţiune superbă; cresce orez, 
trestie de zahăr, porumb (păpuşoiu), banane, 
scoi’ţişoară, pipei, vanilie, palmieri, smochini, 
bambus, cafea, ceaiu, castani, euforbiacee, or- 
chidee şi mulţi alţi arbori şi plante necunoscute 
Europei şi flori viu colorate. Fauna e asemenea 
foarte bogată; se află maimuţe, lilieci, galeo- 
piteci, porci ghimpoşi, tigri, pantere, porci, câni 
şi pisici selbatice, iepuri, veveriţe, cerbi, rinoceri, 
boi şi bivoli selbatici. Elefanţi şi tapiri nu există. 
Multe şi felurite paseri de colorile cele mai fru
moase, papagali, porumbi, acvile, vulturi, păuni 
şi cocoşi selbatici, casuari şi mult venat. Nu
meroase şi variate reptile, unele veninoase, şerpi 
mari. Multe şi felurite insecte, pesci şi molusco.

Populaţîunea, cu micile insule vecine, eia do 
25.697,701 loc. la 1897, compusă din Javanozi (3/4), 
Sundanezi (5—6 mii.). Chinezi vr’o 250,000, /\ rabi 
14,000, Indieni 3000, Europeni 48,000. Indigenii 
sunt malaezi, din două ramure şi limbi deosebite. 
Limba veche cavi, care se vorbia aici, a ajuns 
limba sacră şi literară. Are literatură bogată. 
Suprafaţa 131,733 km8., cu Madura. Capoliiică 
depinde de Olanda, afară de două mici state 
vasale, Suracai'ta şi Gîokgîakarta. Capitala e 
Batavia (114,864 loc. 1892), bun port comeroial 
şi militar; oraşe principale Surabaia( 145,650 loc.), 
Suracarta (101,926 loc.), Samarang, Maşter, Cor- 
neelis, Gîokgîakarta, Pasai-uan, Pacalongan, etc. 
Armata e compusă din angajaţi şi era la 1896 
de 40,195 de soldaţi (Europeni 16,066), ])u!s 
1466 oficieri şi 1428 cai. La aceasta se mai
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adauge flota cu 4300 oameni, plus o reservâ de 
2161 (la 1893). Administraţiunea e bună, şi 
respectând credinţele indigenilor, caută să le 
atragă simpatia. Astfel se şi explică cum cu o 
armată aşa de neînsemnată, care e pentru toate 
insulele Sunde, Olanda poate conduce atâtea deci 
de milioane. La 1893 veniturile au fost de 
1.30.464,898 fl., iar cheltuelile de 136.588,058 fl., 
deci deficit. Principala bogăţie a insulei e agri
cultura, mai ales orezul, apoi plantele oleioase, 
tutimul, ceaiul, chinchina. Arborele teck pentru 
bastimente, cuiburile de salangană (o rândunică), 
cultura piperului, a cocenilei şi chinchinei şi ex
ploatarea sălii marine sunt sub monopolul gu
vernului şi se dau în antrcprisă. Industria e 
puţin desvoltată. Se distinge tăbăcăria. fierăria, 
alămăria, ţesetoria, văpsitoria şi lucrarea me
talelor preţioase. Metale nu sunt multe; există 
în mare cantitate naft, asfalt, lignit şi sare. In
digenii mănfincă nisce argilă, pe care o prepară 
anume. Gomerciul e foarte important, mai ales 
cu Olanda, India, China, Australia şi Statele- 
Unite. Căile ferate exploatate erau de 1314 la 
1894, plus 408 în construcţiune. Multe trans- 
porturi se fac pe mare. J. e legată telegrafic cu 
Sumatra spre Europa şi cu Australia. Nume
roase şosele. (Pentru cifre cf. Statesman’s Year- 
book, de Scott Keltie. Londra, 1899.)

Istorie. Din timpurile cele mai vechi s’au 
stabilit aci colonii din India, de unde s’a in
trodus şi buddhismul. J., cum îi (Jic indigenii 
(nu lava), forma mai multe regate, între cari 
Pagegîaran şi Magîapahit. In seci. XIII Uttu 
Gadeva uni toată insula, dar pe puţin timp. La 
1304 sultanul Ternate cuprinse Magîapahitul, pe 
care îh posedă p.ană la 1359. In seci. XV An- 
cavigiaîa fundă imi)eriul de Magîapahit, care 
ocupa mai toată Male.?;ia şi peninsula Malacca. 
La 1478 apărură Musulmanii şi respândiră isla
mismul în locul buddhismului dispărut de mult, 
distrugând totodată şi acest imperiu. Portughezii 
puseră stăpânire preste J. la 1511. Remăseseră 
acum patra principate. La 1579 Portughezii în- 
cheiară relaţiuni în regulă cu insula. Curând 
după aceasta însă, la 1594, veniră Olandezii şi 
la 1610 cuprinseră principatul Giakatra, iar la 
1619 fundară Batavia. Englezii se stabiliseră la 
Bantam, alt principat; Ja 1682 însă Olandezii le 
luară locul. In seci. XVIII sultanul de Mataram 
chiemându-i in ajutor contra Madurei, ei le im- 
pusei'ă protectoratul. Dela 1811 până la 1815, 
în timpul ocupaţiunii engleze, avură loc rescoale, 
cari se mai produseră până la 1830. De atunci 
Olanda o stăpânesce în linişte, dând probe de 
mari calităţi colonisatoare. [A. S.]

Javelina, armă veche, care servia mai mult 
pentni aruncat. In evul mediu se întrebuinţa 
de popoarele orientale. Cavalerii greci şi albanezi, 
cari sub numele de stradioţi serviau de cava
lerie uşoai’ă în Prancia, Italia, etc. se serviau cu 
aceste J. ca de o lance sau suliţă. Această su
liţă de origină turcească, avea o lungime de 7—8 
picioare şi dela dînsa derivă suliţa modernă.

Jaworski, Apollinar, om politic austriac, n. 
1825 în Galiţia, deputat dietal, şef al clubului 
polon; a fost membra al cabinetului Kielmansegg, 
cu care s’a retras 30 Sept. 1895.

Jder, animal mic, care furnisează' blănuri; 
capul mic. Trăiesce în Canada şi nordul Europei.

Enciclopedia română. Voi. II,

Perul e castaniu închis şi mic. Sciinţific se chiamă 
Pudorius lutreola (v. ac.).

Jdioara, (magh. Zsidovâr), corn. rur. în Bănat, 
cott. Caraş-Severin, 1193 loc. Români (1891), 
are băi însemnate de granit.

ie —, V. şi Ge — şi Ie —.
Jean de Nevers, comite de Eu, duce al Bur- 

gundiei, comandantul celor 6 mii cavaleri francezi, 
cari iau parte dimpreună cu Mircea cel Betrân, 
Sigismund al Ungariei şi Frederic de Hohen- 
zoUern, la bătălia dela Nicopoli (Sept. 1396). 
Mândriei lui se datoresce desastrul creştinilor 
în această luptă, deoarece nu voise să conceadă 
onoarea primului atac Românilor sau Ungurilor, 
ca unii ce cunosceau modul de bătaie al Tur
cilor, ci reclamase aceasta pentru Francezi, 
compromiţendu-se totul dela început.

Jean Paul, pseudonimul literar al lui J. P. 
Frideric Richter (v. ac.).

Jebel, (magh. Zsebely), corn. mare în cott. Timiş, 
cu 3947 loc. (1891) Români, Maghiari şi Ger
mani. Staţiune de cale ferată. Faimos prin pro
cese de otrăviri.

Jedilk, Anyos (Ştefan), fisician maghiar, n. 
1800 în Szemo, (cott. Comorn), călugăr bene
dictin, 38 ani profesor de fisică la univ. din 
Budapesta. Primul care a scris manual de fisică 
în I. maghiară. O maşină dinamică, construită 
de un mechanic din Pesta după indigitările lui 
J., prin anii 1828—30, se păstrează între re- 
liquiile institutului de fisică al univ. din Buda
pesta. 1877 J. a trecut la pensie, f 12 Dec. 1895.

JefTerson, (pron. gefersen), Thomas, president 
al Statelor-Unite ale Americei, n. 2 Apr. 1743 
în Shadwell (Virginia), 1775 fu ales în congres 
şi proiecta proclamarea independenţei dela 4 Iul. 
1776, 1779 guvernor al Virginiei, 1784—89 am
basador la Paris, 1792—94 secretar de stat, 
1797 vicepresident, 1801 ca şef al republicanilor, 
president până la 1809; f 4: Iulie 1826. Părintele 
democraţiei americane, bărbat de stat însemnat.

Jefferson-City, capit. statului Missouri (Uniunea 
nordamericană), lângă rîul Missouri, cu 6742 loc. 
(1890).

Jeffreys, Sir George, lord-cancelar englez., 
n. 1648, a fost aprig duşman al contrarilor di
nastiei catolice a Stuaiţilor. f 1689 în Tower.

Jegălia, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, for
mali din sat. J. şi Beilicu cu 1713 loc. (Dicţ. 
geogr. 1897), cari se ocupă cu agricultura, pră
sirea vitelor şi pescăritul; com. are 2 biserici 
şi 1 şcoală. Teritoriul com. e udat de Dunăre, 
Borcea şi de mai multe lacuri, ca J., Pucioasa ş. a.

Jegenye, v. leghie.
Jelane, comună româneasca în Ciceria în Istria, 

(v. Cici şi Istro-Români.)
Jejun, intestinul dela deşertul omului. La ani

male e a doua burtă subţire, numită aşa pentru 
că se găsesce adeseori goală.

Jekelfalussy, 1) J., losif, statistician magh., n. 
9 Oct. 1849 în Rimaszombat, Dr. jur. şi advocat. 
Dela 1869 amploiat Ia oficiul regn. de statistică, 
şi în urmă (1892) director. El a condus lucrările 
recensementului din 1890. Academia magh. l-a 
ales membru ord. (1893). Ser.: Gospodăria şi 
dările supletorie ale comunelor (1881), Popora- 
ţiunea ţerilor coroanei Sf. Ştefan (1882), In
dustria de casă a Ungariei (1884) ş. a. Dela 1888 
redactează »Nemzetgazdasăgi szernle*, schimbată
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(1895) în »K6zgazdasâgi szemle*; în comp, cu 
Dr. J. Vargha, Anuarele economice şi statistice, 
iar cu Dr. L. Lâng, Statistica Ungariei.

2) JeJcelfalussy, Ludovic, organisatorul poliţiei 
din Budapesta şi al gendarmeriei ţerii; n. 5 Mart. 
1828, t 10 Oct- 1890 îQ Budapesta. Absolvent 
al cursurilor teologice din Viena şi Colegiului 
Germauico-Hungaricum, 1849 întră în oastea 
lui Klapka şi capitulează la Comorn (2 Oct. 1849). 
După absolvarea cursurilor de drept în Agria, 
protopretor. 1852 prisonier ca bănuit complice 
în conspiraţia lui Noslapi. 1861 ca primar în 
Miskolcz nu predă comisarului regesc cheile ora
şului, pentru ce e arestat în Caşovia. 1865 de
putat, 1867 secretar de stat în ministeriul de 
culte şi instrucţiune, 1870 trece în ministeriul 
do interne, unde organisează poliţia capitalei şi 
gendarineria ţerii. Distins cu mai multe de- 
coraţiuni, [t.]

Jeleri, (magh. Zseller), în Transilvania şi Un
garia până la 1848 sătenii clăcaşi de starea din 
urmă, de starea a patra în Principate. J. erau 
mai reu situaţi materialicesce decât ceilalţi lo
cuitori clăcaşi coloni propriu (Jişi şi convenţio- 
nalişti. Mulţi din ei n’aveau moşii proprii (sesiuni 
colonicale), ci numai casă şi curte şi ceva grădină 
pe lângă ea, şi luau pâment cu chirie dela alţii 
pentm muncit, dar făceau câteva ()ile de clacă 
pe an la proprietar. Unii din ei nu aveau nici 
case de locuit, ci şedeau cu năiem (chirie) la 
alţii, de unde li-se mai (Jicea şi lipituri. Alţii 
cari erau vrednici şi buni muncitori, căpătau 
sesiuni noui mai mici dela proprietar ori din pă
mântul comunal, ori că avansau în casele şi se
siunile deşerte şi deveniau coloni. Mulţi erau 
cu casa şi masa în spate, vecinie la drum ca 
lucrători cu 4iua Şi braţele. Probabil că dela 
cuvântul românesc (pier derivă ung. zseller, iar 
latinesce li-se (pcea inquillini. După emanci
parea generală din 1848, ei au devenit liberi şi 
s’au contopit în ceilalţi locuitori, şi unii dintre 
dînşii au (levenit buni muncitori şi economi cu 
stare materială frumuşică.

Jellachich, 1) J. de Buşim, Francisc baron, 
general austriac, n, 1746 în Petrinja, din o fa
milie veche croată; 1796 a excelat ca coman
dantul unei trupe de vânători croaţi în bătăliile 
dela Wiirzburg şi Aschaffenburg. Ca general a 
apărat 1799 cu succes Fasil şi Feldkirch faţă de 
Oudinot şi Massena, Ca locotenet-mareşal a apărat 
1805 Vorarlbergul, dar în urma catastrofei dela 
Ulm a fost şi el constrins a depune armele îna
intea generalului francez Mathieu. Nu mult după 
pensionare, iarăşi e comandantul unei divisiuni 
în activitate şi ia parte la resboiul din 1809, 
t Febr. 1810 în Szala-Apâthy, 2) J. de Buşim, 
losif conte, gen. de art. austriac şi ban al Croaţiei, 
ficiorul lui Francisc, n, 16 Oct. 1801 în Peter- 
wardein; 1842 a fost comandant al regimentului 
prim banal-grăniţeresc. In 22 Mart. 1848 e numit, 
la dorinţa poporului croat, locot.-mareşal şi ban 
al Croaţiei, Slavoniei şi Dalmaţiei, în care calitate 
a purtat o luptă crâncenă in contra Maghiarilor, 
începând Sârbii din Ungaria lupta în contra Ma
ghiarilor, ministeriul maghiar acusă pe J. ca 
urzitor al resooalei, din care causă fu chiemat 
la curtea împ. din Innsbmck, unde delăturarea 
lui J. a fost deja decretată. Acest decret re- 
mase pro forma în valoare, deşi de fapt J. func

ţionează şi mai departe ca ban. După conferinţe 
zadarnice cu ministrul Bathyâny, J. publică două 
manifeste cătră popor şi face pregătiri mari pentru 
resboiu. In Sept. 1848 restitue curtea împ. pe J. şi 
formal în scaunul banal; în 11 Sept. J. trece 
cu 40,000 oameni graniţa Ungariei, dar apăsat 
de un inimic mai puternic se trage cătră Viena, 
unde se unesce cu celelalte trupe împărătesei. 
După ocuparea Vienei J. se luptă în contra 
Maghiarilor în bătălia dela Schwechat, iar în 
resboiul din iarna 1848/49 conduce operaţiunile, 
al căror resultat e ocuparea oraşelor Raab, Pesta 
şi Buda. In Martie 1849 numit gen. de art., 
J. se unesce cu armata de sud şi respinge ar
mata maghiară sub Bem preste şanţurile romane 
şi canalul Francisc şi ocupă Bâcska. La Hegyes 
atacă pe Perczel fără resultat şi e constrins a se 
retrage. După sfîrşitul revoluţiunii J. trece iarăşi 
ban la Agram. 1854 ridicat la rangul de conte, f 
20 Maiu 1859 în Agram. [S. de Herbay.]

Jemluga, (zool.) v. Lostriţa.
Jenikale, v. Serei.
Jenilie, fir de cusut, catifelat, întrebuinţat la 

broderiile de lux.
Jenner, Edward, medic, n. 17 Maiu 1749 în 

Berkeley (Gloucester), chirurg acolo, t 26 Ian. 
1823, la 1796 făcu el cel dintâiu inoculaţia pre
ventivă cu.vaccin în contra vărsatului şi scrise: 
»Inquiry into the causes and effects of the va- 
riolae vaccinae«, (1798). I-s’au ridicat monu
mente în Londra şi Genua.

Jensen, 1) J., Adolf, compositor german, n. 
12 Ian. 1837 în Konigsberg. f 23 Ian. 1879 în 
Baden-Baden. Dintre cele 60 composiţiuni de 
cântece (în stilul lui Schuhmann) şi piese pentm 
clavir, sunt unele foarte frumoase. 2) J., Wilhelm, 
romancier germ., n. 15 Febr. 1837 în Heiligeii- 
hafen. Medic, s’a ocupat însă mai mult cu li
teratura. 1868—69 redactor la »Schwiibische 
Volkszeitung« şi »Norddeutsche Zeitung«. Dela 
1888 trăiesce în Miinchen. A scris 16 romane 
în 36 voi., numeroase novele, poesii vr’o 7 voi. 
şi tragedii (»Juana von Castilien«, »Der Kampf 
fiirs Reich«, etc.).

Jep, un fel de boală de piele la câni, dar nu 
râie. Le trece prin spălarea pielei cu apă caldă.

Jepl, numele popular al micului arbore Pinus 
Pumilio Hânke (v. ac.).

Jepii mari şi mici, munţi pe ramura Bucegilor 
din şirul Carpaţilor, în dreptul căt. Buşteni din 
Rom. Sunt proprietatea Regelui Carol şi au fost 
cumpăraţi la 1892 dela N. Creţulescu. Virfurile 
lor, ce se văd în dreptul Buştenilor ca două 
conuri uriaşe, sunt lipsite de vegetaţie, iar în 
poale au păduri de braeji şi fagi. »Ei resnr în 
grupa Bucegilor ca doi colţi uriaşi puşi alăturea 
şi privesc înderătnic unul la altul. Printre dînşii 
se aruncă în cascade fioroase »Urlătoarea« la vale 
şi îşi croiesce turbând drumul până la Prahova.» 
Culmile lor ating înălţimea de 1800 metri. (Cf. 
Carmen Sylva, Legenda Jepilor în Poveştile Pe- 
leşului.) [A. M. M.]

Jeres, (Xeres), vinul numit de Englezi Sherry, 
un vin alb produs în regiunea oraşului Jeres 
de la Frontera.

Jeres de la Frontera, (Xeres), oraş îu prov. 
spân. Cadiz (Andalusia), cu 61,408 loc. (18H7); 
podgorii renumite şi însemnat comorciu cu ,rin 
preste Cadiz.
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Jeres de los Caballeros, oraş în prov. spân. 

Badajoz (Estremadm’a), cu 8953 loc. (1887).
Jerome, Bonaparte, v. Bonaparte.
Jertfa, (lat. oblatio, sacrificium), un act prin 

care omul spre mărturisirea supremei stăpânii 
şi autorităţi divine, oferesce tot ceea ce îi este 
ori i-se pare a fi mai bun şi mai scump. In 
acest sens, urmă despre J., în deosebitele sale 
manifestări, se găsesce în toate timpurile şi 
la toate popoarele. Materia J.-ei era deosebită. 
Aşa păstorii oferiau din animalele lor, economii 
din roadele pământului, ba unele popoare jertfiau 
chiar şi fiinţe omenesci, cum erau s. e. Feni
cienii. După prescrierile legii vechi în Iudaism, 
obiectele de J. erau parte animalele curate ca: 
oi, viţei, porumbi (jertfa de ardere), parte io
durile pământului ca: făina, oleu, tămâie, vin, 
miere şi altele. Toate aceste J., după scopurile 
legate cu dînsele, au fost J. de mulţămită, de 
cerere, de împăcare şi de expiare. J. la oii care 
popor a format esenţa şi partea cea mai în
semnată a cultului religios. J. sfântă, care de 
bunăvoie s’a săvii-şit pe lemnul crucii de Isus 
Christos pentru expiarea pecatelor omenimei, 
este cea mai perfectă J. de mulţămită, de es- 
piare, de împăcare şi de cerere. Continuarea, 
representarea J.-ei crucei, este J. liturgică, 
eucharistică, care se aduce pe altarele bisericii 
creştine dreptcredincioase sub speciile pânei şi 
vinului. In sens mai mult simbolisător sub J. 
se mai pot înţelege şi acele daruri, cari în 
semnul pietăţii, umilinţei, mulţămitei şi spre 
recunoascerea nevredniciei sufletesci, credincioşii 
le aduc şi le dedică spre serviciul dumne(Jeesc, 
spre scopuri sfinte şi bune.

Jertfelnic, altar, loc ales şi destinat pentru 
aducerea şi săvîrşirea actului de jertfă.

Jeszenszky, Alexandru, Dr., n. 19 Oct. 1852 
în Losoncz. 1878 subprocuror în Budapesta, şi 
în urmă substitut de procuror suprem în Cluj. 
Faimos prin procesele de presă contra »Tribunei« 
şi »Replicei« (v. ac.). 1894 şef în »secţia de na
ţionalităţi® creată de ministrul-president Bânffy 
în gremiul miuisteriului de interne, secţie de 
spionagiu faţă cu mişcările naţionalistice; succe
sorul lui Bânffy, Col. Szell, îndată după întrarea 
în funcţiune a disolvat această secţie odioasă. 
Cu ocasia visitei regelui României la Budapesta 
(1897) J., deşi personificatorul persecuţiunilor 
contra Românilor, a fost decorat cu »Steaua 
României®, pentru ce întreagă opiniunea pu
blică română a reprobat pe şefiil guvernului Ro
mâniei de pe atunci, iar opiniunea publică magh. 
interpreta faptul drept desavuare directă din 
partea «României oficiale® a luptelor Românilor 
ardeleni pentru drepturile lor. [t.]

Jeton, (franc.) piesă de metal, fildeş sau os, 
ce servă pentm a marca şi socoti la joc.

Jeunesse doree, numele unui pai-tid contra
revoluţionar, ridicat în urma căderii lui Robes- 
pierre, 9 Thermidor 1794, trufaş, cheltuitor şi iu
bitor de plăceri, un fel de tinerime regalistă 
de astădi.

Jeux floraux se numiau concursurile poetice 
cari se făceau în oraşul Toulouse (Francia) sub 
preşedinţa unei Academii (seci. ilV). Aceste 
jocuri florale există până în (Jilele noastre şi 
consistă în oarecari festivităţi literare, la cari 
iau parte felibrii (felibres), adecă poeţii cari

scriu în dialectele franceze sudice. Bibliogr.: 
»Die provensal. Poesie der Gegenwart® v. Bohmer. 
(Heilbr., 1876); «Memoires pour servir â Thistoire 
des jeux floraux® par Poitevin Peitavi. (Tou
louse, 1815).

Jevons, William-Stanley, distins economist 
englez, n. 1835 în Liverpool (Anglia). Primele 
sale studii le-a făcut la univ. din Londra, după 
care se specialisâ în economia politică şi logică. 
In 1854 el a fost trimis la Sydney, unde func- 
ţionâ ca amploiat al monetei regale. Revenind 
în Anglia 1859, a fost numit 1864 profesor do 
logică, filosofic morală şi economie politică la 
Colegiul Owens dela Manchester. Chiemat la 
Londra, J. a ocupat catedra de economie politică 
la Colegiul universităţii, pe lângă care a mai 
fost delegat ca examinator de logică şi filosofie 
morală la univ. din Londra. El a publicat mai 
multe uvragii asupra economiei politice şi logicei, 
printre cari cele mai însemnate sunt: Value of 
Gold (1863); The Coal Question (1865); The 
Substitution of similars (1869); Elementary 
Lessons in Logic (1870); Money and the meca
nism of exchange (1872), carte însemnată ce 
a fost tradusă în franţuzesce sub titlul do La 
Monnaie et le Mecanisme de l’echange (a 3-a 
ediţ. 1881); The Principles of Science (1874); 
Methods of social reform (1883); Pure Logic (1890) 
şi Political Economy (1878), carte trad. în 1. franc, 
de Henry Gravez. J. numera printre economiştii 
cei mai eminenţi ai Angliei contimporane, când 
a murit subit, la 13 Aug. 1882. [I. I. Nacian.]

Jeypore, v. Djaipur.
Jgheab şi ţghiab, lemn gros scobit ca o covată, 

în care se scoate sau adună apa pentru adăpatul 
vitelor. Uneori el este făcut din scânduri de 
brad ori de stejar bine potrivite, dacă nu dis
punem de lemne aşa groase pentru a le scobi. In 
Transilvania la un atare J. se mai (Jice Şi crep şi 
creplă. J. se mai numesce şi un colţ de piatră 
sau stâncă, cum şi droburi mari de sare gemă.

Jhering, (pron. lehring), Rudolf, de, distins 
jurisprudent germ., n. 22 Aug. 1818 în Aurich 
(Frieslanda de est); şi-a făcut studiile în Heidel- 
berg, Miinchen, Gottingen şi Berlin; 1843 se 
aşează în Berlin; 1845 profesor în Basel, 1846 
în Rostock, 1849 în Kiel, 1852 în Giessen, 1868 
în Viena şi 1872 în Gottingen. La plecarea sa 
din Viena, în semn de recunoscinţă pentru ser
viciile mari, aduse universităţii, J. fu ridicat din 
partea împăratului Francisc losif I la rangul de 
nobil austriac, j- 17 Sept. 1892 în Gottingen. 
Forţa distinsului profesor zăcea mai ales în modul 
seu de predare, o adevărată măiestrie, prin care 
scia face uşoară de înţeles şi pentru laici ori ce 
materie de drept. J. a dat o nouă direcţiune 
studiilor juridice şi e considerat ca şeful unei 
şcoale istorice în drept. Opera principală: Geist 
des romischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen seiner Entwickelung. (Leipzig, 1852—65, 
ed. 4 şi 5, 1878—91, în 3 părţi cu registru trad. 
şi în franc.); alte opere: Abhandlungen aus dem 
romischen Recht. (Lpz., 1844); Civilrechtsfălle 
ohne Entscheidungen (ibid. 1847, ed. 6. Jena, 
1892); trber den Grund des Besitz-Schutzes 
(ed. 2 ibid. 1869); Die Jurisprirdenz des tăg- 
lichen Lebens (ibid. 1870; ed. 9 1893); Der 
Kampf urns Recht (Viena, 1872; ed. 10 1891; 
trad. în românesce de T. V. Păcăţian. Bucu-
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resci, 1898); Der Zweck im Recht (2 voi. Lpz., 
1877—83; ed. 3 1893; trad. în românesce de 
T. V. Păcăţian, voi. I. Sibiiu, 1898); Das Trink- 
geld (Braunschw., 1882); Scherz und Enist in 
der Jurispmdenz (ed. 4. Lpz., 1892); Der Besitz- 
wille. (Jena, 1889) ş. a. [nt.]

Jlanu, haiduc celebru din Oltenia, ]. Romanaţi, 
valea Tesluiului. îndrăgostit de o fată de ţeran, 
J. voiesce să o ia de nevastă, dar tatăl seu se 
împotrivesce şi mijlocesce la stăpânire, ca să 
fie închis la Strehaia. J. fiige în curând din în
chisoare şi pribegesce 7 ani prin păduri şi prin 
munţi, ferindu-se de panduri şi poteră şi ape- 
rându-se la nevoie. Cuprins mai pe urmă de 
dorul iubitei sale Stăncuţa se reîntoarce în sat, 
unde o găsesce moartă; atunci J. se duce la 

• zapciu şi se dă prins cu cuvintele: »Bunt J., pe 
capul meu este pus preţ; du-me la Vodă să-ţi 
dea miia de lei.« Caragea Vodă însă îl iartă şi 
J. se reîntoarce la plug. J. n’a făcut hoţii, ci 
pe unde se abătea cerea numai gazdă.

Jibău, (magh. ZsiboJ, comună rur. în Trans., 
cott. Selagiu, 2279 loc., din cari 326 Români 
(1891), oficiu pretoria!, judecătorie cerc., cale 
ferată, şcoală industrială, fabrică de spirt. Sediul 
băncii rom. »Selăgiana« (v. ac.).

Jicnicer, titlu de boierie numai în Moldova, 
unde îl găsim din seci. XVI. Avea sarcina de 
mare magaziner al curţii domnesci, şi, la îm
părţirea boieriilor pe clasă, făcea parte din cei 
de clasa II. Derivă dela slavonescul zitnica = 
grânar. N’a avut nici odată mare importanţă.

[O. L.]
Jidava, numită de popor Jidova, ruinele unei 

vechi cetăţi (lagăr) romane, situate în depărtare 
de o jumetate oară spre sud dela Câmpulung 
(Rom., j. Muscel), pe o câmpie întinsă, închisă 
între dealuri; ruinele formează un drept-unghiu. 
Aici s’au găsit mai multe obiecte romane: arme, 
monete, imelte casnice şi cărămizi cu inscrip- 
ţiuni latine.

Jideni, corn. mr. în Rom., j. E.-Sărat, pe malul 
stâng al rîului R.-Sărat, compusă din 5 căt. cu 
2251 loc. (Dicţ. geogr. 1896), cari se ocupă cu 
agricultura şi prăsirea vitelor; are 4 biserici 
şi 1 şcoală.

Jidov, V. Ovrei.
Jidova, V. Cetăţuia.
Jidovar, v. Jdioara.
Jidovin, (magh. Zsidovin), corn. mare în cott. 

Caraş-Severin, cercul Bocşei; Bersovia (v. ac.) 
din tablele peutingeriane. J. are 1193 loc. (1891) 
Români şi Slovaci, cale ferată, oficiu postal- 
telegrafic, cassă de păstrare poştală. Sediul băncii 
rom. »Bersovia« (v. ac.).

Jigăraiu, jiguială, jigărie, răgăială, suc acru 
pe gât, un foc, o arsură după mâncări pipe
rate, etc. Se combate cu praf de bicarbonat de 
sodă (natriu) pe vîi-ful cuţitului.

Jiglăvitura, v. Bătătura.
Jignicer, Jicnicer (v. ac.).
Jigo, pulpa de berbec împănată cu usturoi şi 

friptă la cuptor. Se prepară şi J. de viţel şi de miel.
Jigodia, catar nasal puternic la câni, ca un 

fel de influenţă, dar şi pneumonia şi pleuro- 
pneumonia se înţelege sub acest cuvent.

Jîjjiea, rîu în Rom., afluent pe dreapta al Pm- 
tului, isvoresce din lacul Dorohoiu, udă j. Bo
toşani, Iaşi şi Fălciu şi se vamă în Prut din

jos de satul Scoposeni; afluenţi mai însemnaţi 
are pe partea dreaptă: Miletinul şi Bahluiul.

Jijila, 1) J., baltă în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
pl. Măcin, ce comunică cu Dunărea direct prin 
gârla lui Coea şi a Combrei, avend o întindere 
de 10 km2.; produce pesce bun în mare canti
tate ; balta mai poartă şi numele Garvan. 2) J., 
corn. rur. tot acolo cu 1005 loc. (Dicţ. geogr. 
1896), cari se ocupă cu agricultura, crescerea 
vitelor şi pescăritul; are 1 biserică şi 1 şcoală. 
Corn. e străbătută de şoseaua naţională Tulcea- 
Isaccea-Măcin.

Jilava, fort detaşat al cetăţii Bucuresci, situat 
pe malul stâng al Sabarului, la sudul Bucu- 
rescilor şi la estul şoselei Giurgiului, şi între 
forturile Berceni (est) şi Broscării (vest), cu 
care este legat prin câte o baterie, (v. Bucuresci.)

Jilavele, com. rur. în Rom., j. Ialomiţa, com
pusă din sat. J. şi Slătioarele cu 2694 loc. agri
cultori (Dicţ. geogr. 1897); are 2 biserici şi 
2 şcoale. Aici se fac 2 tîrguri anuale.

Jilişte, sat pe apa R.-Sărat, lângă vadul Rîmna, 
unde loan-Vodă cel Cumplit al Moldovei mă
celări (1574) oastea, alcătuită din Munteni, Turci 
şi Unguri, a fraţilor Petru-Vodă, candidatul la 
scaunul Moldovei, şi Alexandru-Vodă al Mun
teniei, fugărind pe aceştia spre Brăila şi spre 
Cetatea de Floci, iar el întrând apoi cu toată 
puterea în Ţeara Muntenească.

Jîmbolea, v. Jombolea.
Jimenez, (Ximenes) Francesco, om de stat 

spaniol, n. 1436 în Torrelaguna (Castilia veche). 
1486 întră în ordul Franciscanilor şi deveni du
hovnicul reginei Isabella de Castilia. 1495 fii 
numit archiepiscop de Toledo, apoi cardinal şi 
mare inquisitor, devenind cea mai însemnată 
persoană atât în biserică cât şi politicesce. J. 
s’a ocupat mult cu convertirea Maurilor. 1508 
a întemeiat universitatea Alcala de Henares, 
1516—1517 regent al Spaniei, t 8 Nov. 1517, 
căijut deja în disgraţia regelui Carol V.

Jina, comună mare, cott. Sibiiului, 2899 loc., 
toţi Români; la ea aparţin cătunele Bistra, Păl- 
tinei, Dobra şi Duş. Este aşezată la 985 m. preste 
nivelul mării. Ocupaţia principală a locuitorilor 
este oieritul.

Jintiţa, urdă dulce amestecată cu zer.
Jîp, numirea vulgară a arborelui Pinus Pumillo 

Hănke (v. ac.).
Jipescu, Gligore M., a publicat: Opinoaru, 

cumu ieste şi cumu tiibue să hiie săteanu. Scriere 
în limba ţeranului muntean. Bucuresci, 1881; 
scriere interesantă ca probă de limbă ti Ţora- 
nilor dela Vălenii de munte (Prahova).

Jiquidi, Constantin, desemnător, caricaturist, 
n. 1865 în Iaşi, -f- 1899 în Bucuresci. A urmat 
cursurile liceului din Iaşi şi Galaţi, apoi a stu
diat la şcoala comercială din Iaşi; 1884 la 
exposiţia cooperatorilor obţine cu caricaturile 
sale o medalie de argint; 1886 se mută la Bu
curesci şi colaborează cu caricaturile sale la 
»Epoca«, »Foai'feca«, »Viaţa«, »Moftul Român«, 
»Moş Teacă*, şi alte publica^uni. Producţiunile 
sale în albunjuri sunt: Profiluri parlamentare 
(1886), piariştii după natură (1888), Tipuii din 
ţeară (1889), Facultatea (ie medicină (1895) J. 
a mai lucrat şi câteva tablouri în oleu, aqnai ile, 
ilustraţiuni, ş. a.
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Jir, numele românesc al fructelor de Fagus 

silvatica L., (v. ac.).
Jirebia, Jiribiţa, firul de bumbac, de ată, de 

lâuă sau de mătasă, depănat pe vertelniţă şi îm
părţit în legături.

Jirecek, Constantin, istoric ceh, n. 1854. După 
ce se habilitase la univ. din Fraga, a fost an
gajat de guvernul bulgar ca secretar general al 
ministeriului cultelor (1879) şi fu însuşi mini
stru cultelor în 1881—82. Din Bulgaria a fo.st 
chiemat în 1884 la Fraga ca profesor de istorie, 
iar de acolo a trecut în 1893 la universitatea din 
Viena. Lucrările lui privesc istoria, geografia istor. 
şi etnografia Feninsulei Balcanice. Remarcăm: 
Bibliographie de la litterature bulg. moderne, 
(Viena 1872); Gescbicbte der Bulgaren, (Fraga 
1876, într’aceeaşi vreme cu editiunea orig. în 
limba cehă); Die Heerstrasse von Belgrad nach 
Constantinopel u. die Balkanpăşse, (Fraga 1877); 
Das Fiirstenthum Bulgarien, (Fraga, Viena, Lipsea, 
1891); Das christl. Element in der topograph. 
Nomenclatur der Balkanlănder, (Viena 1897).

Jirmilik, v. Irmilic.
Jitia, com. mr. în Rom., j. R.-Sărat, pe malul 

stâng al rîului R.-Sărat, compusă din 6 căt. cu 
1869 loc. (Dicţ. geogr. 1896); are 2 biserici şi 
2 şcoale.

Jiui, rîu ce curge dela nord la sud prin mij
locul Olteniei, care posedă preste 200 km. din 
lungimea sa. J. isvoresce din partea centrală a 
Carpaţilor dintre Oltenia, Bănat şi Transilvania, 
pe cari îi precurmă în defileul dintre Surduc 
şi Bumbesci, după ce a strins apele Jiului Ba
niţei, Jiului Transilvan unit cu Jieţul şi Jiului 
românesc. J. transilvan şi J. românesc curg în 
sens opus într’o vale paralelă cu coama Car- 
paţilor dela Fetroşeni la Bumbesci; fractura în 
care cui’ge J., urmează direcţiunea nord-sud; 
de aci la corifluenta Tismanei, J. curge spre 
sud-vest; iar dela gura Tismanei la vale îşi 
schimbă direcţiunea spre sud-est, descriind o 
întinsă curbă, cu concavitatea spre vest, ga
lonată prin Filiaşi şi Bechet. Dela Fetroşeni J. 
trece la mănăstirea Lainici, (2 poduri preste 
Jiu), apoi lasă Bumbescii pe dreapta, Forcenii 
pe stânga (urme de fortificaţiuni), unde iese din 
regiunea munţilor. Dela Bumbesci la Malu mare, 
J. străbate regiunea dealurilor Olteniei unde 
lasă pe dreapta T.-Jiului (v. ac.). La sud de 
Rovinari primesce Tismana (v. ac.) unită cu 
Bistriţa şi Jaleşul, trece apoi la Fescina (de- 
buşoul Cioianei pe r. s. cu şoseaua spre (5ăr- 
bunesci), la Brosceni (debuşeul Jilţului r. d.), 
primesce la Ţântăreni Gilortul (r. s.), cel mai 
mare afluent al seu, udă Filiaşi (pod p. cale 
ferată şi şosea, bifurcaţia călei ferate spre T.- 
Jiului), primesce pe stânga pe Amaradia, cel mai 
mare afluent al seu din regiunea dealurilor; pe 
dreapta pe Motru, cel mai mare afluent după 
Gilort, născând din regiunea munţilor (în basinul 
Motru pe valea Husniţei, măn. Strihaia,- zidită 
de Pătraşcu, tatăl lui Mihaiu Viteazul), lasă pe 
stânga Craiova în dreptul Brestei, (pod perma
nent la Jitianu); în fine J. se varsă lângă Bechet 
în Dunăre, unde formează o deltă, care îi face 
matca schimbăcioasă; la originea deltei, Co- 
moştenii, loc de trecere pe pod (Jiul are numai 
120 m. lărgime cu preste 2-50 m. adâncime). 
Basmul superior al J.-lui este o prăbuşitură

ovală, ale cărei margini sunt formate de munţii 
Vulcanului şi grupul Parîngului la sud şi est, 
de munţii Haţegului şi ai Sebeşului la nord; la 
sud acest basin se restringe într’un aspru de
fileu, între Surduc şi Bumbesci. Intre Bumbesci 
şi gura Tismanei J. străbate un platou, unde 
coastele din dreapta represintă mai mult uu 
lanţ aparent decât un plan de scurgere spre 
Jii, pe când pe partea dinspre est dealurile se 
şterg cu totul. Dela gura Tismanei la gura Gi- 
lortului, valea presintă o lărgime aproape uni
formă de 3 km. în lungul şesului, cu comuni- 
caţiuni laterale rari. Dela gura Gilortului la 
ieşirea J.-lui din regiunea dealurilor şesul Jiului 
se lărgesce la 4 km., malurile mai puţin înalte 
şi valea în multe părţi inundabilă, relieful coa
stelor laterale scade, până a se confundă cu 
şesul la întrarea J.-lui în regiunea şesului. 
Cursul J.-lui în tot basinul seu superior, şi parte 
din basinul mijlociu până la Rovinari, e lipsit 
de sinuosităţi din causa repeejiciunii pantei şi 
a constituţiunii solului. De aci cu cât în jos 
cotiturile se înmulţesc cu atât J. se apropie de 
Dunăre; de asemenea se înmulţesc şi luncile, 
şi în multe locuri apar mlăştine în fundul văii, 
mai ales între gura Motrului şi Malu mare. 
Valea de mijloc şi cea superioară a J.-lui pre
sintă un interes deosebit din causa şesului ei 
larg, fertil şi ţermui’it de lanţuri deluroase, caii 
ţin drumurile bune în lungul rîului şi fac din 
acesta un însemnat arc de comunica^uue dela 
nord la sudul Olteniei, în toată regiunea dealu
rilor. Numai la debusarea J.-lui în regiunea 
şesului, mănuuchiul comunicaţiunilor se resfiră 
depărtându-se de malurile J.-lui. Frin valea 
J.-lui şi defileul Lainicilor conduce drumul 
în Transilvania cătră Haţeg şi Alba-Iulia, prin 
pasul Merişor. Deci rîul J. deschide principala 
comunicaţiune dintre Transilvania şi centrul 
Olteniei. (Calea J.).

„Jiul", o revistă pentru literatură şi sciinţă, 
apărută un an (1894—95) în Tîrgu-Jiu, şi edi
tată de un gmp de bărbaţi, cari au început o 
mişcare culturală în j. Gorj. Cuprinde mai ales 
material relativ la istoria Goijului cu multe 
ilustraţiuni originale, documente litografiate ş. a. 
J. a apărut în editura librarului tipolitograf 
N. D. Miloşescu.

Jivanovici, Sinesiu, episcop al Aradului, v. 
voi. I, p. 224.

Jneapen. Jneaper, numiri vulgare ale micului 
arbore Pinus Pumiho Hănke (v. ac.).

Joanne, Adolphe Laurent, literat şi geograf 
francez, n. 1813 la Dijon. Părăsind advocatura, 
s’a aruncat în (jiaristică şi literatură. A fuudat 
împreună cu Charton şi Faulin în 1843 (Jiarul 
»Illustration«. Călătorind mult a scris o serie de 
»Itinerare«. A mai publicat: »Souvenirs des Alpes« 
(poesii), »Dictionnaire des communes deFrance« şi 
un roman de observaţiune: »Albert Fleurier«.

Jobber, (pron. giobber), în Anglia se numesc 
astfel persoane, cari cumpără şi vend efecte pe 
socoteală proprie, in contrast cu Broker, cari 
cumpără sau vend la mandatul altuia.

Joben, numirea ce se dă de Români cilindrului 
(pălărie de formă înaltă) după numele lui Jobin, 
comerciant de orig. franc., cunoscut în Bucuresci.

Joc, în genere ori ce ocupaţiuue, distractivă 
şi plăcută, de regulă în societate cu alţii, şi cu
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scop de petrecere şi recreaţiune. Sub J. se mai 
înţelege îndeosebi şi petrecerea cu dans (v. ac.), 
şi mai ales dansurile naţionale, cari la Români 
sunt foarte numeroase şi variază după provincii 
şi ţinuturi.

Joc de cărţi. Cărţile de joc au fost la început 
un joc meta&ic şi de pură abstracţiune, o spe- 
culaţiune filosofică, născocirea unor cugetări pro
funde, destinată a servi de instrument unor cer
cetări de quintesenţa sufletească. Cărţile sau 
tarots cele vechi presintă neîndoielnic toate ca
racterele simbolismului oiiental, toate figurile, 
toate alegoriile dovedesc o origine persană, in
diană, egipteană. Ebnii se serviau de un fel de 
cărţi de os sau de fildeş şi acele erau foarte 
populare. Cărţile din e\Til mediu, aşa cum le 
posedăm âncă, sunt numai nisce copii de pe 
anticele bucăţi de pergament pictat. Din vechiul 
tarot orienta! călugării din epoca carlovingiană 
se inspiră pentru a crea curiosul joc al virtu
ţilor, pe care ni-1 descrie Alcuin şi care se bu
cura de o mare vază la curtea împeratului Carol 
cel Mare. In Francia popularitatea jocului de 
cărţi datează dela domnia lui Carol VI (1380 
până IA22)] doctorii acestui rege nebun îşi în- 
chipuiră, că îi vor pute alina melancoba prin 
acest joc. De altfel alte naţiuni dispută Franciei 
meritul de a fi propagat mai ântâiu jocul căiţilor. 
Olandezii afirmă cu stăruinţă, că compatriotul 
lor Laurent Coster le-a respândit în Europa şi 
i-au ridicat o statuă pe piaţa mare din Harlem 
(1856). (Cf. »Gaz. Trans.« nr. 89 din 1899). Jocul 
de cărţi e sau de hazard sau de petrecere. [—]

Jocurile Olimpice, ]oc\uc\ atribuite lui Hercules, 
cari începură a ocupa locul principal în jocurile 
naţionale grecesc! la 786 a. Chr. Aceste jocuri se 
făceau din patru în patru anî; un interval de patru 
ani se numia o Olimpiadă. J. ol. se celebrau pe te
ritoriul oraşului OUmpia în EUs şi pe timpul 
cât durau, ori ce ceartă era suspendată. Era un 
timp de petrecere, în care nu era nimenui permis 
de a turbura liniştea. Grecii şi străinii mergeau 
alături; arena unde concurau atleţii şi bteraţii 
se numiau stadiu. Nu erau premii mari cari se 
acordau învingetorilor, ci o simplă coroană d,e 
măslin selbatec dovedia că purtătorul se di
stinsese printre cei mai distinşi fii ai Eladei. Cel 
victorios era socotit ca uns al Şeilor şi bustul 
seu se aşeza printre statuele (Jeilor. Solon stabili 
în legislaţia lui ca să se dea învingetorului la 
J. ol. o sumă de 500 dracbme. Sparta acorda 
învingetorilor onoarea de a lupta în resboiu ală
turea de regele ei. Marele elenist german Emest 
Curtius, (Jice că J. ol. nu contribuiau numai la 
desvoltarea puterilor fisice, ci şi la ridicarea 
vieţii intelectuale la Greci. Xerxes la Termopile 
a remas uimit când a aucjit că Elinii mai aveau 
poftă să concui’eze, când sciau ce-i ameninţă. 
La Greci era obiceiul chiar în timpul resboiului 
să se ţină J. ol., avend deplină credinţă în cjei.

In ^iua de 24 Martie 1896, sub presidenţia 
moştenitorului regal, ducele de Sparta, s’au inau
gurat J. ol. moderne la Atena.

Jocurile Istmice se săvîrşiau la Corint în 
istm, erau celebrate din doi în doi ani, ele erau 
socotite ca mai puţin însemnate.

Jocurile nemeice erau celebrate la Nemeia în 
Argobda din doi în doi ani; jocuri de aceeaşi 
importanţă ca şi cele istmice sunt şi

Jocurile pitice ce se săvîrşiau la Crisa în 
Phocida din patru în patru ani în timpul lunei 
Ianuarie.

Toate aceste jocuri; olimpice, istmice, pitice 
şi nemeice formau marile jocuri sau serbări 
panelenice, jocuri cari aveau de scop să reu
nească la un loc toată suflarea grecească. In 
timpul acestor jocuri religioase. Spartanul îşi 
uita vrajba cu Atenianul şi împreună aplaudau 
pe alesul 4eilor- In aceste jocuri unitatea lumei 
elenice se afirma în mod strălucit. [Caion.]

Jochmus, August Giacoma, Baron de Gotig- 
nola, n. 27 Febr. 1808 în Hamburg, f 14 Sept. 
1881 în Bamberg; a fost oficier grecesc, ge
neral în Spania, paşă turc. în Siria, ministru 
imper. german de externe şi marină, general 
austriac. Ser.; «Operecomplete», 4 tom. 1883—84.

Jockey, călăreţul care se ocupă cu antrenarea 
cailor de cursă, călărindu-i la diferitele alergări 
de cai, cari se organisează de societăţile de în
curajare. J. trebue să fie formaţi prin o educa- 
ţiune specială, recrutându-se mai cu samă printre 
aceia ce nu inclinează spre îngrăşare (Engl.).

Joe, V. lupiter.
Johannesburg, oraş în Transvaal (Africa), 

102,078 loc. (1896) dimpreună cu coloniile de 
pe lângă el; Albi sunt numai 50,907. Loc. se 
ocupă cu industria, comerciul şi cu mineritul.

Johannisburg, oraş în guvernam, prus. Gum- 
binnen cu 322 loc. (1890). Canalul J., de 6 km. 
lung, duce în lacul Spirding.

John, 1) Frandsc, Baron, general austr., n. 
20 Nov. 1815 în Bnick 1. Leitba, t 25 Maiu 
1876. 1835 locotenent de infant., 1848—49 ge
neral de stat major, 1859 şef al corp. 9, 1866 
şef al armatei de sud, 1866—68 ministru de ros- 
boiu, în fine şeful statului major al armatei.

2) John Eugenie (pseudonim E. Marlitt), u. 
5 Dec. 1825 în Arnstadt, f 22 Iunie 1887, a 
scris numeroase romane mult cetite.

John Bull, o poreclă a poporului englez, caro 
înseamnă loan Taurul. Ea este dată omului 
de rând, parvenit. Totodată acest nume designa 
puterea, ce-şi atribue naţiunea engleză.

Johnson, Samuel, literat engl. (1709—84), este 
unul din scriitorii cei de frunte ai Angliei. Cariera 
lit. a început-o ântâiu la revista Gentelmans Maga
zine, îu care a redigiat şedinţele parlamentului 
dela 1740—43. In urmă, a publicat o satiră foarte 
mult gustată: Londra Ia 1738. La 1747 fu însăr
cinat, de cătră o societate de librari, să com
pună: Dicţionarul limbei engleze, caro a fost 
mult apreciat. El a redigiat un 4iar: tlic Idlcr 
(leneşul). La 1762 dete o ediţie a lui Sliakes- 
peare. La vîrsta de 70 ani (1779—1781), scrie 
cea mai de samă operă: Viaţa poeţilor en
glezi. In adânci betrâneţe avu mulţămirea su
fletească să primească o pensiune din jiartea 
regelui George III, care îi permise, să trăiasco 
mai în larg. Operele sale complete au fost editate 
de Havokins, Londra 1787, 11 voi. şi Murpliy, 
1796—1826, 12 voi. în 8°. 1. Bossorell a pu
blicat: Viaţa lui J. Londra 1791.

Johnson, Andreiu, president al 8tatelur-Unite 
americane, n. 29 Dec. 1808 în Raleigh (Nord- 
carobna), f 31 Iulie 1875. 1826 croitor; luând 
parte la luptele politice, ajunge 1843 membru al 
congresului, 1853—57 guvernator în Teunessee, 
1857 membru al senatului confederaţiuirii, 1864
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vice-preş. al Statelor-Unite, iar în urma asasi
nării lui Lincoln preşedinte (1865—69).

Joi, respective Scania Joi, în poveştile române e 
personificaţiunea (Jilei de septemână, numită Joi, 
şi încât are predicatul, sfântă, e influenţa creştină. 
Un fecior de împerat ajUnse în împerâţia sfintei 
Joi, unde era mare căldură şi mai târziu, Sf. J. 
invie pe fecior cu iarba vieţii. [Atm.]

Joia-mare, Joia cea din septemână ultimă a 
sf. paresimi, numită «septemână patimilor®; se 
numesce »mare« şi «sfântă® pentru mărirea mi- 
steriului, memoria căruia se săvîrşesce într’însa, 
adecă memoria aşezării misteriului sacrificiului 
eucharistic sau liturgic al legii noue de cătră 
Is. Chr. la cina cea de taină. Spre a urma man
datului dat de Is. Cbr.: «aceasta să faceţi întru 
amintirea mea®, în Joia mare, la biserici cate
drale, archiereulcutoţi preoţii celebrează liturgia, 
împărtăşindu-se cu toţii cu cele sfinte, după cum 
s’a făcut şi la cina cea de taină. Seara, la oficiul 
de noapte, se cetesc patimele lui Chr. descrise 
de cătră evangelişti. Tot în această (}i se sfin- 
ţesce de cătră archiereu mirul, şi se împlinesce 
de cătră archiereu serviciul de umilinţă al spă
lării picioarelor.

Joiţa, culme de munţi în Rom., j. Argeş cu 
vîrful J. înalt de 1960 m.

Joinville, oraş în depart. franc. Marne super., 
lângă riul Maime, cu 4152 loc. (1891). Odinioară 
capitala baronatului de J., ridicat la rangul de 
principat de cătră Henric II la 1551. Al treilea 
fiu al lui Ludovic Filip poartă titlul unui «duce 
de J.«

Joinville, Jean Sieur de, istoriograf franc., 
,n. 1224 în Joinville lângă Châlons-sur-Mame. 
J. a însoţit pe regele Ludovic IX în expe
diţia cruciată din Egipt (1248—54). f 1317. A 
scris biografia regelui Ludovic IX (Histoire de 
St.-Louis).

J., Frangois Ferd. Phiî. Louis Mărie de 
Orleans, al treilea fiu al regelui franc. Ludovic 
Fjlip, n. 1818 în Neuilly. 1840 a adus cadavrul 
lui Napoleon I de pe insula St.-Helena; 1846 fu 
numit vice-admiral. La erumperea revoluţiunii 
din Febr. (1848) s’a refugiat în Anglia. 1871 fu 
ales membm al adunării naţionale. 1844 s’a că
sătorit cu Dona Francisca, fica împeratului bra- 
silian Dom Pedro I. A scris: Etudes sur la ma
rine, 1859; Ekicore un mot sur Sadowa, 1868. 
Fiul seu Pierre Phil. Jean Mărie de Orleans, 
duce de Penthievre, n. 1845, a intrat 1871 în 
marina franceză, dar 1886 fîi dimis.

Jokai, Mauriiiu, romancier, novelist, humorist 
magii., membru numit în casa magnaţilor, membru 
al Academiei magh. şi al altor mai multe so
cietăţi Ut., deputat dietal, n. 19 Febr. 1825 în 
Rev-Komârom. A studiat dreptul în Papa şi 
Kecskemet. In 1846 deveni advocat, dar necon- 
venindu-i această carieră, s’a dedicat cu totul 
literaturii. Făcând cunoscinţă âncă ca student 
cu Petofi, după erumperea revoluţiunii s’a pus 
în fruntea tineretului, care conducea mişcările 
naţionale din 1848. A însoţit dieta la Dobriţin, unde 
redactase ()iarul partidului de pace «Eşti Lapok®; 
de aici trecu la Seghedin, Arad, iar după cata
strofa dela Şiria pribegi până fîi graţiat, când apoi 
s’a dedicat cu totul literaturii, pe care teren a des- 
voltat o activitate gigantică. Lal861 apare pe arena 
poUtică ca (Jiarist, redactând foile «Hon® şi

«Nemzet®, ca deputat dietal cu tiszaiştii, şi ca 
membru în casa magnaţilor. In 6 Ian. 1894 ser- 
bându-şi iubileul de 50 ani ai activităţii sale 
literare, primi recunoscinţa din partea Casei 
domnitoare şi altor domnitori, fu distins cu crucea 
mică a ord. Sf. Ştefan, iar poporul magh. i-a 
dat 100,000 fi. ca dar naţional, şi a aranjat ti
părirea tuturor scrierilor sale beletristice în 
100 voi. Lucrările sale literare chiar J. le îm
parte în trei perioade. P. I 1843—60. Operele 
apărute în acest period sunt scrise sub influenţa 
lui Petofi şi a romanticismului francez, având 
de subiect elementul naţional-poporal, luat din 
viaţa cea mai apropiată a popoinlui maghiar. In 
expunere se acomodează caracterului individual 
al poporului, combinând în modul cel mai perfect 
toate idiomele limbei maghiare. Dintre aceste 
lucrări mai însemnate sunt: «Magyar Nâbob®, 
«Kârpâthy Zoltân®, «Az uj foldes ur«, «PoM- 
tikai divatok®, «Koszivtf ember®, «Tengerszemii 
holgy®, etc. P. H 1861—81. Din lucrănle apar
ţinătoare acestui period dispare deja memoria 
luptelor naţionale, şi subiectul lor îl formează 
mai mult caracterisarea unor persoane istorice 
sau extravagante din viaţa socială a poporului 
maghiar. In aceste lucrări apare deja decadenţa 
autorului, cum se vede din operele: «Erdely 
aranykora®, «Torok vilâg®, «Bâlvânyos vâr®, «Locsei 
feher asszony®, «J6v6 szâzad regenye®. P. III 
1881—. Operele apărute în acest period âncă se 
caracterisează prin decadenţa composiţiunii şi 
unele caracterisări psichologice absurde, pentru 
care «Budapesti szemle® i-a şi făcut autorului o 
critică foarte aspră. J. a mai lucrat şi în lit. 
umoristică, redactând revista «tîstokos® sub pseu
donimul «Eakas-Mâi’ton®, în lit. poetică şi dra
matică âncă a compus câteva drame, căror le-au 
servit de subiect novelele sale. Aşa din nara
ţiunea «Varchonitâk® a compus drama «Dalma®, etc. 
J. a desvoltat o activitate literară ca nimenea 
altul dintre scriitorii maghiari. Meritul lui con
sistă inai mult în predarea frumoasă, decât în 
composiţiune. (Cf. «Magyar irok elete es munkai®.)

[ + ]
Joidea, comisul, boier moldovean, care este 

înălţat domn, după omorîrea lui Stefan^-Vodă 
Rareş (Sept. 1552), de o samă de boieri în cap 
cu Sturdza, mare procui-ator ai Moldovei şi cu 
hatmanul Movilă. Pentru a-i da oarecare drept 
la scaun, partisanii sei îl logodesc cu domniţa 
Ruxandra, fica lui Petru Rareş. Dar J. nu stătu 
Vodă decât 3 (Jile, căci într’aceea Petrea Stol
nicul Lăpuşneanul, venind cu ajutor polon, răzimat 
şi pe o altă parte din boieri, în frunte cu Moţoc, 
îl bate la safful Şipote, îl prinde şi, însemnându-1 
la nas, îl călugăresce, iar el îi ia şi logodnica 
şi domnia. [Aguletti.]

Joidesci, sat în j. Botoşani, situat pe şeşul din 
stânga Şiretului, face parie din corn. Fântânele, 
cu 822 sufl. (Dicţ. geogr. 1895). Aici s’a dat 
lupta între Ştefan cel Mare şi Petru Aron pentra 
domnia Moldovei la 12 Apr. 1457, în care acest 
din urmă fu învins.

Joiit, V. Cordierit.
Jombolea, (magh. Zsombolya, germ. Hatzfeld), 

comună mare în Bănat, cott. Torontal, 9580 loc., 
8602 Germani, 718 Magh., 42 Români, etc., 
oficiu pretoria!, judecătorie cerc., notariat public, 
porceptorat de dare, şcoală pentru elevii de me-
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seni, bancă comerc. şi industr., bancă poporală, 
numeroase asociaţi uni, tîrguri vestite de bucate 
şi de cai, cale ferată.

Jomini, Henric, baron, gen. francez şi scriitor 
militar, n. 1779 în Payerne (Elveţia). J. a excelat 
ca adjutantul lui Ney în resboiul conti’a Prusiei 
1806—7. 1808 luptă în Spania; 1812 e coman
dantul oraşelor Wilna, mai târziu Smolensk. La 
retragerea mare a lui Napoleon dela Moscva, J. a 
fost foarte activ la lupta dela Beresina, totuşi 
cade din graţia lui Napoleon. După resboiu, ţarul 
Alexandru I îl primesce în armata rusească cu 
rang de locotenent-general şi adjutant împărătesc. 
In resboiul ui-mător al Rusiei contra Franciei, 
J. nu a luat parte şi nu a tradat planurile lui 
Napoleon, despre cari a avut cunosoinţă. J. a 
scris multe opere militare însemnate, f 1869 
în Paris. [S. H.]

Jonas, Justus, reformator, n. 1493 în Nord- 
hausen, a studiat jurisprudenţa şi teologia. Pe 
când a păşit Luther cu reformele sale, J. era 
profesor în ’W’ittenberg, şi a ajutat pe Luther 
în traducerea sfintei scripturi pe limba germană 
şi a tradus şi divulgat mai multe scripte de ale 
acestuia, a lucrat un regulament pentru persoa
nele eclesiastice şi a propagat cu mare zel doctri
nele luterane, f 1553 ca superintendent în Eisfeld 
lângă Werra.

Joncieres, Victorin, compositor francez, n. 
1839 în Paris, unul din primii campioni a ideilor 
yagneriane în Francia. Făcu studii mai ântâiu 
în liceul Bonaparte, apoi de pictură în atelierul 
Picot. Părăsi însă în curând pictura pentru mu- 
sică şi întră la conservator, unde avu ca mă
iestri pe Elwart şi Leborne. Admiraţiunea sa 
însă pentru reforma vagneriană iscă o discu- 
ţiune vie cu Lebome, din care causă trebui a 
se retrage şi a-şi continua singur studiile. A 
scris musică de scenă pentru Hamlet (1862), 
operele Sardanapale (1867), le Dernier Jour de 
Pompei (1869), Dimitri (1876), la Reine Berthe 
(1878), le Chevalier Jean (1885), Lancelot; apoi 
sinfonii pentru cor şi orchestră, ş. a. Dela 1871 
redigiază foiletonul musical al (jiarului Liberte.

[T. C.]
iongleur, (lat. joculator), cântăreţi cari, în evul 

mediu, mergând din oraş în oraş, cântau poeme 
la curţile regilor, castelurile marilor seniori, şi 
cu ocasiuni festive. De regulă ei nu compuneau 
aceste poeme, ele erau opera »Troubadoui,«-ilor. 
J. astăzi şe (Jice despre artişti de circ, etc., cari 
execută diferite jocuri de iuţeală sau dibăcie de 
mâni cu felurite obiecte, ce le aruncă în aer.

Jora, familie boierească din Moldova, unde se 
află ancă de pe timpul lui Alexandru cel Bun 
(1400). Mai mulţi membri ai ei s’au distins prin 
înalte demnităţi şi în istorie, în seci. XVI şi 
XVII. George J., era parcalab de Hotin la 1528, 
demnitate ce avură mai mulţi urmaşi ai sei. Cro
nicele Moldovei vorbesc adesea şi mult despre 
Hatmanul Moldovei Antohi J., care e cunoscut 
ântâiu pe la 1690 şi muri la 1714, fiind unul 
diu cei mai iluştri boieri ai Moldovei pe timpul 
seu. El fusese şi mare logofăt al Moldovei, şi 
stătuse cu Lupu Costake închis vr’o 2 ani în 
lanţuri la Vama. Prin urmaşii sei descind re- 
presentanţii actuali. [O. L.]

Jordan, 1) Rudolf, pictor, n. 4 Maiu 1810 în 
Berlin, f 26 Mart. 1887 în Diisseldorf. A lucrat

tablouri umoristice şi serioase din viaţa pesca
rilor şi navigatorilor Mării de nord.

2) Jordan Wilhelm, poet, n. 8 Febr. 1819 
în Insterburg, 1848 membru al parlamentului 
germ.; a scris numeroase opere: drame, epopee, 
romane, etc.

3) Jordan Henri, filolog şi archeolog, n. 30 Sept. 
1833 în Berlin, f 10 Nov. 1886 în Konigsberg. 
Opere: «Topografia cetăţii Roma în antichitate», 
«(Cooperări critice la istoria limbei latine®, »Scrip- 
tores historiae Augustae*.

4) Jordan Wilhelm, geodeţ, n. 1 Mart. 1842 
în EUwangen, *j- Apr. 1899, profesor în Karlsruhe 
şi Hannovera, 1873—74 a studiat deşertul Libiei. 
A scris «Geografia fisică şi meteorologia deşer
tului libic«, «Tablele înălţimilor barometiice®, ş. a.

Joreste, Ilie, preot monach venit în 1638 diu 
ţerile române cu o recomandaţiune dela Mateiu, 
principele Munteniei, cătră principele Ardealului 
George Râkoczy I, şi din consideraţiuni araica- 
bile, în cari se aflau amândoi principii între sine, 
Râkoczy l-a ridicat pe J. pe scaunul mitropoliei 
române din A.-Iulia, ales fiind de sinodul pi eo- 
ţilor. Acest mitropolit şi-a atras însă în curând 
mania calvinilor asupra sa pentru statornicia sa 
în credinţă şi pentru împotrivire la propaganda 
calvinească, nevrând să introducă în biserica 
sa cărţile de religiune tipărite în limba română, 
dar cu învăţături străine de biserica ortodoxă. 
Vecjend principele că toate ameninţările nu fo
losesc pentru de a abate pe mitropolitul Joreste 
din calea dreaptă, a căutat să-l delăture din 
scaunul mitropolitan într’o formă la aparinţă 
legală. Mitropolitul Joreste fu acusat, că în vi- 
sitaţiuni canonice ar fi abusat prin viaţă neco-, 
rectă posiţiunii sale archieresci, şi sinodul pro
topopilor, convocat la 1643, fără de a cerceta 
mai de aproape învinuirile ridicate în contra 
mitropolitului, ca să facă pe placul principelui 
a enunţat depunerea lui Joreste din scaunul mi
tropolitan şi degradarea lui din statul preoţesc 
şi l-a predat dregătoriilor politice pentru urmă
rire mai departe. Acest cas ilustrează stai ea cea 
tristă a bisericei ortodoxe române în acel timp 
şi arată totdeodată şi corupţiunea clerului român, 
care s’a dat de instrument ruşinos în mânile 
adversarilor bisericei ortodoxe.

Jâsika sau Jossika, familie de origine română 
din Caransebeş, unde mai mulţi dintre ei figurau 
pe la 1589 ca castelani, 1604 ca primar al Ca
ransebeşului, 1646 ca vice-ban, 1653 ca vice- 
comite, etc. Ştefan J. pe la 1595 devenind can
celar al lui bigismund Bathori, căpătă |)e lângă 
satul Olosâg din Bănat şi domiuiul Branyicska 
în Ardeal; următorii acestuia se ridicai'a sul) 
Leopold I. la demnitatea de baroni ungari cu 
predicatul de Branyicska, şi se distinseră în celo 
mai însemnate funcţiuni. Intre aceştia au ex
celat loan 1822—34 ca guvernator, apoi frato 
său 1844—48 ca cancelar al Ardealului.

Josika, Nicolau, Baron, părintele romanului 
la Maghiari, membru al Academiei magliiare, 
primul preşedinte al societăţii literare »Kis- 
faludy«; n. 28 Apr. 1796 in Turda, Transil
vania, f 27 Febr. 1865 în Dre.sda, Germania; 
osemintele lui şi ale nevestei sale fuseră exliu- 
mate şi aduse la Cluj, unde la 25 A|)r. 1891 se 
astrucaseră în cimiteriul oraşului. Absolvânl 
studiile juridice în Cluj, îmbrăţişază cariera mi-
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litară şi ia parte în resboaiele franceze şi ita
liene (1813—15); la 1818 s’a retras în viaţa 
privată, dedicându-se cu totul studiilor poetice, 
beletriste. In 1843 a apămt din nou în viaţa 
publică, a luat parte activă în revoluţiunea din 
1848, şi ca magnat fu numit membru în comi
tetul honvecjesc, în această calitate a însoţit 
guvernul maghiar la Dobriţin, Seghedin şi Arad, 
de unde după desastrul dela Şiria a pribegit prin 
Belgia şi Germania, dedicându-se cu totul stu
diilor; în urmă se aşezase în Dresda, unde şi 
muri. Pe terenul literar a debutat cu broşurile 
volante filosofice-politice »lrâny« şi »Vâzlatok«, 
cu cari a atras atenţiunea publicului; mai mare 
succes a secerat cu romanul »Abali«, al cărui 
subiect e »că cu voinţa firmă se poate învinge 
ori ce imoralitate* şi »că puterea sufletului tot- 
deuna învinge, dacă scie a voi*. Activitatea lui 
literară se poate împărţi în doue perioade: 1. dela 
1834—48, în acest period a scris romanurile, 
ce şi adi au mare valoare; »Abafi«, »Zolyomi«, 
»Az utolso Bâthori*, »A csehek Magyarorszâgon*, 
»Zrinyi a kolto*, etc. II. 1853—65. Romanurile 
ce apăruseră în acest period sub pseudonimul 
»Eszter szerzoje* sunt scrise cu puţină technică, 
arată o decadenţă atât în formă cât şi în ca- 
racterisări. J. a fost unul dintre cele mai pro
ductive talente pe terenul literaturii; meritul 
lui e că, ca aderent al şcoalei Walter Scott, în 
operele sale a descris mai fidel şi expresiv viaţa 
socială-familiară a poporului maghiar din tim
purile mai vechi; cai’acterisările lui sunt exce
lente, mai ales idealurile femeiesc!, cari duc 
rola în operele sale, ca în »Abafi«, »MikolaMargit«, 
»Csâky Gizella*, »Izidora«, etc. sunt admirabile; 
profesează resolut sentimente nobile, cavaleresc!, 
iubirea adevărată faţă de patrie; în operele sale 
ne prestează o armonie între fabulele întreţesute 
şi evenimentele dominante, prin care J. deveni 
întemeietoml romanului naţional la poporul magh. 
(Cf. Magyar irok elete es munkâi.) [-1-]

Josquin des Preş sau Desprez, numit ancă 
Giosquino del Prato, Jodocus Pratensis ş. a., 
cel mai mare contrapunctist al şcoalei flamande, 
principalul elev al lui Okegliem şi cel mai de 
valoare antemergetor al lui Palestrina; locui şi 
data nascerii sale nu se scie; n. probabil pe la 
1450 în Conde în Hainaut, unde şi muri la 27 Aug. 
1521 ca prior al mănăstire!. De mic copil merse 
în Italia, unde seiTi în diferite capele, între 
altele la Ferrara, la Roma ş. a. Reputaţiunea sa 
ancă deveni imensă mai cu samă după întoar
cerea sa în Francia, la curtea lui Ludovic XII, 
şi ca diriginte al capelei din Cambrai. Contim
poranii săi îl supranumesc «Principele musicei*, 
şi în adevăr neoedând întru nimic emulilor săi 
în ceea ce privesce sciinţa contrapunctică, el 
căuta a idealisa stilul contrapunctului său. Re
forma palestriniană făcu uitată un lung timp 
această musică, căreia istoricii moderni îi pro
fesează o sinceră admiraţiune. J. a scris 32 mise 
(dintre cari 17 publicate de Petrucci) şi preste 
200 alte composiţiuni (motete, cântece ş.a.), parte 
publicate în diferitele colecţiuni din seci. XVI, 
parte aflătoare în manusciipte prin bibliotecile şi 
archivele din Roma, Cambrai ş. a. Un mare număr 
din aceste composiţiuni au fost transcrise în nota- 
ţiune modernă şi publicate de Ambros, Corn mor, 
Forkel, Busby, Kiesevvetter ş. a. [T. C.]

Jostedaisbra, cel mai mare gheţai' al Nor
vegiei şi preste tot al Europei, având o lungime 
do 90—100 km.

Joubert, Petru lacob, renumit general in 
Transvaal. Descendent al unei familii de Hu- 
ghenoţi emigraţi în A fiica, (după alţii descen
dent din familie olandeză), n. 1834 în Xangi 
(Capland), apoi stabilit în Transvaal, a practicat 
advocatura. 1884—89 general în resboiul de li
bertate, a nimicit oastea engleză la Majuba şi a 
recâştigat patriei sale libertatea pierdută în 1877. 
Vicepresident dela 1888, după presidentul Kriiger 
era cel mai cu trecere în Transvaal. In actualul 
resboiu luând comanda supremă (11 Oct. 1899), 
trece pe teritoriu englez şi în scurt timp pune 
în uimire întreagă lumea prin genialitatea sa 
strategică. Una după alta raportează învingeri 
preste învingeri, băgând spaimă chiar şi în cei 
mai probaţi generali englezi. Sosind apoi gene
ralul Roberts cu trupe noue, şi forţând capitu
larea generalului boer Cronje la Pardeberg, J. 
a dispus concentrarea trupelor boere şi tindea 
să înşele pe Roberts la luptă decisivă în locuri 
strîmtorate. In cursul acestor manevrări l-a 
ajuns moartea (28 Martie 1900), provenită din 
o veche boală de stomac. In resboiul actual a 
raportat asupra Englezilor 4ece învingeri mai 
însemnate şi a strîmtorat pe generalul ÂVhite cu 
12,000 de ostaşi în Ladysmith. [t.]

Joujou, (pi’on. Juju), jucărie, înţelegându-se 
sub această numire mai cu samă obiecte di
ferite, lucrate în miniatură şi purtate la lanţul 
ceasului sau la brăţări; crucea legiunii de 
onoare.

Joule, (pron. gîaul), lacob Prescott, fisician 
englez, n. 1818 în Salford, f 11 Oct. 1889. 
Tatăl seu a fost fabricant do bere, şi tot mă
iestria aceasta a exerciat-o şi el până la 1854, 
dar într’aceea s’a ocupat şi cu fisica. Cu deo
sebire mare influenţă a avut asupra sa Dalţon. 
La 1840 a aretat, că cantitatea de căldură pro
dusă de curentul electric e drept proporţională 
cu intensitatea curentului şi cu pătratul re- 
sistenţei conductoinlui. J. a calculat echivalentul 
mechanic al căldurei, va să 4ieă a aretat, că 
424 chilogramo-metri de lucru mechanic produce 
o calorie, şi întors o calorie 424 chilogramo- 
metri de lucru mechanic.

Jourdan, Jean Baptiste, conte, mareşal frc., 
n. 29 Apr. 1762, bătu pe Austriac! la Fleurus, 
26 Iunie 1794, dar suferi înfrângeri repeţite 
dela archiducele Carol la 1796 lângă Amberg şi 
Wiirzburg, 1799 la Ostrach şi Stockali; membru 
al sfatului celor cinci sute, din care fu scos din 
causa oposiţiei salo faţă do lovitura de stat dela 
18 Brumaire; 1804 mareşal şi conte, apoi ataşat 
pe lângă regele losif în Neapol şi Spania, t 1833 
ca guvernator, al casei invalizilor.

Journal de Debats, jurnal francez, politic şi 
literar. Datează dela 1789, întemeiat de Beau- 
douin, tipograful adunării naţionale, pentru a 
publica dările de samă despre desbaterile acestei 
adunări. El a continuat neîntrerupt, sub deo
sebite numiri, până a^i, şi a devenit unul din 
cele Jiiai însemnate organe de publicitate. Intre 
redactorii sei principali au figurat scriitori ca 
Jules Janin, Renan, Philaretes Cbasles, ş. a.

Jovial, (lat. jovialis, dela lupiter); a) vesel şi 
glumeţ, fiind-că Joe, simbolul ceriului luminos.
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e causa veseliei; b) termin de farmacie: pilule 
joviale, în cari adecă întră sare de cositor, numit 
do alchimişti lupiter; c) adunare jovială, adecă 
de joc, diua lui lupiter, a societăţii literare sve- 
deze, sub regina Christina; d) ceea ce apai^ţine 
lui lupiter, înţeles antic.

Juan d’Austria, Don, 1) J., hui natural al 
împer. Carol V şi al Barbarei Blomberg din Ra- 
tisbona, n. 24 Febr. 1547, crescut în Spania cu 
Don Carlos, fiul lui Filip II. 1569 şi 1570 conduce 
lupta contra Maurilor în Grenada şi alte locuri, 
1571 comanda flota aliată contra Turcilor şi re
purta 7 Oct. marea victorie dela Lepante. Se 
luptă în Tunis, administrează Italia, 1576 gu
vernator în Ţerile de jos, în care câştigă la 
început mare renume prin blândeţea lui, mai 
pe urmă se încep mişcări contrare, apoi face 
planul să libereze pe Maria Stuart şi să ia co
roana ingliei şi Scoţiei, dar muri 1 Oct. 1578 
la Namur în lagăr, de ciumă sau după unii de 
otravă, din ordinul lui Filip II. [—]

2) Juan de Austria, junior, general spaniol, 
fiul regelui Filip IV. A luat parte în resboiul 
contra Portugaliei, în cel contra rescoalei lui 
Masaniello în Italia (1647), contra rescoalei din 
Catalonia (1652), iar dela 1656 a luptat în Ţerile 
de jos contra Francezilor, până la pacea pire- 
neică (1659). In al doilea resboiu portughez, 
pier4end lupta dela Estremoz, a renunţat la 
postul de comandant. Regent al Aragoniei în 
locul minorului Carol II, iar în urmă cancelar 
al acestuia, f 17 Sept. 1679. [t.]

Juan Fernandez, grupă de insule in Oceanul 
Pacific, la 670 km. dela ţermul chilen; aparţine 
la statul Chile. Renumită prin faptul, că aci a 
petrecut mai mult timp marinarul Selkirk, a 
cănii soarte a servit de subiect la scrierea »Ro- 
binson«.

Juan de Fuca, strimtoare de mare în Oceanul 
Pacific, între insula engl. Vaucouver şi conti
nentul Americei de nord (statul Washington).

Juarez, (pion. Huares), Carlo Benito, president 
al Mexicului, n. 1807 din părinţi indiani. Orfan, 
fu ajutat de o familie bogată să studieze advo
catura în Mexic. Advocat, magistrat, deputat 
liberal în congresul din 1846, guvernator dela 
1848—52, se distinse prin facere de şosele, şcoale 
şi mesuri financiare. închis, fugar în Statele- 
Unite, revine ca ministru de justiţie 1855 sub 
Alvarez. Ales president 1858, strămuta scaunul 
afară din Mexic, unde clericalii erau prea pu
ternici, însă nu isbutesce şi fuge până la 1861, 
când se întoarce din Washington ca president. 
Desfiinţează mănăstirile, secularisează averile bi
sericesc!, proclamă libertatea religioasă, însă sus
pendarea plăţilor la diferite companii străine pro
voacă intervenţiunea Spaniei, Angliei şi Franciei. 
împacă pe Spania şi Anglia, armata franceză 
în.să înaintează în Mexic, ia Puebla 10 Iunie 
1863, urraăresce pe J., care nu pierde speranţa 
ci se retrage, până ce generalii sei isbutiră a 
cuprinde Mexicul şi a prinde pe Maxiinilian 
(v. ac.), împăratul adus de Francezi. Ales din 
nou la 6 Oct. 1867, ultimii ani avu să lupte 
greu contra turburărilor şi a rivalilor sei. *)■ 
18 Iulie 1872.

Jubaea H. B. K., (botan.) gen de plante din 
fam. Palmierilor, trib. Cocoideae, înmdit cu 
Cocos (v. ac.) de care se distinge prin stamine

numeroase. Cuprinde o sing\iră specie din Chile: 
J. spectabilis hort., o imposantă plantă deco
rativă de florărie temperată, cu fructe come
stibile. [A. Pr.]

Jubal, fiul lui Lamech; considerat de Evrei 
(după Biblie) ca primul musicant, inventatorul 
instrumentelor musicale, atât de coarde cât şi 
de suflare. Trăia înaintea diluviului.

Jubis, stafide, struguri uscaţi din Provence.
Jucar, rîu litoral în Spania, isvoresce în Cerro 

de San Felipe, se varsă înMediterana la Cullera, 
după un curs de 505 km.

Jucîca veche, com. rur., parochie, moşie mă
năstirească, are 1438 loc. (1177 ort.-or., 130 rom.- 
cat., 131 mos.), o şcoală primară, telegraf, sta
ţiune de cale ferată.

Jucfca Nouă, com. rur. dimpreună cu cătu
nele Denesivca, Metniţa, Moşii şi Stenehora, com. 
rur., parochie, moşie mănăstirească, are 3689 loc. 
(2317 ort.-or., 599 rom.-cat., 158 un., 615 mos.), 
o şcoală, staţiune de cale ferată. Ambele cojnime 
J. sunt situate în căp. Cemăuţului şi în j. Sada- 
gurii în Bucovina.

Jude, judecător (v. ac.).
Judecata, Judiţiu (lat.) se nasce din combină

rile de representări făcute din punctul de vedere al 
conţinutului lor. Din punct de vedere psiehologic, 
ori ce J. nu e decât o fusiune apercepţională a două 
representări. In desvoltarea psichologicâ a unei 
judecăţi se pot deosebi următoarele stadii: me- 
ditarea sau cumpănirea şi decisiunea. Represen- 
tarea, care mijlocesce decisiunea, se numesce 
raţiunea psichologică a judecăţii.

Sub raport logic numim J. actul cugetării, prin 
care exprimăm raportul dintre două noţiuni mai cu 
samă din punctul de vedere al conţinutului lor cali
tativ. Căci noi prin actul de J. stăruim a constata: a) 
dacă în privinţa conţinutului lor calitativ, noţiunile 
ce se combină, concordă, convin una cu alta ori 
nu, şi în urmare dacă se pot ori nu se pot îm
preuna ; b) dacă în această combinaţiune se re
produc şi raporturile firesci şi reale ale obiec
telor de gândire. In fiecare J. se pot deosebi 
următoarele păi*ţi: a) subiectul, adecă noţiunea 
ce denotă obiectul asupra căruia se face expri
marea; b) predicatul, adecă noţiunea, care con
ţine ceea ce se (}ice despre subiect; c) forma 
în care se face exprimarea asupra raportului 
dintre subiect şi predicat, (copula sau legătoarea). 
J. mai este raportul dintre sferele a două noţiuni. 
Subiectul şi predicatul luate la un loc, formează 
materia Judiţiului, iar copula determină forma 
lui. Forma limbistică sau gramaticală a Judi- 
ţiului este proposiţiunea sau (Jicei’ea- (Gf. Plo- 
tosu, proped. filos. II, cap. III; Maiorescu, Log. 
capii II.) [FI.]

Judecata din punct de vedere juridic, v. art. 
Hotărîre jud. şi Sentenţă.

J. în lipsă, V. Contumacia.
Judecata de pe urmă, 8f. Scriptură învaţă că 

la capătul lumii Isus Christos iar se va arăta 
omenimii ca judecător şi înviând deodata pe 
toţi oamenii, îi va judeca pe toţi în faţa tuturor, 
va arăta faptele, cuvintele şi cugetele fiecărui, 
bune ori rele, şi îi va dicta resplata atât cu pi iviro 
la tmp cât şi cu privire la suflet. La judccula 
particulară se judecă fiecare om ca persoană 
singuratică, la cea universală însă se judecă de
odată toţi oamenii, fiindcă toţi formează o fa-
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milie, ai cărei membri influenţează unul asupra 
altuia. (Mat. 16, 27.) [i—m.]

Judecător, ori ce magistrat însărcinat de a 
examina şi de a termina un proces oarecare. 
In sistemul roman însă J. nu era decât un simplu 
particular, însărcinat de magistrat (pretorul s. e.) 
ca să examineze şi să se pronunţe asupra unei 
afaceri. Funcţiunea de J. este astădi îucompa- 
tibilă cu exerciţiul ori cărei alte profesiuni, afară 
de profesoratul la. facultatea de drept. Pentru a 
asigura independenţa magistraţilor, o lege de 
dată recentă decide ca rudele până la un anume 
grad nu pot fi în acelaşi timp J. la acelaşi tri
bunal sau curte. In Rom. prin legea organisării 
judecătoresc! din 1892 s’a întins inamovibili
tatea, care până atunci era acordată numai con
silierilor dela curtea de casaţie, şi la curţile de 
apel, precum şi lă preşedinţii tribunalelor. Unii 
susţin că inamovibilitatea trebue întinsă chiar şi 
asupra membrilor parchetului, adecă procurorului 
general şi procurorului dela casaţie. In general 
inamovibilitatea (v. ac.) a adus foarte mari ser
vicii, căci a asigurat independenţa magistraturii.

Judecătorul de instrucţie este un magistrat 
care, pus între procurorul care acusă şi între 
inculpatul care se aperă, are puterea şi datoria 
legală de a ordona toate măsurile pe cari le 
crede necesare pentru a proba vina sau ino
cenţa. Singura margine a puterii lui discreţio
nare este consciinţa şi natura funcţiunii lui.

Judecător, (ovr. sofetîmj, numirea bărbaţilor 
cari după moartea lui losua, au concentrat po
porul lui Israil, povăţuindu-i şi aperându-1 contra 
seminţiilor păgâne. J. mai însemnaţi au fost Ge- 
deon, Samson, Eli şi Samuil. Intre J. se face amin
tire şi de femeia De borah. Cartea J.-lor, acea parte 
a Testamentului vechiu, care tractează istoria 
Israiltenilor dela losua până la Samuil.

Judecătoria,jurisdicţiuneaJudecătorului(v.ac.).
Judecătorii, totalitatea forurilor magistraturei 

(v. ac.).
Judecătoria administrativă a Ungariei (Tri

bunal admin.J s’a înfiinţat cu începutul anului 
1897 pe basa aitic. de lege XXVI din 1896, şi 
are să decidă definitiv pe basa acţiunilor în
dreptate în contra decisiunilor forurilor admi
nistrative şi financiare de instanţa II, în cause 
comunale, jurisdicţionale, confesionale şi de in
strucţiune, sanitare, în afaceri de drept de apă, de 
comunicaţiune şi vamă, de căi ferate, agricultură, 
în cause sanitare veterinare, de venat, de sil
vicultură, de pescărit, în afacerile servitorilor, 
lucrătorilor şi (Jilerilor, de comuniune de casă, 
de imposite directe şi de competinţe, precum şi 
în căuşele ce privesc plăţile şi pensiunea func
ţionarilor statului.

Judecătoria administrativă financiară s’a în
fiinţat în Ungaria pe basa artic. de lege XLIII 
din 1883, cu începutul anului 1884, şi avea chie- 
marea să decidă ca ultim for de apel şi inde
pendent de ministeriul de finanţe, în căuşele 
impositelor directe şi ale competinţelor. A existat 
până la finea anului 1896, când s’a contopit în 
J. administrativă.

Judeţ, departament, în Rom. numele divisiu- 
nilor teritoriale administrative. J. are agenţi ad
ministrativi do două feluri: activi, ca prefectul 
(v. ac.) şi subprefectul, şi deliberanţi: ca Con
siliul (v. ac.) judeţean. Comitetul permanent al

J.-lor e un corp administrativ de caracter exe
cutiv şi deliberant, încât îndeplinesce delibera- 
ţiunilo consiliului J.-ean, şi are totodată şi atri- 
buţiuni de tutelă administrativă El se compune 
din 9 membri aleşi pe 2 ani din sinul consi
liului J.-lui. J.-le sunt împărţite în plăşi, iar 
aceste în comune. Astădi teritoriul României 
este împărţit în 32 J.-e.

Judex curiae regiae, dignitate în constituţia 
veche a Ungariei, a cărei origine datează dela 
Sf. Ştefan. J. avea să judece în căuşele oame
nilor cui’ţii; din seci. XIII figurează ca suprem 
judecător al ţerii, în rang iirmând imediat după 
palatinul ţerii, şi, în absenţa palatinului, presi- 
dent al judecătoriei septemvirilor; după moartea 
palatinului, convocător al dietei (în locul regelui), 
membru şi al doilea president al curţii de ca
saţie şi consiliului de locotenenţă. Dupătransacţia 
dela 1867, J. pierde treptat sfera de competinţâ 
şi însemnătatea de drept public, fiind acji stegar 
al ţerii, membru de drept al casei magnaţilor 
şi la încoronarea regelui purtând sceptrul. (Cf. 
Frankl, »A nâdori es orszâgbiroi hivatal*).

Judic, (cet. jiidic). Ana Maria Luisa Da- 
miens, m. J., actriţă franceză, n. 17 Iul. 1849 
în Seinur, elevă a lui Regnier în conservatorul 
din Paris. Primul debut în teatrul Gymnase 
(1867) în roluri secundare. 1871 în Belgia la 
concertele dela Eldorado, cu succese strălucite. 
1872 reîntoarsă la Paris, a debutat în Folies- 
Bergeres, teatrul Gaîte, Bouffes-Parisiens şi tea
trul Varietes. Rolurile: Frumoasa Helena, Pe- 
richole, Niniche, La femme â papa, Mam’zelle 
Nitouche, etc., sunt cele mai splendide creaţiuni 
ale ei. A debutat şi prin America şi Europa (Roma, 
Londra, Petersburg, Viena, Budapesta), pretu- 
tindenea cu succese enorme. J. e cea mai emi
nentă interpretă a rolurilor naturaliste-realistice.

Judica, a doua Duminecă înainte de Pasci.
Jug, instrumentul de tracţiune în care trag 

boii, uneori şi caii, la car şi plug. J. se compune 
din 2 lemne orizontale, jugul şi poliţa. Boii au 
J. de grumazi sau de frunte. Caii trag cu pieptul 
în ham sau cu pieptul în J. J. permite şi cailor 
să desvoalte mai multă forţă în J. decât în ham, 
fiind-că J. nu taie şi freacă la piept ca hamul.

Juga, (botan.) se numesc coastele sau muchile 
dela suprafaţa fructelor de Umbelifere. Pe su
prafaţa fiecărui mericarp (v. ac.) sunt de obiceiu 
5 J.; spaţiurile dintre ele, mai adânci, se (jic 
văi, valleculae. Dacă mai sunt şi alte J. inter
mediare între cele 5, atunci acelea se numesc 
J. secundare, celelalte fiind J. primare. Sub J. 
se află fascicule conductoare libero-lemnoase, iar 
sub văi canale oleifere. J. pot fi netede, cu ţepi 
(la Morcovul selbatic ţepi pe J. secundare), etc. 
J. mai însemnează şi păreche de foliole la 
franzele penati-compuse.

Jugănit, extracţiunea testiculelor la animalele 
mascule, pentru a le face mai blânde şi mai 
docile la tras şi alte servicii şi foloase. Uneori 
se castrează şi animalele femele prin extrac
ţiunea ovarului (ovariotomiaj în scop ca să nu 
mai fete şi dea mai mult timp lapte, eventual 
să se îngraşe mai bine. Cei cari fac astfel de 
operaţiuni se numesc Jugănari. In România vin 
adesea Jugănari din Rusia, cari umblă din sat 
în sat pentra exercitarea meseriei lor. Uneori 
li-s’au imputat şi călătorii şi misiuni politice Ju-
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găuarilor şi Iconarilor ruşi, mai cu samă amestec 
direct în revolta ţeraullor din 1888 din judeţele 
Ilfov şi Ialomiţa. Jugan, cal jugănit.

Jugărel, numire vulgară a plantei Teucrium 
Chamaedrys L., (v. ac.).

Jugărit, o taxă comunală ce se percepe cu 
ocasiunea intrării în oraş a carelor şi căruţelor. 
Numirea de J. vine dela cuventul »Jug«, pentru 
că în vechime taxa se percepea pe jug, adecă 
pe doi boi; astăzi taxa se percepe pe cap de 
vită trăgătoare şi cuantumul ei variază după 
comune. Perceperea se face la barieră, de călră 
funcţionarii comunali însărcinaţi cu perceperea 
taxelor de aocis. Prin J. se mai înţelege o taxă 
ce se percepe de cătră proprietari pentru pă- 
şunare; aşa se obicinuesce a se 4ice: »doi bani 
de jug«, adecă 20 bani pentru 2 vite de păşunat.

Jugastru sau Giugastru, numele popular al 
arborelui Acer campestre L. (v. ac.).

Jugat, (botan.) însemnează frunză compusă 
cu foliolele aşezate în părechi pe rachis; prin 
urmare se aplica la frunzele penaticompuse. Aşa, 
frunze bijugate (v. ac.), foliis bijugis, quadrijugate 
foliis guadrijugis, etc., va să (jică fninză penati- 
compusă, cu 2, 4, etc. părechi de foliole.

Juger, (dela lat. jugerum),v măsură austriacă de 
suprafaţă. J. ungar are 1200 stînjini pătraţi. J. 
catastral este de 1600 stînjini pătraţi = 0‘57 ha.

Jugiandeae sau Juglandaceae, (botan.) fam. de 
plante dicotyledonate-monochlaniydeae, cuprinde 
mari arbori aromatici cu lemnul tare, cu suc 
apos sau reşinos, nu lactescent. Frunzele alterne, 
mari, imparipenate cu foliolele întregi sau ser- 
rate. Florile monoice, cele mascule mai adesea 
în spice amentacee laxe, pendule; cele femele 
dispuse în spice terminale erecte solitare şi se- 
sile. Fructul de regulă drupaceu conţine seminţe 
fără albumen. Această mică familie are abia vr’o 
80 de specii, respândite prin regiunile temperate 
ale emisferei boreale şi chiarîntre tropice în munţii 
Asiei şi Americei centrale. Juglandeele cuprind ur
mătoarele cinci genuri; Carya Nutt., Juglans L., 
Plerocarya Kunth., Engelhardtia Leschen. şi 
Platycarya Sieb. et Zucc. [Z. C. P.]

Juglans L., (botan.) gen din familia Juglan- 
deelor, cuprinde frumoşi arbori cu scoarţa odo- 
rantă sau reşinoasă. Frunzele mari, imparipe- 
uaticompuse cu foliole întregi; florile monoice 
apar înaintea frunzelor, cele mascule dispuse 
în amente laterale, pendule, cu stamine nume
roase; cele femele dispuse în spice terminale 
pauciflore sau uneori reduse la o singură floare. 
Acest important gen are vr’o 7 specii, res
pândite prin regiunile temperate sau subtro
picale ale emisferei boreale. J. regia L., cunoscut 
de poporul nostru sub numirea de Nuc, este 
cultivat prin grădini, cresce însă şi selbatic în 
părţile mai meridionale (Oltenia). Fructele sale 
numite nuci sunt comestibile. Lemnul de nuc 
este tare, se poate bine lustrui, din care causă 
este preţios şi se întrebuinţează mult în tem- 
plărie, mai cu samă pentru confecţionarea mo
bilelor. Frunzele de J. regia L., sunt între
buinţate în medicină sub formă de infusiune 
pentru a combate scrofuleie, iar sub formă de 
decoct pentru tratamentul leucorrhei, pentru a 
spăla ulcerile, etc. învelişul verde al nucilor are 
un miros tare, aromatic, un gust amar şi picant, 
din care causă zeama extrasă din acesta este

întrebuinţată în medicină ca stomachic şi anti- 
belmintic. Din sîmburii de nucă se fabrică un 
oleu comestibil. Cu frunzele şi învelişul verde 
al nucilor colorează româncele noastre diversele 
lor ţesături. [Z. C. P.]

Jugulare, vasele, vinele mari ale gâtului.
Jujuy, provincie la noixi-vestul Argentiniei 

(America de sud), la graniţa din spre Bolivia, 
45,286 Kma. cu 90,000 loc. Capitala J., lângă 
Rio Grande, are 6000, loc.

Jukon, (YuJconJ, rîu în America de nord, se 
compune din împreunarea mai multor rîuleţe 
şi traversând peninsula Alasca se varsă în strim- 
toarea Bering.

Juiian, V. Iulian.
Jiilich, 1) J. fost ducat în prov. renană a 

Prusiei, pe stânga Rinului, 4130 km2. Când la 
1609 se stinse familia ducilor de J., Berg şi Klevo, 
se născu ceartă între Saxa, Brandenburg şi Pfalz- 
Neuburg pentru moştenire, şi J. îşi schimbă des 
stăpânii până la 1814, când ajunse sub Prusia. 2) 
Jlora^ în guvern, prus. Aachen,cu 4869 loc. (1890).

Juma sau Giumaia, orăşel în Macedonia, nu 
departe de Serres, cu 5000 loc. (3000 Bulgari, 
1000 Arămâni, 750 Ţigani mahom., ceilalţi Turci), 
are o şcoală grecească cu 11 ^învăţători şi o 
şcoală bulg. cu 2 învăţători.

Jumară, în Trs. bucată de untură sau de slă
nină friptă şi stoarsă de unsoare. [nt.]

Jumărl, oaue prăjite în, unt.
Jumet, comună în prov. belg. Hennegau, cu 

23,927 loc. (1891); industrie de fier, mine de 
cărbuni.

Jumătate, una din părţile unui întreg, îm
părţit în două păi-ţi egale.

Jumătate de om, în basmele române un uricş 
mâncător de oameni. Sunt trei fraţi, cei doi 
mai mari porniră după foc, dar nereîntornând, 
pleacă şi cel mic, şi intr’o poiană, în jurul unui 
foc, zări pe J. care într’o frigai'e întorcea un 
bou. Cei doi fraţi erau prinşi de urieş, dar când 
veni cel mai mic, îl prinse şi pe acesta, îl puse 
slugă ca să gătească de mâncare, iar pe coi 
doi îi slobozi. Cel mai mic puse tigaia cu un
tură pe foc, ca să o topească şi când vă(}u că 
urieşul doarme, îi varsă untura fierbinte din 
tigaie în ochi. Urieşul orbi, dar porni să prindă 
pe băiat, însă nu-1 putu prinde, şi ca să nu-i 
scape, se puse în poartă, şi ca turma să nu-i 
fie în cale, slobozi oaie după oaie şi berbece 
după berbece. Atunci băiatul tăia un berbece, 
jupuiă pielea de pe el şi punendu-şi-o în spinare 
se vîrî şi el printre berbeci şi astfel scăpă prin 
poartă şi începu a-şi bate joc de J. Acesta avea 
un inel fermecat, şi-l aruncă băiatului, ca să 
şi-l ţină' de aducere aminte, dar băiatul ne
priceput puse inelul .pe deget, iar inelul în
cepu a striga: încoace orbule! Urieşul simţind, 
că din cotro se aude glasul băiatului, grăbi 
într’acolo, şi mai că era să prindă pe l)aiat, 
însă acesta iute îşi tăia degetul cu inel şi îl 
ai'uncă în apă. Inelul şi din apă strigă: încoace 
orbule! urieşul luându-se după glas, sări în apa 
şi se înuecâ. Obiectul basmei e identic cu mitul 
grec despre urieşul Polyphemos (cu multe glasuri) 
şi Ody.sseus la Greci. [Atm.J

June, Juncan, bou tiner la etatea de 2—3 ani. 
Junca şi Juninca, vacă tineră gonită, dar care 
n’a fetat âncă.
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June, (inagh. Zsunk), comună mică în apro

piere de Br^ şi Baia de Criş (cott. Hunedoara), 
cu 1209 Ioc. (1891) gr.-or. Aparţine trăctului 
protopresb. al Zarandului.

Juncaceae, (botan.) familie de plante mono- 
cotyle anuale sau perene de habit gramineu cu 
foi uneori numai basilare lineare sau rotunde, 
adese bracteiforme, cu flori trimere regulare şi 
ovar super. Cuprinde vr’o 200 specii respăndite 
pe întreagă suprafaţa globului şi dispuse în ur
mătoarele 3 triburi: I Xeroteae, cu flori mici 
glumacee şi antere dorsifixe (cuprinde genuri 
australiene, dintre cari cităm: Xanthorrhoea) ; 
II Galectasieae, cu flori mari, avend uneori pe- 
riant colorat şi antere erecte (cuprinde tot ge
nuri australiene), şi III Eujunceae, cu periant 
glumaceu şi antere erecte (genui'i importante: 
Juncus şi LuzulaJ. Unele specii ne servesc ca 
material de împletit, altele ca nutrement pentru 
animalele domestice. [A. Pr.]

Juncaginaceae, v. Naiadaceae.
Juncus L., (botan.) gen de plante perene rar 

anuale din fam. Juncaceelor, trib. Eujunceae 
cu foi lineare sau rotunde adese bracteiforme, 
cu flori mici glomerate, capsula 1—3-loculară 
cu multe ovule în fiecare loculidă. Cuprinde 
aproape 200 specii respăndite pe întreagă su
prafaţa globului, cu deosebire pe locuri umede 
din regiunea temperată. Dintre aceste cităm 
ca mai respăndite la noi: J. conglomeratus L., 
J. maritimus L., J. articulatus L., J. compressus 
Jacq. şi J. bufonius L., cunoscute sub numirea 
de «pipirig», «rugină», «iarba mlaştinei», «spe
tează», etc., ele ne dau un fen de calitate in
ferioară: «rogoz», unele servesc ca material de 
împletit rogojini. [A. Pr.]

June, tiner, neînsurat.
Jung, Julius, Dr., istoric austriac^ n. 4. Sept. 

1851 în Imst (Tirol), a studiat în Innsbmck, 
Gottingen şi Berlin. 1875 docent, 1884 prof. 
extraord., 1887 prof. ord. la univ. germ. din 
Praga; membru*coresp. ăl Acad. Rom. Publicaţii: 
Die romanischen Landschaften des Romiseben 
Reiches. Innsbruck, 1881; Leben und Sitten der 
Romer in der Kaiserzeit. Prag, 1883; mai multe 
scrieri relative la istoria Românilor: Romer und 
Romanen in den Donaulăndern. Innsbruck, 1887; 
Zur Gesebichte der Păsse Siebenbiirgens, eine 
geographisch-historische Studie. Innsbruck, 1892, 
trad. în rom. de Biron (Fr. Robin). Buc., 1895; 
Fasten der Provinz Dacien mit Beitrăgen zur 
romiseben Verwaltungsgescbicbte. Innsbruck, 
1894; Siebenburg. Inscbriften (Arcb.-epigr. Mit- 
tbeil. aus Oster.-Ungarn, an. XIV), J. este un 
adversar al teoriei lui Rosler pe care o combate 
în: Die Anfănge der Romanen, kritiseb-etno- 
grapbiscbe Studien. Innsbnick, 1877.

Jungermanniale,(botan.)serie de Hepatice (v. ac.). 
Toate trăiesc ori pe păment la umbră şi ume- 
(Jeală, ori pe stânci umede, pe scoarţa arbo
rilor, etc.; cele mai numeroase se găsesc prin 
regiunile tropicale. Se subdivid în doue grupe, 
după cum organele lor sexuale se produc la 
vîrful aparatului vegetativ, iar acesta e de regulă 
frunzos, acestea fiind J. acrogyne ori frumoase; 
sau organele sexuale nu sunt la vîrful, ci pe 
faţa dorsală a aparatului vegetativ, care e mai 
de obiceiu im tbal, acestea fiind J. anacrogyne 
sau frondoase. Din acest ultim grup cităm ge

nurile: Metzgeria Raddi, Pellia Raddi, Aneura 
Dum., Blasia L. ş. a., iar din primul grup: Pla- 
giochila Dum., Radula N. ab E., Frullania 
Raddi, etc. [S. Şt. R.]

Jungfrau, (Fecioara), pisc al Alpilor in grupa 
Alpilor bernici, 4167 m. înalt, încungiurat de 
gheţari; oferă un aspect imposant, mai ales 
privit fiind dinspre nord.

Junghiu. Poporul înţelege în genere pleurita, 
pleurodinia,pleuresia, pleuropneumonia, nevralgia 
intercostală sau reumatismul muşchilor toracici 
sub numele de J. Formare de apă la plumâni. 
Mai (jice însă şi J. în cap, picior, mână, etc., 
care e o durere, săgetătură, ca şi când ar fi 
înţepat de cuţit. Sânge strins, năsădit (moldo- 
venesce) într’un loc. Strâcnitura e un J. trecetor. 
Numai medicul are mijloace mai multe de a 
constata reul.

Junghietură, ca termin anatomic este locul 
între prima vertebră a gâtului şi între ceafă. La 
acel loc întrând cineva la creer şi meduvă, dă de 
nodul vital şi poate la moment pricinui moartea.

Jungmann, losef, scriitor ceh (1773—1846). 
Era prof. gimn. mai pe urmă în Praga. E unul 
din conducetorii renascerii naţiou. cehe, pentru 
care prin activitatea lui neobosită şi-a câştigat 
merite neperitoare. Ca scriitor a înavuţit tinera 
sciinţă cehică cu lucrări de valoare deosebită 
(Ist. literaturii cehe de caracter bibbografic, dar 
completă din cale afară; monumentalul Dicţionar 
al limbii cehe în cinci volume mari) şi a avut 
parte capitală la reînoirea limbii literare, a cărei 
capacitate a demonstrat-o prin traduceri din 
Milton, Chateaubriand ş. a.; pe lângă acestea era 
activ la cele mai multe întreprinderi patriotice 
şi în calitatea sa de autoritate literară se bucura 
de o influenţă covîi-şitoare asupra, tinerilor. (Cf. 
Gesch. d. slav. Litteraturen, de Pypin şi Spaso- 
wiez t. II, p. 2, 199 ss. Lipsea, 1^4.)

Junii, o ceată de tineri, cari se constituesc în 
suburbiul Sebeiu din Braşov la serbătorile Bas
cilor într’o tovărăşie spre a serba împreună un 
vechiu obiceiu al Românilor din Sebeiu. In 
această tovărăşie se primesc numai ficiori, cari 
au in fruntea lor ca conducători: un vătaf, doi 
armaşi (unul «mare» şi altul «mic») şi un sutaş 
sau sameş (cassar). Constituirea J.-lor se face 
în 4iua de Pasci înaintea protopopului şi apoi 
întreagă septemâna luminată o petrec ei, făcend 
excursiuni la anumite puncte din Sebeiu şi îm
prejurime, cântând «Christos a înviat», jucând 
hora (fără fete sau neveste însă) şi aruncând 
buzduganul, piua cea mai însemnată este cea 
de Mercuri (a patra (ji de Pasci), când J., călări, 
însoţiţi de o parte mare a Rum. din Sebeiu, 
merg «Intre pietri», un loc romantic din partea 
de sus a Braşovului, de unde apoi se întorc cătră 
seară într’un frumos şi de multe ori imposant 
conduct, avend înaintea lor pe surlaşul, care cântă 
mereu din «sfânta surlă», cruci de lemn, îm
podobite cu brăduşcani, şi pe lăutari. Originea 
acestui frumos obiceiu, cu caracter voinicesc şi 
ostăşesc, n’a putut fi stabilită până acum defi
nitiv ; atâta se scie însă, că este un obiceiu foarte 
vechiu. Tinerul filolog braşovean N. Sulică, în
tr’un articol publicat în Gaz. Trans. din 1898, 
nrii 187—194 («Câteva reflexiuni asupra originei 
Românilor braşoveni») pune în legătură obiceiul 
J.-lor cu «gionii» sau ostaşii şi în urmă haiducii
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Românilor din Macedonia, căutând să dovedească 
între altele şi prin aceasta originea macedo
română a Românilor din Scheiu, Obiceiul »J.-lor« 
este descris în broşura »Serbătoarea J.-lor la 
Pasci* de G. I. Pitiş. (Braşov, 1890.)

Junimea, nume dat unei societăţi private, fără 
statute, în care se adunau iubitori de literatură 
şi de sciinţă în Iaşi, a început activitatea sa 
pe la 1863 prin întruniri septemânale ţinute la 
T. Maiorescu, V. Pogor, mai tâi’4iu la lacob 
Negruzzi, precum şi prin prelegeri publice după 
o direcţie de cugetare comună. Cei dintâi membri 
au fost, pe lângă mai sus citaţii, P. P. Carp, 
Teodor Rosetti, N. Gane. Leon Negruzzi, la cari 
s’au adaugat cu vremea mulţi alţi autori români, 
în fruntea lor V. Alexandri. In primii ani ai 
întrunirilor intime s’au citit în comun mai toate 
scrierile române de până atunci şi s’a stabilit 
prin felurite discuţii, un teren comun do înţe
legere asupra limbii şi scrierii române, asupra 
esteticei, asupra necondiţionatei respectări a ade- 
verului sciinţific în genere şi în special asupra 
elementelor naţionale în desvoltarea culturei. 
Ca organ de manifestare a acestei direcţii cultu
rale s’a înfiinţat revista «Convorbiri literare», al 
cărei prim numer a apărut la 1 Martie 1867 şi 
care continuă şi astăzi în al 34-lea an al exi
stenţei sale, timp de 28 ani dintâiu sub redacţia 
lui lacob Negruzzi, iar dela 1 Ianuarie 1895 a 
unui comitet compus din autori mai tineri, formaţi 
în aceeaş direcţie. In revista junimistă au apărut 
mai toate lucrările literare, prin cari s’a carac- 
terisat o parte principală a mişcării culturale 
române din ultimii 33 ani, poesiile lui Eminescu, 
povestirile lui Creangă, comediile lui Caragiale, 
pastelurile şi dramele lui Alexandri, scrisorile 
lui Ion Gliika^ criticele lui Maiorescu, etc.

Junimişti, in altă accepţiune se numesc în 
politica română contimporană, o parte a con
servatorilor, care s’a grupat în jurul lui P. P. 
Carp şi din care mulţi fuseseră în cercul literar 
al Junimei dela Iaşi. Monarchici constituţionali 
în prima linie. Junimiştii se inspiră şi în politică 
de împreunarea desvoltării naţionale cu iubirea 
necondiţionată a adeverului şi susţin un program 
de idei reformătoare, arătate ţerii prin discursuri 
şi proiecte de legi, dela care nu se abat nici în 
oposiţie nici la guvern, insistând astfel asupra 
lăţirii simţementului de onestitate politică. O 
asemenea reformă a spiritelor le pare junimi
ştilor cu atât mai indicată, cu cât este condiţia 
de regenerare a unei societăţi, care prin lunga 
domnire a fanarioţilor s’a vecjut pătmnsă de co- 
rupţiunea bizantină. Mare parte din ideile lor 
de reformă au fost expuse, odată cu formarea 
ministeriului T. Rosetti, Carp, Maiorescu, Ger
mani, Marghiloman dela 23 Martie 1888 prin 
«Apelul cătră Alegători» şi prin proiectele de 
legi, publicate în acelaşi an şi în parte realisate 
în decursul ministerelor conservatoare de la 1888 
până 1895, întru cât au intrat şi junimiştii în 
compunerea lor. (Cf. Maiorescu, Critice, voi. II, 
pag. 336 şi urm., Discuraurile pariam, voi. I, 
pag. 42, şi urm.).

Junimea, societate academică la univers, din 
Cernăuţ, înfiinţată 1878 de studenţii români. 
In întrunirile literare ale membrilor ei se ce
tesc divei'se elaborate, iar în cele sociale se 
ceteau în anii dela 1879—1882 câte o foiţă hazlie,

Broscoiul, apoi Urzica, compusă anume spre 
acest scop. In Ian. 1892 a încercat să litografeze 
o foiţă literară permanentă sub numele de «Ti
nerimea Română», iar din Febr. înainte a tipă
rit-o sub numele de «încercări Literare», din 
cari au apărat numai 12 numere. Semnul di
stinctiv al membrilor ei este tricolorul roşu-galbăn- 
albastra, care în urma deselor petreceri sociale, 
ce le aranjază J. prin oraşele şi tîrgurile Buco
vinei, s’a respândit până şi printre ţerani ca 
tricolor naţional românesc bucovinean. (Sbiera 
Dr. I. G., Familia Sbiera. Cernăuţ, 1899 pag. 382 
până 393). [Dr. I. G. Sbiera].

Juniorat, (lat.) la fideicomise familiare acea 
ordine de succesiune, ia care între agnaţi de 
grad egal se dă ântâietatea celui mai tinăr.

Juniperus L., (botan.) gen din fam. Coniferelor, 
trib. Cupressineae, cuprinde framoşi arbori sau 
arbuşti totdeuna vercji; frunzele mici opuse sau 
ternat-verticilate sunt lineare, aciculare sau 
adnat-decurente; florile monoice saii dioico. 
Acest gen are vr’o 25 specii, respândite în re
giunile temperate şi reci ale emisferei boreale 
sau prin munţii regiunilor tropicale. Endlicher 
divide genul J. în următoarele 3 secţiuni: Sabina, 
Oxycedrus şi Caryocedrua. In părţile noastre 
cresce în regiunea montană J. communis L., nu
mit vulgar Archiş, Iniper, Inibahar, etc. 
şi J. nana Willd. cresce numai prin păşunile 
stâncoase din regiunea alpină. Cu strobilii (im
propriu (Jise fructe) de J. communis L., numiţi 
de poporul nostru lenupere, cari au pro
prietăţi stomachice şi diuretice, se prepară o 
beutură alcoolică, o esenţă volatilă şi un extras 
reşinos. J. Sabina L. este o plantă veninoasă, 
se întrebuinţează însă în medicină din cousa 
proprietăţilor sale abortive. Din lemnul de J. 
Oxycedrus L. se extrage prin destilaţiuno oleul 
de Cade (oleum cadinum). Lemnul de J. vir- 
giniana L. se întrebuinţează la fabricaţiunea 
creioanelor şi la confecţionarea cutiilor de ţigări. 
Multe specii de Juniperus L. sunt cultivate prin 
grădini ca plante decorative. [Z. C. P.]

Junker, Wilhelm, călător african, n. 6 Apr. 
1840 în Moscva, a studiat în Petersburg, Gbt- 
tingen, Dorpat, Berlin şi Praga. 1873—75 a că
lătorit în Algeria, Tunis şi Egiptul de jos, în 
1876 din Suakin a călătorit spre Kassala, de 
acolo la Chartum, apoi spre Nil in sus până la 
Gondokoro şi Makraka, unde guvernorul pro
vinciei equatoriale, Emin paşa, a bătut pe Mah- 
dişti. In 1879 a călătorit prin Niam-Niam, apoi 
provincia Bahr-El-Ghazal, ţinutul Mombuttu, a 
scrutat rîurile Uelle şi Nepoko, a trecut apoi 
în Unjoro la regele Kabba-kega, de unde strim- 
torat de regele din Uganda a fugit spre Zanzibar, 
lăsând pradă acestuia toate colecţiunile afară do 
(jiarele sale. (Cf. Im dunkelsten Africa, do H. 
M. Stanley.)

Juno, V. luno.
Junot, (pron. jiino) Androche, general sub Na

poleon I; n. 23 Oct. 1771 în Bussy le Grnnd. 
La începutul revoluţiunei franc, părăsind stu
diile juridice, a întrat în armată, s’a distins la 
asediul Toulonului prin curagiu temerar, atrăgend 
asupraşi atenţia lui Napoleon, care şi l-a luat 
adjutant. A însoţit pe Napoleon 1796 în expe
diţia din Italia, 1798 şi 1799 în Egipt şi Siri-'. 
1800 comandant al Parisului; 1804 genoral-co-
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Ionel al husarilor şi cavaler al legiunii de onoare. 
1805 ambasador la Lissabona; rechiemat la oaste 
s’a distins în bătălia dela Austerlitz (2 Dec. 
1805). 1806 guvernor al Parisului. 1807 trimis 
în contra Portugaliei până în Nov. a cucerit-o ;
1808 a trebuit să retireze din faţa oştirilor en
gleze, încheind capitulatia dela Cintra. 12 Iun.
1809 bătut de austriacul Kienmayer lângă Ber-
neck. Guvernor al provinciilor illirice. In exr 
pediţia din Rusia (1812) comandant al corpului 8. 
După aceasta iarăşi guvernor al llliriei, unde 
s’a bolnăvit de aliena^une. f 29 Iulie 1813 în 
orăşelul Montbard. [t.]

Junta, (spân. huntâ), înseamnă comisiune, gu
vern interimal. J. se întrunia în timpuri critice, 
la iniţiativa representanţilor naţiunii şi cu pre- 
terarea domnitorului, pentru resolvarea anumitor 
afaceri de stat, ori pentru a lua guvernarea; 
uneori însuşi domnitorul numia pe membrii J.-ei. 
însemnată e J. convocată de Carol EI (»J. mare») 
pentru a dehbera asupra competinţei inquisiţiunii.

Jupân sau nobil, titlu ce purtau boierii ro
mâni înaintea numelui lor, fie ei titraţi sau nu 
cu o demnitate. Cuvântul acesta de mare impor
tanţă în vechime şi care nu se da sub nici un 
cuvent decât boierilor, nici odată altora, nici 
chiar prelaţilor, căror se (Jicea kir, a decăzut 
într’atât în (Jiua de a(Ji, încât a ajuns un fel 
de batjocură insultătoare ce se dă Ovreilor. In 
timpurile vechi, indiferent de gradul lor, toţi 
boierii erau »jupân«. Soţia boierului era tot- 
deuna numită jupâneasă (dame), iar fetele de 
boier jupâniţe. Aceste numiri demne şi fru
moase au dispărut âncă din secolul trecut, în- 
locuindu-se prin «cocoană» şi «cuconiţă» păstrate 
până a(ji. (Cf. Familiile boieresc! române, de Oct. 
Oeorge Lecca, pag. XXXII, etc.) [O. L.]

Jupon, fustă.
Jura, (IuraJ, munţi calcaroşi, ce se întind 

dela ieşirea Rhonelui din Alpii vestici spre 
nord-est în lungime de preste 660 km. până 
la munţii Fichtel şi valea Mainei. Se compun 
din: a) Jura elveţian, între Rhone şi Rin, compus 
din mai multe şiruri paralele, prăpăstioase cu 
coaste preţipişe spre platoul elveţian şi coaste 
prelungite spre nord-vest (J. francez) spre Bur- 
gundia; b) Jura german, dela Rin până cătră 
munţii Fichtel, de asemenea munţi prăpăstioşi 
cu numeroase peşteri, săraci în ape; partea ce 
se întinde spre nord-vest şi vest se mai nu- 
mesce şi Jura foăb, iar partea ce se întinde 
spre nord e Jura francon, mai mult un platou 
strătăiat de văi adânci.

V. şi Jurasica.
Jurământ, mărturisirea şi întărirea serbăto- 

rească a adeverului, făcută cu invocarea lui 
Dumne(Jeu. J. este o probă legală, prin care 
se afirmă înaintea lui Dumnezeu, că cutare 
fapt a avut sau nu loc. J. este asertoric, când 
se face pentru întărirea unei mărturisiri pre
merse, şi promisoric, când e vorba de întărirea 
prin J. a unei promisiuni. J. poate fi judiciar, 
când se depune în procedura judecătorească, şi 
extrajudiciar, ca s. e. J. ce se depune la in
trarea în un oficiu public.

J. judiciar este de doue specii: cel dat de 
o parte prigonitoare celeilalte se numesce deci- 
soriu, iar cel dat de judecător dela sine unei sau 
celeilalte, părţi prigonitoare, se (jice supletoriu.

Jurământ fals, v. Mărturie mincinoasă. [—]
Jurământul, figură de stil, prin care la o 

afirmaţiune oarecare, se adaugă circumstanţe 
extraordinare, ca să fie mai convingătoare, mai 
incontestabilă. [*]

Juraschek, Francisc, statistician austriac, n. 
25 Febr. 1^9. 1875 docent la univ. din Graz 
pentru dreptul de stat, 1880 de statistică; 1881 
prof. extraord. în Cernăuţ, 1883 în Innsbrack 
şi 1885 tot acolo prof. ord. Dela 1887 consiUer 
în comisiunea centrală a oficiului stat. în Viena, 
fiind prof. şi la univ. şi în şcoala militară ces. 
şi reg. Ser.: «Personal- und Realunion», (Berlin, 
1878); «Hiibners geogr.-statistische Tabellen aller 
Lander der Erde«, [publ. anuală dela 1884]; 
Ubersichten der Weltwirtschaft®, întemeiată de 
Neumann-Spallart la 1889. [t.]

Jurasica, formaţiunea, (geol.) formată din de- 
posite foarte desvoltate în munţii Jura, de unde 
i-s’a luat numele. Ea se împarte în 3 păi'ţi: 
lias, dogger şi malm şi sunt formate din: se
dimente detritice de coloare închisă, din facies 
calcar şi calcar de coloare albă. Fauna are ca 
representanţi: Plesiosaurus, Ichthyosaurus, Me- 
soden, Trigonia, Terebrotula, Rhamphocephalus, 
Teleosaurus, Stejanoceratide, Pterodactylus ele- 
gans, Oppelia, Reineckeia, Nerina, Gryphea di- 
lota, etc. Flora este compusă din: Ossnondee, 
Schizeacee, Ctenopteris, Lomatopteris, Forami- 
niferi, Cycadopteris, Zamites, ete.

Formaţiunea Jurasică dela Wealden, depo- 
site de apă dulce cari au venit la frontiera Ha- 
novrei şi Holandei de s’au superpus. Ele cuprind 
la basă gresie "Wealdiană ("Wealdensandstein) şi 
pe culme argilă 'W’ealdiană(Wealdenthon). Fauna 
cuprinde: pesci,Uniosubsinuatus, Cyrenatenius; 
iar flora este bogată în gymnosperme şi crypto- 
game vasculare.

Jurat, cetăţean care, tras la sorţ şi îndepli
nind anume coudiţiuni, este chiemat să se pro
nunţe asupra imui fapt pentru ca judecătorii 
să aplice legea. J. poate fi civil sau penal. Tota
litatea juraţilor penali împreună cu magistraţii, 
cari aplică legea, formează Curtea cu juraţi. 
Ca participare a poponilui în judecată, juraţii 
se găsesc la începuturile tuturor societăţilor. 
Găsim pe Heliaşti la Atena; pe judices juraţi 
in questiones perpetuae la Roma; pe boni ho- 
mines sau rachinburgii în judecata medievală 
(mal franc, sau ting scandinav); în djemâa la 
Kabylii actuali, etc. In timpurile moderne e o 
imitaţiune după Englezi şi sunt puţine popoare 
civilisate cari n’au introdus această instituţiune 
(Olanda n’o are). Scopul a fost ca să se înlă
ture judecata prea profesională şi supusă siste
mului, pe care o găsim la judecătorii ordinari. 
J. judecă delictele timpului cu ideile timpului: 
acesta e avantajul incalculabil al instituţiunii, şi 
curentul ostil modern se basează tocmai pe el 
pentru desfiinţarea ei.

Jurători, sistem judiciar dispărut aeji. J. nu 
aveau atribuţiunile martorilor, ei numai con
firmau mărturia unei alte persoane. Dacă cineva 
pretindea ceva, trebuia să aducă cu sine la jude
cată înaintea divanului şi a lui vodă un numer 
de 6, 12, 24 sau 48 de indivizi, cari jurau îm
preună cu dînsul că are dreptate. Cel care trăgea 
în judecată trebuia să aducă 6, 12 sau 24 de 
jurători, iar cel care era tras în judecată, aducea
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un numer dublu de jurători 12, 24 sau 48. In 
hrisoavele domnesc! nu se pomeue jce ca numeral 
jurătorilor să fi trecut de 48. J. români aveau 
aceleaşi atribuţiuni ca şi conjuratores din dreptul 
medieval german. [Caion.]

Jurca, familie nobilă din Maramureş. 1514 
Teodor de Jurkafalva, este conducetor al popo
rului in rescoala lui Dozsa, luptând contra io
băgie!. In 1725 Grigore J. protopretor, Timoteu J. 
fiscal comitatens, Paul locotenent. Dela 1866—69, 
loan, fiul lui Timoteu, vice-comite, român zelos, 
a conlucrat la înfiinţarea Asociaţiunii pentru cul
tura ])oporului român din Maramureş, înrudit 
cu familiile Man şi Mihâlyi. loan J., procuror. 
Basiliu Jurca, not. comitatens, pretor şi de
putat dietal; membru al comitetului Asociaţiunii 
pentru cult. pop. rom. din Maramureş.

Jurien de laGraviere, 1) J. (1772—1849), admirai 
francez, ajuns aci din simplu matelot, mulţă- 
mită resboaielor revoluţiunii; a bătut pe Englezi 
la Sables d’Olonne (1809).

2) Jurien de la Graviere (1812—92), fiul celui 
de sus, admirai francez, foarte savant şi om de 
litere, membra al academiei franceze. S’a distins 
în campaniile din Crimeea şi din Mexic; foarte 
mult apreciat de împăratul Napoleon III, l-a 
servit ca adjutant. A lăsat numeroase scrieri 
istorice asupra maiInei. [Constant B.]

Jurilovca, corn. rar. în Rom. (Dobrogea), j. 
Tulcea, situată pe malul apusean al lacului Ra- 
zelm, cu 2872 loc. Lipoveni şi Ovrei. (Dicţ. geogr. 
1896), cai'i se ocupă mai ales cu pescăritul.

Jiirinea Cass., (botan.) gen de plante pere- 
nale din fam. Compo.sitelor, trib. Cynaroideae, 
înrudit cu Serratula (v. ac.) de care se distinge 
prin pap cu areola rect sau aproape rect afixă, 
setele concrescute la basă cu un disc cpigyn. 
Cuprinde vr’o 40 specii sud-europene şi mediu- 
şi vest-asiatice, dintre cai'i J. mollis Rchb., 
împodobesce cu deosebire baraganele noastre.

[A. Pr.]
Jurisconsult, om care cunoasce în mod apro

fundat sciinţa dreptului; care are cunoscinţe 
vaste în această materie 

Jurisdicţiune, puterea dată unui tribunal sau 
unui magistiat de a primi şi a îndeplini unele 
acte sau de a judeca un proces. In primul cas 
juridicţiunea se numesce graţioasă, în al doilea 
contentioasă. (v. şi art. Magistratura şi Puterile 
Statului.) [—]

J. eclesiastică, este puterea, ce o au mai marii 
bisoricei de a dispune tot ce conduce la conser
varea ordinei bune în biserică şi promovarea bi
nelui spiritual al credincioşilor. Puterea aceasta 
e: legislativă, judiciară şi executivă sau coac- 
tivă (penală). Obiectul J. ecl. este; tot ce trebue 
să creaijă şi să facă fiecare creştin. J. e ordi
nară, când e legată de cutare oficiu ori dem
nitate, aşa e jurid. episcopului, care se şi nu
mesce ordinar; J. vicariă, pe care o deprinde 
cineva nu în virtutea oficiului seu, ci în virtutea 
oomisiunii ori autorisării din jiartea celui ce are J. 
ordinară. (Cf. Dr. I. Raţiu, Instit. Dreptului bise
ricesc. Blaj, 1877, § 58—60.) [Dr. Is.Marcu.] 

Juris utriusque Doctor, Clat.J prescurtat J. U. 
D., Doctor în ambele drepturi, adecă atât al 
celui roman, cât şi al celui canonic.

Jurisprudenţa, sciinţa dreptului. Ouveutul acesta 
are mai multe accepţiuni ; 1) o adunare de de-

cisiuni a diferitelor instanţe judecâtoresci; 2) so- 
luţiunea constantă pe care o instanţă judecă
torească o dă într’o chestiune controversată; 
jurisprudenţei i-se opnne doctrina, adecă dreptul 
teoretic explicat de autori.

Juriu, curte cu juraţi (v. ac.).
Juriu de onoare. Se obicinuiesce în unele 

ţeri a se alege de fiecare corp de trupă câte un 
J. de onoare, compus din câţiva oficieri, sub pre
şedinta celui mai vechiu, căruia i-se supun di
feritele diferende între oficierii corpului, obsei^vă 
pe oficierii cari fac datorii,' joacă cărţi sau pe 
aceia cari sunt pe calo de a fi antrenaţi spre 
alte viţii; hotăresce la ori ce chestiune de onoare 
între oficieri, dacă trebue ca să iese pe teren, etc.

Jurnal, v. piar.
Jus, (lat.) drept (v. ac.) Jus primae noctis, 

in evul mediu dreptul proprietarului (domnului 
de păment), de a petrece după căsătorirea su
puselor sale noaptea dintâiu cu ele. Mai turcjiu 
a luat caracterul unui imposit în bani. Cerce
tările mai noue trag la îndoială, că J. p. n, ar 
fi existat cândva.

Jussieu, Antoine Laurent, n. 1748 în Lyon, j- 
1836 în Paris, ca prof. la Jardin des plantes Bo
tanist de vaste cunoscinţe sistematice, remarcabil 
ca primul ce a stabilit o ordine naturală, sistemul 
lui J., în gruparea plantelor ; el îşi expuse 
vederile în scrierea sa: «Genera plantarum». 
Paris, 1774 ; studiază şi publică o serie de mo
nografii dela 1774—l8l2în»Memoires etAunales 
du Museum*. [A. Pr.]

Justicia L., (botan.) gen de plante erbacee rar 
fratescente din fam. Acanthaceeloj', trib. Ju- 
.stieae, cu corola bilabiată, cu doue stamine, lo- 
culida lor inferioară la basă cu călcâiu şi doue 
ovule în fiecare loculidă. Cuprinde vr’o 100 specii 
din regiunile calde, dintre cari unele precum J. 
coccinea Aubl., J. spedosa Roxb., etc. se cultivă 
ca plante decorative de florărie. [A. Pr.j

Justificare, îndreptare, îndreptăţire; ase ju
stifica, a dov^i că a fost îndreptăţit a face resp. 
a întrelăsa ceva; a se desvinovăţi. După doc
trina bisericii catolice: J. este strămutarea omului 
din statul pecatului în statul sfinţeniei şi al drep
tăţii. Această schimbare se întâmplă cu ajutorul 
graţiei divine. După doctrina protestantă, J. o 
numai estrinsecă, adecă se iartă omului pedeapsa, 
pentru dreptatea lui I. Chr., nu se şterge însă 
macula pecatului din suflet. [i—m.]

Justin, Martirul, n. pe la 100 în Flavia Noapolis, 
vechea Sichem, din părinţi păgâni. A studiat 
filosofia în jnai multe şcoale, până când în urmă 
cugetă, că cea mai bună e cea platonică. Cu
noscând mai târ4iu religiunea creştină, a îmbră- 
ţişat-o cu toată căldura pe la 133—137. Se nutria 
şi îmbrăca după obiceiul filosofilor şi a întrej)iins 
mai multe călătorii şi apoi s’a stabilit la Roma, 
unde a suferit martiriul la 166. Sf. J. a fost 
un filosof adânc şi apologet distins al religiunii 
creştine, pentru apărarea căreia a scris mai 
multe opere.

Justinian, împărat de re.sărit (527—565), ne
potul lui Justin I, n. 483 în Moesia, la Tau- 
resium. El a fost fiu de ţeran şi adoptat clo cătiă 
unchiul său Justin, căruia i-a urmat la tron în 
527. J. a avut multe rele de vindecat. El potoli 
pasiunile politice şi religioase în lăuntrul im
periului. De altă parte roîutemeiază puterea im-
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perială în Marea Mediterană, întăresce fron
tierele şi îmbunătăţesce instituţiile politice şi 
administrative ale imperiului seu. J. ajutat de 
generali capabili şi de miniştri pricepuţi, face 
ca domnia lui să fie numerată printre cele mai 
strălucite din istoria bizantină. Intr’adever ge
neralul lui J., Belisar, ia Cartagina dela Van
dali 533; iar Narses cuceresce Italia dela Osti’o- 
goţi (555). De asemenea Grecii iau o parte din 
Spania din manile Visigoţilor (554). Acum J. se 
putea lăuda cu drept cuvent, că întreaga Me
diterană e: Mare nostrum. In Orient însă, J. 
nu fu atât de norocos, din pricină că avu de 
luptat împotriva unor popoare mai puternice. 
Aşa J. fii silit să plătească tribut suveranului 
Persiei, Chosroie Nusbirvan în doue rânduri: 
532 şi 561. De asemenea la Dunăre avu să ţină 
piept Bulgarilor, cari ajunseră până sub zidurile 
capitalei. J. nu putu scăpa de ei decât opu- 
nendu-le pe Avari. In lăuntru imperiul fu fră- 
mentat de luptele dintre ver(ji şi albaştri. Vergii 
provocară o rescoală, în urma căreia J. era ho- 
tărît să fugă, însă îmbărbătat de soţia sa Theo- 
dora le resistă, punend să-i omoare în circ. 
Meritul cel mai de căpetenie al lui J. constă în 
numirea unei comisiuni, spre a alcătui Codex 
Justinianeus la 529. (v. Corpus Juris Civilis). 
Afară de asta J. arată un gust deosebit pentru 
architectură. El puse să construiască numai la 
Constantinopole 25 biserici, între cari cea mai 
măreaţă e Sf. Sofia, ce e o minune a artei bizan
tine. La Ravenna a înălţat biserica Sf. Vital (547). 
Isvoare ; Procopiu, 1) Istoria resboaielor împo
triva Goţilor, Perşilor, Vandalilor. 2) Istoria se
cretă. 3) Discurs asupra edificiilor. Operele lui 
Procopiu au fost resumate de Dendorf, 3 voi. 
(1833—38); Isambert, Hist. de J. Paris, 1856.

Justiniana, Prima, oraşul Uskub (Tauresium) 
din Serbia. In acest oraş s’a născut împ. Ju- 
stinian, de aceea el a reconstruit oraşul sub 
numele: Justiniana Prima.

Justiţia, (lat.) dreptate; ca termin de etică este 
aceea dintre virtuţile cardinale, care ne face să 
respectăm drepturile altora. Ea are doue laturi, 
una negativă şi alta positivă. Cea dintaiu ne 
face ca să nu scurtăm pe alţii în drepturile 
lor, iar a doua ne face ca să le recunoascem 
cu fapta şi în mesura puterilor să căutăm, cu 
sfinţenie a le apera şi promova. Potrivit cu di
feritele raporturi sociale ale omului, şi J. este 
mutuală, legală distributivă. Cea dintâiu
îndatoreşce a recunoasce unii altora dreptul şi 
a le da ceea ce merită; a doua îndatoresce a 
respecta ordinea publică şi legile, în cari ea este 
stabilită; a treia este care impune stăpânirei 
ca să reguleze şi să distribue drepturile şi da
toriile publice în societate, potrivit cu meritul 
şi aptitudinele fiecărui membru al ei. (v. şi art. 
Magistratura şi Puterile statului.) (Cf. Mironescu, 
Morala, § 147). ^ [PI.]

Justiţia militară, în Rom. se împarte de: 
a) Consiliile de disciplină, b) consiliile de res- 
boiu, c) consiliile de revisiune, şi în timp de

resboiu se mai împarte şi de pretori, (v. art. 
Consiliu, etc.)

Just titlu, (jur.) e causaîn vîrtutea căreia cineva 
are drept a deţine un bun. Titlul trebue să fie 
translativ, strămutator de proprietate. (A. 1897 
Civ. Rom.) Ex.: ven(jarea. Titlu înseamnă causă, 
nu inscris. (A. 486, 494 Civ.) Aşa, la prescripţie 
se (pce justa causă = just titlu. (A. 1895.) Pentru 
a pute prescrie un imobil determinat prin 10 sau 
2() ani, trebue să fii de bună credinţă şi să ai o 
justă causă, adecă un temeinic motiv de a te 
crede proprietar. Art. 2265 Fr., corespuucjetor 
cu art. 1895 C. Civ. Rom., (Jice juste titre.

Juszth, luliu, om politic maghiar, n. 13 Ian. 
1850. 1876 protopretore în Bekesgyula; călă- 
toresce apoi prin Germania, Italia, Francia. Reîn- 
torcendu-se, organisează partidul independentist 
în com. Csanâd; 1884, 1887 e ales deputat în 
Mako; 1891, dupădesbinarea fracţiune! Ugroniste, 
fu ales vicepresident. 1893 president al parti
dului în locul lui Carol Eotvos. 22 Febr. 1895, 
J. cu 33 soţi de principii iese din partidul indepen
dentist şi ^-ist; s’a alăturat şi fracţiunea Eotvos.

Jută sau Piti sunt fibre textile extrase diu 
liberal diferitelor specii de Corchorus (v. ac.), 
G. olitorius L., C. acutangulus Lam. ş. a. de 
prin Africa tropicală şi Indiile orientale. Se în
trebuinţează la confecţionare de saci, covoare, 
pasmanterii, etc.

Juvenalia, o serbătoare la Romani. împăratul 
Nero din incidentul, că a întrat în virsta de 
june (iuvenis'' a întrodus ludi scenici (produc- 
ţiuni teatrale) şi de aici serbătoarea s’a numit: 
Juvenalia.

Juvenalis, Junius Decimus, (42—120 d. Cr.); 
cel mai mare poet satiric latin, s’a născut la 
Aquinum, oraş din ţeara Volscilor, 42 d. Chr., a 
scris 16 satire în versuri. Măiestria expuuerei, 
claritatea şi argumentarea satirelor lui J., au 
făcut din el un astru al literaturei latine. Avea 
o singură manie: declamarea, lucru care se ob
servă destul de mult în satirele lui J. Adânc 
cunoscător al viţiilor, cari rodeau statul roman, 
dînsul lovesce şi lasă urme ori unde atinge. 
Geniul lui J. se observă mai ales în satira VllI-a, 
în care biciuesce neîndurător pe cetele de pă
răsiţi ai societăţii romane, cari, basându-se că 
numeran printre străbunii lor oameni mari, re
clamau dela stat tot felul de privilegiuri. Fran- 
cheţa lui J., unită cu ironia, este superbă şi 
fără păreche până acum. Moare pe la 120 după 
ce sufere la bătrâneţe un crud exil. Lit: »Ju- 
venal« de Const. Al. lonescu. [Caion].

Juventa (sau JuventasJ, la Romani (}ina juneţei 
şi a junimii. îndată ce ficiorul căpăta hainele de 
june şi îmbrăca toga, Vestmeutul de bărbat, 
pleca pe Capitol în săcrariul (Jieei J. şi acî se 
ruga şi sacrifica.

Juvaer, clenodiu, obiect de podoabă, făcut din 
aur şi pietri preţioase. Derivă din latinescul »gau- 
dium« (bucurie), întocmai ca şi franc. »joujou« 
sau »joyau« şi ital. »giojello«, însemnând: obiect 
ce produce bucurie.

Enciclopedia română. Voi. 11. o9



K
Articole ce nu se găsesc aici sUnt a se căuta sub G.

K, litera Kappa (K) din alfabetul grec., de 
origine din fenicianul Kaf. In antichitate se fo
losea k şi în scrierea romană, mai târziu însă 
s’a înlocuit cu litera c. Pe timpul clasicilor se 
găsesce arareori. In limbile romanice nu se usi- 
tează, decât în cuvinte de origine străină. K. 
(abreviare romană) = Kalendae şi Kalumniator 
(pentru că calumniatorilor le lipiau pe frunte 
marca K). K(în chimie) = Kaliuni. K (în Anglia) 
= King (rege), mai adeseori Knight (cavaler).

(în limba magh.) = regesc.
Kaaba, (Ka’ba) sanctuarul Arabilor în Mecca, 

o casă 12 m. lungă, 10 m. lată şi 1.5 m. înaltă, 
aleasă de Mohamed pentru a servi ca centru al 
cultului islamitic şi locul de peregrinare a cre
dincioşilor mohamedani.

Kaalund, Hans Wilheîm, poet danez, n. 1818 
în Copenhaga, f 1885. Ser. principale: »Ein 
Friihling«, (6 ed. 1883); »Herbst«, (4 ed. 1889); 
»Gedichte«, (1881) şi drama »Fulvia«, (4 ed. pre
lucrată 1891).

Kaarta, tinut în Sudanul francez (Africa) spre 
nord dela Senegal, ca. 300,000 loc. Loc prin
cipal Nioro; ocupat de Francezi la 1891.

Kaas, Ivor, baron, publicist magh., n. 24 Ian. 
1842 în Lontho (cott. Hont). Tatăl seu a imigrat din 
Danemarca ca locotenent de husari. K. a studiat 
dreptul. 1875—94 prim-colaborator al (Jiarului 
»Pesti Napl6«. 1875—78 a representat în dietă 
cercul electoral al Haţegului, 1888—92 cercul 
al IV din Budapesta.

Kabarda, ţinut muntos la poalele nordice ale 
Caucasului, locuit de Kabardieni şi Tatari; se 
împarte în K. mare (vestică) şi K. mică (estică).

Kabbala, v. Cabala.
Kabeira, (Kabira), oraş în Pontus, reşedinţa 

lui Mitridate, care trăia aci; la 72 a. Chi’. cu
cerit de Lucullus; a(ţi Nicsar.

Kabill, triburi din seminţia Berberilor, în Africa, 
locuind prin munţii literali dela Vad-Isser până 
la gurile rîului Vad-Kaber, în numer de ca. 
760,000. Au piele brună închisă, se ocupă cu 
grădinăritul, pomăritul şi industria. Aparţin te- 
ritorului militar algerian. [t.]

Kabola Polyana, staţiune balneară în Ungaria, 
cott. Maramureş, numit şi Gfyertyănliget, la o 
înălţime de 500 m. asupra mării, cu o regiune 
romantică. Are mai multe isvoare alcaline feru- 
ginoase, cari se folosesc atât ca băi calde şi reci, 
cât şi la cură internă. Ultima analisă făcută de 
profesoml Hanko arată între alte ingredienţii 
385 cm. c. de acid carbonic liber la un litru de 
apă. Temperatura la isvor este de 10° C. Un 
hotel şi mai multe vile particulare servesc pentru 
adăpostirea visitatorilor. Clima favorabilă şi apele 
minerale atrag din an în an mai mulţi oaspeţi în 
timpul de vară, cărora le stă la disposiţie şi un

institut de hidroterapie. Medic se află în loc. 
(Cf. Dr. Bruck, »Kurorte und Heilquellen Un- 
garn’s.« Budapest, 1883.) [Dr. Vuia.]

Kaca, rom. Caţa, germ. Katzendorf, comună 
mare în Trans., cott. Ternava mare, cu 1213 loc. 
(1891) Români şi Saşi; staţiune de cale ferată.

Kachetia, ţinut în Transcaucasia, guvernam. 
Tiflis, renumit pentru cultura viilor.

Kaci, (CudJ, stat vasal în Estindia, 16;834 km2., 
cu 558,415 loc. Capitala Bhugi.

Kacia Gandava, regiune în colţul nord-estic 
al Belugistanului, 27,500 km2., cu 100,000 loc.

Kaciar, (engl. Cachar), ţinut în prov. indo- 
britică Assam, 10,877 km2., cu 386,483 loc. Se 
cultivă orez şi ceaiu.

Kacic-Mi08iclH}^(2mu;poet serbo-croat, n. 1690 
în Brist (Dalmaţia), f 1760 ca călugăr fran
ciscan în mănăstirea Zaostrog. Scrise cântece 
istorice în stil poporal, adunate sub numele de 
»Pjesmarica« (Carte de cântece).

Kacko, rom. Găţcău, corn. mică în Trans., 
cott. Solnoc-Dobâca, cu 1364 loc. (1891) Români 
şi Saşi; staţiune de cale ferată.

Kaczkowskl, Sigismund, scriitor polon, n. 1826 
în Bereznica, GaUţia, trăiese în Paris; a scris 
o mulţime de romane istorice.

Kadelburg, Gustav, actor şi autor de comedii, 
n. 26 Iul. 1851 în Budapesta. Crescut în Vieua, 
s’a făcut actor la vîrsta de 17 ani. A jucat în 
teatrele din Lipsea, Halle, Viena, Hamburg, apoi 
angajat bonvivant la Teatrul-German din Porlin 
până 1894. Parte singur, parte în companie cu 
Fr. Schonthan sau Oscar Blumenthal a scris nu
meroase comedii şi vodeviluri bine succese, ca 
»Der wilde Baron*, »Goldfische«, »In Civil* ş. a.

Kadgeari, seminţie de popor nomad şi res- 
boinic, de origine turcomană. Dela 1794 numele 
dinastiei din Persia.

Kafîri, (arab.) = necredincioşi, eretici, în con
trast cu dreptcredincioşii mohamedani (mu’min 
sau muslim).

Kagoşima, oraş maritim pe insula japoneză 
Kiusiu, cu 55,197 loc. (1896).

Kabira, v. Cairo.
Kabibaum, Boala lui, o ciudată boală mintală, 

consistând în presentarea succesivă şi ciclică a 
mai multor stadii de melancolie, manie, tempealăşi 
demenţă. E rară ca boală mintală. [Vaschide.]

Kaifong, (Kai-fung-fu), oraş în China, capi
tala provinciei Ho-nan, lângă rîul Hoang-ho, 
150,000 loc. Odinioară oraş renumit şi capitala 
imperiului chinez, in decursul timpului însă de 
repeţite ori nimicit de esundările rîului Hoang-ho, 
astă(Ji şi-a perdut însemnătatea. [M. Bodin.J

Kailas, munte în Tibet, venerat şi ţinut sfânt 
ca locuinţă a (Joilor indici. Din acest munte is- 
voresce rîul Indus.
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Kaindl, Raimund Frideric, prof. şi istorio

graf, n. 31 Aug. 18t)6, în Cemăuţ în Bucovina, 
profesor pentru istorie, geografie şi limba germ., 
doctor în filosofie dela univ. din Cernăuţ; se 
duse Ia Viena la Institutul pentru cercetări isto
rice. 1893 profesor la şcoala reală gr.-or. din 
Cernăuţ, habilitându-se totodată şi pentru docen- 
tarea istoriei austriace la univ. de aici. In 1896 
a trecut ca profesor definitiv la Institutul pentru 
înveţătpri şi învăţătoare. A publicat diverse 
studii istorice despre Bucovina, între cari: Ge- 
schichte der Bucowina, în trei broşuri, ântâia 
Cernăuţ, 1888 şi 1896 (ed. 2), a 2-a 1895 şi a 
a 3-a 1898; Zur Geschichte der Stadt Czemo- 
vritz, 1887; Zleine Studien zur Altertumskunde 
der Bukowina, 1893; Erwerbung der Bukowina 
durcli Osterreich, 1894; Fr. A. Wickenhauser, 
1894; Der rumân.-archăologiscbe Verein in der 
Bukowina, 1894; Kaiser Josef II. in seinem Ver- 
hăltnisse zur Bukowina, 1896; Kleine Beitrăge 
zur Kiinde der Bukowina, 1897; Zur Geschichte 
der Bukowina im Jahre 1849, 1898; Die Ru- 
thenen in der Bukowina, 2 broş., 1889 şi 1890; 
Die Huzulen, Viena, 1893; despre traiul, dati- 
nele şi credinţele Huţanilor şi ale Rutenilor 
a mai publicat ancă vr’o 16 broşurele; Aus der 
Volksiiberlieferung der Rumănen iu der Buko
wina, Frankfurt, 1898; Das Entstehen und die 
Entwickelung der Lippowaner Kolonien in der 
Bukowina, Wien, 1896; Studien liber den h. Adal- 
bert, Bischof von Prag, Wien, 1893; Urkunden 
zur Geschichte des 30-jahrigen Krieges; Zur 
Lokalgeschichte Niederosterreichs; Beitrăge zu 
den ungarischen Geschichtsquelleu, etc. K. a 
fost numit de Societatea Oomenius membru cu 
diplomă, şi de k. k. Centralkommission fur hist. 
und Kunstdenkmăler din Viena, membru core
spondent. [Dr. I. G. Sbiera.]

Kainit, mineral, clorură de potasiu şi sulfat 
de magnesiu hidratat. Monoclin, dar se presintă 
mai ales în masse cristaline. Se exploatează în 
gisementele de săruri de potasiu din Harz (Stass- 
furt, etc.) şi la Kalusz (Galiţia).

Kairina, (Ci, HlB NO, HCl), Clorhidratul de 
etil-oxitetrahydrochinoleină. Cristale albe, prisnie 
rombice, fără miros şi uşor solubile în apă. 
Gustul sărat şi recoritor. Reacţiunile sale ca
racteristice sunt: Cu clorura ferică provoacă o 
coloraţiune violetă, cu acidul azotic fumant, oo- 
loraţiune ca a sângelui. Se întrebuinţează în 
medicină ca antipiretic. [S. M.]

Kairvan, (Kairoân), oraş în Tunesia, în locul 
celui din vechime Vicus Augusti, la 140 km. 
în sud de Tunis, şi 370 km. dela mare, cu 
30,000 loc. K. se consideră sfânt, şi nu e permis 
uemahomedanilor să între în el. Moschea Okba 
este una dintre cele mai renumite antichităţi ale 
Islamului, în ea se află preste 300 stîlpi de mar
moră, granit şi de porfir.

Kaisarieh, oraş în vilaietul turcesc Angora, Asia 
mică, la poalele de nord ale vulcanului Ardţif-dag, 
în vechime Mons Argaeusa, 3962 m. în.; nu- 
meră 60,000 Ioc., dintre cari a treia parte sunt 
Armeni şi Greci. K. s’a zidit pe ruinele cetăţii 
romane Caeaarea, ale cărei ruine şi astăzi se văd.

[M. Bodiu.]
Kaiser, Frideric, pictor, n. 21 Ian. 1815 în 

Lorrach, , 13 Oct. 1889 în Chaiîottenburg. 
Chiemat de regele Carol (1883), a petrecut in

Bucuresci pentni a face tabloul festivităţilor de 
încoronare. A pictat mai ales scene de pe câmpul 
de resboiu.

Kaiserfeid, Moritz, cav. de Blagatinscheg, n. 
11 Ian. 1811 la Pettau, a studiat dreptul, 1848 
deputat în dieta Stiriei, 1849 îii adunarea uaţ. 
germ. din Frankfurt şi 1861 în camera imper. 
din Viena, unde organisâ fracţiunea autono- 
miştilor. In fruntea acesteia el combătu mai 
ântâiu ministeriul Belcredi, susţinend dualismul, 
iar apoi ministeriul Hohenwart, până îi succese 
a-1 resturna. După ce fusese în două rânduri 
president al camerei şi refusase un portofoliu 
de ministru, el fu mutat în casa magnaţilor şi 
numit mareşal al Stiriei. Retras în viaţa paiii- 
culară, *j* 14 Febr. 1885 la Birkfeld.

Kajak, bărcuţă uşoară, transportabilă pe uscat, 
întreouinţată în mările polare. Celebrul explo
rator Nansen în faimosul său voiagiu la Polul 
nord s’a servit de două K.-uri, pe cari le trans
porta în sănii pe ghiaţă, când drumul pe apă 
îi era închis. [Constant B.]

Kajanel, (rom. CăienelJ, corn. mică în Trs., 
cott. Hunedoara, cu ca. 600 loc. Români. Sta
bilimentele unei societăţi germ. pentru exploa
tarea minelor de aur dela C. şi Băiţa. [t.J

Kajomort, în mitol. pers. primul om, crescut 
din şoldul drept de dinainte al taurului Abudad 
(v. ac.). K. a fost bărbat şi femeie într’un trup, 
o fiinţă sfântă şi de tărie admirabilă. Archidevul 
Astujad cu 1000 devi şi alte fiinţe rele au omorît 
pe K. în luptă de 30 ani. (v. Meschia.) [Atm.]

Kakas Mărton, pseudonim al romancierului 
magh. M. Jokai. Sub acest nume Jokai publicase 
poesiile sale politice-umoristice, şi a redactat 
(Jiarul umorist »Ust6kos«. K. M. se numesce şi 
o foaie umoristică ilustrată, ce apai'e în 1. magh. 
dela 21 Aug. 1894 sub redacţiunea Iui V. Râ- 
kosi (Sipulusz). [f]

Kaki, numele vulgar al arborelui Diospyros 
Kaki L. (v. ac.) din laponia şi China; fructele 
acestui arbore sunt comestibile.

Kakinada, (Gacanada), oraş cu port în pre- 
sidenţia indobritică Madras, la gura rîului Go- 
daveri, 40,553 loc. (1891).

Kak-ke, v. Beriberi.
Kako, (grec.) în composiţii = rău. (v. Caco —.)
Kalăcsa, (rom. Oălacea), corn. mare în cott. 

Timiş, 1189 loc. (1891) Români, şi puţini Ma
ghiari şi Germani. [t.]

Kalahari, (Kalăhara, Karri-Karri), pustie în 
Africa de sud, 1780 km. lungime şi 740 km. 
lăţime, cu puţini locuitori.

Kalain, aliagiu format din 126 părţi Plumb, 
14 staniu şi 1'25 Cupru şi puţin Zink, usitat în 
China sub formă de foi, în cari se poate con
serva ciaiul.

Kalais şi Zetes, în mitologia greacă, fiii lui 
Boreas şi ai Oreithyiei, amendoi înaripaţi au luat 
parte la expediţia Argonauţilor şi la întoarcere 
liberară pe sora lor Kleopatra, care fusese că
sătorită cu Phineus, dar care acum era ţinută 
la închisoare de cătră soţul ei, însurat a doua 
oară cu alta.

Kalamaika, dans popular ţigănesc, în 2/4, cu 
perioade scurte de câte 4 tacte, şi de un ca
racter pasionat.

Kalamata, (Kalamae, vechiul Pherae), oraş 
în Grecia, provincia Messenia, şi capitala epar-

59*
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chiei cu acelaşi nume, altuată aproape de Golful 
Messenia sau Corone, 14,298 loc. (1896); grădini 
frumoase cu tot soiul de plante, cu cari locui
torii fac un comerciu viu. In 9 Apr. 1821, aci 
s’a convocat prima adunare greacă naţională.

[M. Bodiu.]
Kalarites, pe arămânesce Călăriţi (v. ac.), o 

corn. curat arămânească la Pind în Grecia, pe 
lângă graniţa turcească, într’o posiţie minunată, 
vis-ă-vis de Siracu, altă corn. arămânească pe 
păment turcesc. K. are cam 1500 loc., la înce
putul acestui secol avea preste 7000 loc., între 
ei mulţi negustori foarte bogaţi, ce fu causa că 
bandele albaneze ale lui Aii Paşa îl jefuiră şi 
locuitorii se împrăştiară.

Kalathos, (grec.) capitel în formă de potir la 
columnele (v. ac.) corintice.

Kalauria, în evul vechiu oraş şi insulă în 
Grecia, partea estică a ţermului Argolis, unde 
era renumitul templu al lui Poseidon, ce în ve
chime servea ca asii şi era centrul confedera- 
ţiunii K. Aici a căutat refugiu şi Demosthenes 
(v. ac.), 322 a. Chr. Astăzi poartă oraşul şi insula 
numele de Poros, 7000 loc., mare parte Albanezi. 
Dela oraş în depărtare de 3 km. şi astăcji se ved 
ruinele bisericei Poseidon. [M. Bodiu.]

Kalbeck, Max, poet şi scriitor germ., n. 1850 
în Breslau, dela 1^3 critic la »Presse« în Viena.

Kalenda, în mitol. indică fata soarelui, şi în
suşi soarele tiner din Dec., când a fost vene
rată şi salutată prin daruri. K. a fost muierea 
lui Krischna (v. ac.), v. şi Calendae.

Kalenberg, principat ^aparţinător guvernam, 
prus. Hannovera, numit după castehrl K. acum 
în mine; 2250 km*, cu 300,000 loc. 1432—82 
şi 1495-1584 a fost independent.

Kalevala, adecă »Ţeara lui Kaleva*, epopea 
naţională a Finlandezilor. E o lungă serie de 
cântece şi poeme, cari au început a se aduna 
numai în seci. ti’ecut şi âncă e neterminată. K. e 
ultima epopeă poporală mare; cuprinde 22,800 ver
suri de câte 8 silabe, nerimate, în 50 de cântece 
sau rune; cu 7000 de versuri mai mare ca lliada. 
Prima ediţiune, publicată de eruditul finlandez 
Lonnrot 1835, cuprindea numai 32 de rune. Ci
clul runelor K.-ei e mai mare ca ciclul omeric. 
Obiectul ei e resboiul legendar între poporul 
finlandez şi Laponi; colecţiune de legende eroice 
şi tradiţiuni mitologice. Traducere frc. de Leouzon- 
Leduc, 2 voi. 1845; germ. de Schiefner, 1852.

Kalgan, oraş în prov. chineză Pecili, la ho
tarul Mongoliei, cu 70,000 loc.; comerciu cu 
ceaiu spre Kiachta.

Kalgujew, insulă rusească în Oceanul Arctic, 
spre nord-est dela sinul Ceskaia, 3496 km*.; 
numai vara e cercetată de Samoie(]i pescari.

Kali, în mitol. indică un predicat al 4inei 
Parwati, muierea lui Şiva; a representat pu
terea stricării în natură, principiul reu, şi ca 
^ină de resbunare a pretins sacrificii de oameni.

Kalida9a sau Calidasa, cel mai mare poet al 
Iniilor; trăia pe la 100, după alţii 50 a. Chr. 
la curtea regelui Vikramaditya, în o pleiadă de 
alţi 9 poeţi. A scris poeme epice, descriptive, 
elegiace, dramatice, însemnate prin o filosofie 
dulce, prin cunoscinţa inimei omenesci, prin o 
adâncă religiositate şi prin stilul plin de farmec 
poetic, adevărata oglindă a naturei frumoase şi 
sublime a Indiei, Intre dramele sale, cea mai

celebră e Sakuntala, cunoscută în toate limbile 
culte, în rom. admirabil tradusă de G. Coşbuc. 
Opere traduse în frc. de Fauche, 2 voi.

KaliI Patrona, capul rescoalei turcesci, care în 
28 Sept. 1730 detronează pe sultanul Ahmed III 
şi-l înlocuiesce cu Mahmud I. Dintru ântâiu 
este ca şi un epiti’op al acestuia, dispunând ca 
un adevărat sultan: schimbarea chanului Crimeei 
şi a domnilor din Principatele Române. Astfel 
Constantin Mavrocordat, de abia ajuns domn în 
Muntenia, pierde tronul după o lună pentru a-1 
lua Mihail Racoviţă, iar Grigorq Ghica din Mol
dova era să pată acelaşi lucru, pentru a fi în
locuit cu un măcelar din Constantinopole, dacă 
Mahmud n’ar fi dat morţii pe teribilul Kalil (1731).

Kaliman, împărat româno-bulgar. In 1241 loan 
Assan moare, lăsând mai mulţi copii, între cari 
şi pe Kaliman, care se urcă pe tronul părintelui 
seu şi moare în 1246. După dînsul urmează 
fratele său Mihail, care este ucis în 1247 de 
cătră vărul seu Kaliman, care se urcă pe tron 
sub numele de Kaliman II. Acesta voind să 
se căsătorească fără voie cu soţia lui Mihail, 
Ştefan Uroş, regele Serbiei şi tatăl nevestei 
ucisului Mihail, ucide pe Kaliman II în 1260.

[Caion.]
Kaiinderu, 1) K.y loan, administrator al do

meniilor Coroanei şi membru al Acad. Rom., 
n. 28 Dec. 1840 la Bucuresci din părinţi bogaţi, 
şi-a făcut studiile juridice la Paris, unde a luat 
doctoratul în drept. In ţeară a devenit magistrat 
şi a înaintat până la curtea de casaţie. Infiin- 
ţându-se la 1884 Domeniile Coroanei, Regele 
Carol I îl numesce administratorul lor. Aici K. 
a desvoltat cea mai folositoare activitate eco
nomică şi culturală, îngrijind să se fundeze ate
liere de lucru, biserici, şcoli, biblioteci şi să 
facă din aceste domenii un model de progres 
pentru toată ţeara. Ales 1893 membru al Acad. 
Române, K. îi dăruiesce averea transmisă lui 
după un testament al reposatuliii Oteteleşanu 
cu intenţie filantropică, şi din venitul acestei 
averi de vr’o 3 mii. lei academia a creat şi 
dirige internatul dela Măgurele, lângă Bucure.sci, 
pentru crescerea fetelor române. Fără a se 
amesteca în luptele partidelor politice, K. a în
deplinit vremelnic două misiuni de importanţă 
politică: la 1881—82, sub ministeriul Brătianu, 
a fost comisaml guvernului la Berlin în mo
mentul rescumperării de cătră statul român a 
căilor ferate construite de Strousberg, şi la Oct. 
1899, sub ministeriul Cantacuzino-Manu, a fost 
tot la Berlin intermediarul anevoioasei contrac
tări a unui împnimut de 175 mii. pe bonuri 
de tesaui-. Principalele lui scrieri: Droit Pre- 
torien et Repouses des Prudents, Studii asupra 
legii celor XII Tabule, Viaţa municipală la 
Pompei, Romanii călători, etc.

2) Kaiinderu, Nicolae, fratele celui precedent, 
n. 1835 la Bucuresci, doctor în medicină dela 
facultatea din Paris, dela 1877 medic primar 
al spitalului Brâncovenesc şi dela 1887 profesor 
de clinica medicală la univ. din Bucuresci. A 
publicat între altele: Lepra în România, Tu- 
berculosa după profesiuni, Mielita sifilitică, etc. 
1889 a fost ales membru coresp. al Acad. Rom.

Kaliş, guvernament rus-polon, 11,374 km*, şi 
846,719 loc. (1897), bine cultivat. Capitala K., 
lângă Prosna, 21,680 loc. (1897); fabrici do



Kalisch — Kalocsa. 933

postav. 29 Oct. 1706 învingerea lui August de 
Polonia asupra Svedezilor; 28 Febr. 1813 trac
tatul de alianţă între Pnisia şi Rusia, 1835 marea 
taberă de paradă a armatei ruse şi prusiace.

Kalisch,Dawd,umorist germ., n. 1820 în Breslau, 
de origine ovreu. Contra voinţei sale a fost dat 
la comerciu, 1844 însă a trecut la Paris şi şi-a 
început activitatea literară, scriind corespondenţe 
pentru (Jiai’ele germ. 1846 reîntors în Germania, 
colaborator la »Charivari« în Lipsea, 1848 înte
meiază în Berlin rev. umoristică »Kladderadatsch«. 
t 21 Aug. 1872.

Kalium, v. Potasiu.
Kăliay, de Nagy Kallo, familie nobilă magh.; 

străbunul ei Ubul, primi dela Andreiu II pu
stele Napkor şi Guth.

Kăliay Beniamin, ministru comun de finanţe, 
n. 22 Dec. 1839. 1869 consul la Belgrad. 1875 
demisionează şi redactează diarul »Kelet nepe«, 
organ al partidului consei'vatormoderat(Sennyey). 
Părăsind această foaie, merge la Constantinopoie 
să studieze chestia orientală la faţa locului. După 
reîntoarcere publică: Istoria Şerbilor 1770—1815. 
(Budapesta 1877), şi Nisuinţele Rusiei în Orient 
(1878). Cunoscinţa referinţelor din Balcani i-a 
deschis calea cătră cele mai înalte oficii; fiind 
numit şef de secţiune în ministeriul de externe; 
1882 ministru comun de finanţe şi guvernator 
al Bosnei şi Herţegovinei, în care calitate a or- 
ganisat administraţia, justiţia, instrucţiunea, a 
îmbunătăţit comunicaţia, a ridicat comercial şi 
industi'ia. 1888 membru ordinar; 1890 membra 
onorar al academiei magh. In discursul seu de 
recepţiune: »Ungaria în marginea Orientului şi 
şi Occidentului®, arată chiemarea ce o are Un
garia în resărit. 1891 a ţinut un discurs come
morativ la academia magh. asupra contelui luliu 
Andrâssy. A tradus opul: Despre libertate de 
Stuart Mill.

Kallikratidas, general spartan, f 406 a. Chr. 
în lupta navală de lângă insulele Arginuso.

Kallimachos, poet grec şi erudit, n. pe la 524 
a. Chr. în Cyrene, în Lybia, director al biblio
tecii şi profesor de literatură la museul din Ale
xandria, sub Ptolemeu Filadelful şi Pt. Evergete. 
Scrise ca la 800 de opere, didactice şi poetice, 
în toate genurile. Mare parte periră. Din poesîi 
există 6 imne, însemnate pentru studiul mito
logiei din aceea epocă, 73 de epigrame^ 2 elegii: 
Peral Berenicei, imitată de Catullus, şi Ibis, sa
tiră în contra lui Apollonius din Rhodos, imi
tată de Ovidius. Traduceri, în versuri franc, de 
A. de Wailly, 1842; în versuri latine de Petit 
Radei, 1824; şi prosa franc, de La Porte du 
Theil. Paris, 1775.

Kallinos, poet grec, de mare talent, n. în Efes, 
probabil în seci. VII a. Chr.; creatorul elegiei pa
triotice. Fragmentele remase pubUcate în Poetae 
graeci minores; în Callini, Tyrtaei et Asii frag
menta de Bach, Leipzig 1831, au fost traduse 
în franc, de A. Firmin Didot.

Kalliope, în mit. grc. una din cele şepte muse, 
anume a cântecului eroic, (poartă tablă şi condeiu).

Kalliste, în mit. grc. (jina frumoasă a lunei 
din Arcadia şi mama lui Arcaş.

Kallisthenes, (365—328 a. Chr.), filosof grec., 
discipul şi nepot al lui Aristoteles. Luă parte la 
expediţiunea lui Alexandru cel Mare şi trimise 
din Babilon unchiului seu date astronomice ce

datau de mai bine de doue mii ani. Sever în 
obiceiuri, mustră şi chiar batjocori pe Alexandru, 
pentra desfrânările lui şi nu voî să-i recunoască 
divinitatea. Fiind implicat în conspiraţia lui Her- 
molaus, fu ucis. Din scrierile lui istorice nu ne-a 
remas nimic, se păstrează însă sub numele lui 
o scriere apocrifă, un fel de roman asupra lui 
Alexandra cel Mare.

Kallitriche, Pisica de mare.
' Kâlmăn, rege ung., v. Coloman.

Kalmar, comitat (Lan) în partea sud-estică a 
Svediei, 11,493 km2, cu 227,963 loc. (1896). Ca
pitala K. e situată pe insula Quarnholmeu şi 
are 12,305 loc.; port, catedrală frumoasă, epis
copie, comerciu viu; în apropiere se află castelul 
K, în care s’a încheiat la 1397 imiunea de K.

Kalmia L., (botan.) gen de plante din familia 
Ericacee, cu 7 specii, arbuşti, sub-arbuşti sau 
fruticuli, ce trăiesc în America de nord şi Cuba. 
Se cultivă în florării K. angustifolia L., ca plantă 
de ornament, pentra corola florilor lor albă sau 
roşă. Franzele de K. latifolia L. sunt folosite 
în America de nord la boale de piele, disenterii 
cronice, ş. a. însă cu băgare de samă, căci sunt 
şi otrăvitoare. Alte specii: K. cuneata Michx., 
hirsuta "Walt., etc. [S. Şt. R.]

Kăinoky, familie veche magh. din Transilvania, 
care se amintesce deja în seci. XIV., a ob
ţinut rangul de conte la 1697 şi s’a despărţit 
apoi în doue linii, una aşezată în Transilvania, 
iar cealaltă în Moravia.

Kâlnolcy, Gustav Sigismund, conte ţi baron 
de Kords-PataJc, om de stat austr., n. 29 Dec. 
1832 la Lettowitz în Moravia din linia moravă 
a familiei, îmbrăţişa cariera militară şi trecu 
apoi în serviciul diplomatic ca ataşat al lega- 
ţiunii din Miinchen. După ce percurse iute 
gradurile inferioare, el deveni 1874 ministru la 
Kopenhaga, 1880 ambasador la Petersburg şi 
1881 ministru austro-ungar al afacerilor străine. 
In această calitate el susţinu în prima linie po
litica triplei alianţe şi relaţiuni bune faţă de 
România. In urma unui conflict cu ministral-pre- 
sident ungar, baronul Bânl'fy, din causa nun
ţiului papal Agliardi, el se retrase 1895 şi muri 
în 13 Febr. 1898.

Kalocsa, corn. mare în Ungaria, cott. Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, la ca. 5 km. distanţă dela 
Dunăre, cu 18,176 loc. (1891) rom.-cat. Reşe
dinţa archiepiscopului rom.-cat. de K., teologie 
rom.-cat., gimnasiu şi convict condus de iesuiţi, 
preparandie, mănăstire de călugăriţe, împreunată 
cu institut de crescere, preparandie de învăţă
toare şikisdedov; spital, orfanotrofiu, şcoală in
dustrială, juncţiunea căii ferate Budapesta-Zemlin 
cu cea orientală, oficiu postal-telegrafic, staţiune 
de năi în Uszod. In palatul archiepp. se află 
bibliotecă de 70.000 voi., observatoriu astronomic 
susţinut de archiepiscopul; catedrala, clădită de 
archiepp. conte Emeric Csâky şi contele Bat- 
thyanyi, e cea mai monumentală clădire a ora
şului. Sediu de tribunal, jud. cercuală, notar 
public şi comandă de gendarmerie. Banca austro- 
ungară îşi are aici o sucursală. In K. apar 
3 4iare catolice.

Archiepiscopia de K. e înfiinţată de regele 
Ştefan Sfântul. Primul archiepp. a fost Ana
stasii!, cunoscut în istorie sub numele Astric, 
sfătuitorul regelui în opera încreştinării Ma-
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ghiai’ilor. Archiepp. de K. a fost şi Tomory, co
mandantul oastei ungare în lupta dela Mohăcs 
(29 Aug. 1526). Actual archiepp. e George Csâszka, 
cu jurisdictiune asupra eparchiilor de Ceanad 
(Timişoara), Oradea mare şi Trans. (Alba-Iulia).

Kalotaszeg, numele regiune! mărginite de 
munţii Gilăului, Vlădeasa şi Meseş, în sens 
geografic, e şesul dintre valea Kalota şi rîul 
CJriş, cu ca. 18.000 loc. acum Maghiari, despre 
a căror origine străină se află ui’ma chiar şi în 
tradiţiunile lor. Portul femeilor e unul dintre 
cele jnai frumoase porturi din ţeară, ţeseto- 
riile şi brodăriile lor, aşa numite »kalotaszegi 
varrottas«, se bucură de mare trecere chiar şi 
în străinătate.

Kaluga, guvern. în Rusia mare, 30,929 knr.s 
şi 1.185,726 loc. (1897); fertil şi bine cultivat; 
mari sedimente de cărbuni. Capitala K. lângă 
Oka, 49,728 loc., industrie însemnată în piele 
şi oleu.

Kalunda, seminţie de Negri (v. Lunda).
Kaluzniacki, Emil Dr., prof. univ. şi slavist, 

n. 11 Ian. 1845 în Turze în Galiţia; 1868 prof. 
la gimn. Sf. Ana în Cracovia, apoi 1871 prof. 
definitiv la gimn. din Rzeszow şi îndată după 
aceasta la gimn. academic din Leina. In 1875 fu 
numit prof. pentru filologia slav. comparativă la 
noua universitate Francisco-Iosefină în Cernăuţ, 
unde funcţionează şi acum. In 1877 făcu o călă
torie de studii prin Rusia, etc., iar în 1892 alta 
în peninsula Balcanică şi în 1894 în Moldova, 
In 1886 fu distins de cătră univ. din Cernăuţ 
cu titlul de doctor honoris causa; în 1886/1887 
fîi ales decan al facultăţii filosofice şi în 1889/1890 
rector al univ. pe câte un an. In 1890 fu numit de 
Academia Română dinBucuresci membru coresp., 
iar în 1891 şi de cătră Academia de sciinţe din 
St. Petersbui’g. A publicat multe şi varii diser- 
taţiuni istorico-literare şi urice domnesci prin 
diferite foi periodice sciinţifice, şi anume: în 
Programul gimnasiului din Cracovia pro 1871, 
Descripţie codicum slovenicorum, qui in biblio- 
theca universitatis Ia.giellonicae inveniuntur; în 
Trudy tretyiu archeologiczeskags săiazda, t. 2. Kiev 
1877; Obzor slavianorusskii pamiatnikow iazyka, 
din archivele şi bibliotecele din Leina; în Akta 
grodzkie i zemkie, t. 7, Lemberg, 1878; Docu
menta moldawskie i multanskie; în opul lui 
Miklosich: Wanderungen der Rumunen, nisce 
contribuiri istorice relative la coloniile române 
din Galiţia; în Sitzungsberichto dor phil.-hist. 
CI. der ‘W'iener Akademie, t. 99 pro 1882, t. 101 
pro 1882, t. 102 pro 1883; t. 111 pro 1886 şi 
t. 141 pro 1899, nisce disertaţiuni despre grafica 
şi ortografia la Poloni; mici texte polone din 
seci. XV şi XVI; despre criptografia slavică; 
recensiuni polonesci asupra sentinţelor magde- 
burgiane; literatura despre Sf. Paraschiva; în 
Monumenta Poloniae historica, t. IV, despre mo- 
nachul Policarp; în Zbornicul Academiei din 
St. Petersburg, t. 42 pro 1887 şi t. 46 pro 1890 
despre cărţile slovene bisericesc! tipărite în Rusia; 
în Archiv fiir slavische Philologie, Berlin t. 
11—16 pro 1888—1894, despre un uric dela 
Ion Asan, despre Crăciun, despre visul Maicei 
Domnului, despre serbicul trap, despre Udriiu 
şi Filipopolea, etc.; în Colecţiunea de documente 
Hurmuzachi, în voi. 1 p. 2, şi voi. 2, p. 2 şi 3, 
mai multe urice privitoare la Români; Evange-

liarium Putnanum, Wien 1888; Actus episto- 
laeque Apostolorum, Wien 1896, etc.

[Dr. I. G. Sbiera].
Kalydon, în evul vochiu oraş în Grecia, pro

vincia Etolia. împăratul roman Augustus, colo- 
nisând cetatea Nicopolis, fundată de el în me
moria învingere! dela Acţiuni, cu locuitorii din 
K., oraşul a dispărut total. K. este însemnat 
prin mitul despre vânătoarea vierului selbatic 
de acolo. (v. Meleagros), [M. Bodiu].

KalypsOf în mitol. grec. o fată a lui Atlas, a 
locuit pe insula Ogygia şi pe Odysseos, care a 
suferit naufragiu, l-a primit la sine, a trăit 7 ani 
cu ol, dar (Jeli au silit-o să-i dee calea şi atunci 
ea a murit de necaz. [Atm.]

Kama, numit şi Kamadewa, în mitol. indică 
a fost (Jeul amorului, al dorului şi poftei, fiul 
ceriului şi al ilusiunii, şi după unele mituri fără 
de trup; când se închipuia cu trup, arcul lui 
a fost de trestie de zahăr, coarda împletită din 
albine, iar săgeţile din pupii roşietici ai arborelui 
amra; uneori călăresce pe papagali. [Atm.] 

Kama, C*Eîul alb*), atluent pe stânga al Volgei, 
isvoresce în Ural, 1886 km. lung cu basin de 
524,768 km2. Pe 1280 km. e navigabil. K. e o linie 
principală de comunicaţiune spre Ural şi Siberia.

Kamaldulensi, ord călugăresc fundat la 1018 
de Sf. Eomoald la Camaldoli în munţii Apenini; 
papa Alexandra II a aprobat ordul şi curând 
s’au înfiinţat şi alte mănăstiri sub priorul ge
neral din Camaldoli, K. duceau o viaţă mai simplă 
şi mai austeră decât Benedictinii, din cari s’au 
format; ei purtau vestmânt alb, [i—m.j

Kambing, insulă, v. Timor.
Kambodşa, regat sub protectoratul republice! 

franc., în India posterioară, mărginit la nord 
cu Siam, la sud Cochinchina, la vest sinul dela 
Siam şi Siam, la est Annam, cu areal 100,000 km2., 
1.650,000 loc. Cei mai înalţi munţi abia ajung 
la o înălţime de 1000—1400 m. Partea cea mai 
fructiferă a K.-ei este valea riului Me-kong, undo 
se produc în abundanţă tot soiul de plante pre
ţioase. Clima este în general moderată; animale 
domestice sunt: bivolul, elefantul, porcul; sel- 
batice: bivolul selbatic, leopardul, tigrul, cro
codilul, rinocerul ş. a. Rîiu'ile sunt foarte bogate 
în pesci. In minerale ţeara în general este săracă. 
Industria şi comerciul este primitiv. Ca formă 
de religiune mărturisesc buddhismul, Admini- 
straţiunea este în mânile Francezilor, toată ţeara 
este împărţită în 8 departamente, în fruntea 
fiecărui stă un preşedinte francez. Istoria. Din 
istoria acestui regat lipsesc date positive, din 
datele Chinezilor se presupune însă, că odinioară 
a fost cel mai puternic regat al Indiei poste
rioare. Dar având conflicte neîntrerupte cu ţerile 
vecine, Siam şi Annam, regii K.-ei, Ang-Diiong 
şi urmaşul seu Norodon, au cerut ajutorul Fran
cezilor, cu cari Norodon în 1884 a încheiat formal 
pactul, în caro regele a recunoscut protectoratul 
republice! fj'anceze. Regele astăzi este numai 
umbră, nu are nici o influenţă. [M. Bodiu.] 

Kambyses, 1) K., principe persan, căsăto- 
rindu-se cu Mandana, fica lui Astiage, nasce pe 
viitorul Cyrus, supranumit cel Mare. K. era fiul 
lui Teispes şi nepotul lui Achemenes. K. aparţinea 
la una din cele mai vechi familii persane.

2) Kambyses, fiul lui Cyrus, devine rege a! 
Persiei, merge în Libia şi Etiopia ca să le cu-
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cerească, dar nenorocul îl urmări pretutindeni. 
In Egipt devine populaţiei indigene nesuferit, din 
causă că ucide pe boul Apis. Moare nebun.

[Caion.]
Kamcik, rîu în Bulgaria, isvoresce în rami

ficaţiile estice ale Balcanului şi se varsă îu Marea 
Neagră din jos de Vama.

Kamenez-Podolsk, capitala guvernamentului ru
sesc Podolia, 36,989 loc. (1892); residenţa unui 
arcliiepiscop; 1 gimnasiu de băieţi şi 1 de fete, 
seminariu. K. a fost odinioară o cetate însem
nată a Poloniei.

Kampfin, un product resultat din destila^a cle
iului de terpentin, după purificarea acestuia suc
cesiv prin var şi ghips. Mirosul de lămâie. Servia 
odinioară ca gaz de iluminat. Acelaşi nume e 
dat şi unui amestec de esenţă de terebentină cu 
alcool şi eter.

Kanâda, filosof indic, fundator al sectei veis- 
heshiL A trăit pe muntele Nila ca un pustnic. 
El credea, că forma pe care o îmbracă D-(}eu 
e lumina; că D-4eu a făcut ântâiu apa, pe care 
apoi au început să plutească mii de lumi. Printre 
aceste lumi era şi un ou, din care a ieşit 4eul 
Vişnu. Acest 4eu avea la buric o floare de lotus, 
din care s’a născut Brahma, primind ordinul lui 
D-4eu de a crea pământul mai ântâiu cu spiritul 
seu şi apoi cu atomii primitivi, cari sunt veciniei. 
Cugetările lui K. se cuprind în colecţia Sutras, 
care a fost explicată printr’o triplă serie de co
mentarii: Bâchya, VârtikaşiTokâ. [Nigrira.]

Kanaris, Constantin, erou din resboiul pentru 
independenţă al Grecilor, n. 1790 în insula Ipsara. 
1822 aprinde flota turcească la Chios şi aruncă 
în aer nava amirală, la Tenedos iar aprinde nava 
amiralului. La capul Trogilion 1824 aprinde o 
fregată şi mai multe corăbii de transport. In 
1825 face planul să aprindă flota egipteană, care 
sta gata în Alexandria spre a transporta armata 
lui Mehemed Aii în Morea, dar fu împiedecat 
de un vânt contrar. Deputat în adunarea na
ţională a Grecilor, 1847 senator, ministru de 
marină 1854—55, prim-ministm 1862, face un 
program liberal respins de rege şi de aceea se 
uni la conspiraţia contra lui. Membru al gu
vernului provisor, din nou ministru-president 
1864—65, ministru de marină 1877, moare, pe 
când Grecii desbăteau o mare acţiune contra 
Turcilor, 15 Sept. 1877.

Kanawha, afiuent pe stânga al rîului Ohio, 
(America de nord), 650 km. lung; curge prin 
Vii'ginia vestică.

Kanem, ţinut în Sudan (Africa), spre nord dela 
lacul Ţad; 56,660 km*, cu 100,000 loc. Mai nainte 
forma un imperiu de sine stătător, acum aparţine 
la Bornu. Locuitorii sunt Kanembu şi Tibbu.

Kanin, peninsulă în nordul Rusiei, spre vest 
dela Marea âlbă; interiorul peninsulei e tundros, 
dealungul ei se întind ramuri de ale munţilor 
Timani, până Ia 120 m. înalţi; locuitorii sunt Sa- 
inoie4i. K. aparţine guvernamentului Archangel.

Kanitz, 1) K., Felix, etnograf şi istoric, n. 
1829 în Pesta, 1858 a călătorit prin ţerile dela 
Dunărea de jos. Ser.; Monumentele bizantine 
ale Sârbiei, 1862; Călătorie în sudul Serbiei, etc., 
1868; Sârbia, 1868; Bulgaria Dunăreană şi 
Balcanul, ed. 3, în 3 voi., 1882; Catechismul 
ornameuticei, ed, 5, 1896; Studii romane în 
Sârbia, 1892. [—]

2) Kanitz, August Dr., n. 1843 în Lugoş, 
t 12 Iul. 1896 în Cluj ca prof. de universitete. 
Botanist ce s’a distins în scrieri istorice, ca re
dactor al »Magyar novenytani lapok«, şi prin; 
»Plantae Romaniae hucusque cognitas enumerat.*, 
Cluj. Această publicaţiune coetană cu Prodromul 
Dr. Brândza (v. ac.) se întregesc riciproc: prima 
prin date literare bogate, dar nerevisuite şi con
trolate, ultima prin observaţia a însăşi exem
plarelor autentice de plante, ambele primele încer
cări penti'u a stabili flora României. [A. Pr.]

Kanizsa, (pron. Canija), 1) Nagy-K., (C. mare), 
oraş în Ungaria, cott. Zala, cu 20,619 loc. (1891) 
aproape toţi Maghiari; mai multe biserici şi 
mănăstiri de călugăriţe; tribunal, procuratura 
reg., jud. cercuală, notariat public, mai multe 
spitale, gimnasiu, şcoală civilă, şcoală comerc. 
medie israeUtă, şcoală comerc. şi industrială inf. 
Emporiu comercial şi unul dintre cele mai im
portante centre de comunicaţiune. însemnat co- 
nierciu de cereale, lemne, vin şi vito. Banca 
austro-ungară îşi are în K. o sucursală. In ve
chime cetatea K., acum dispărută, a jucat mare 
rol în resboaiele cu Turcii. 2) fC. veche,
sau M.-K., C. maghiară), corn. mare în cott. 
Bâcs-Bodrog, 15,494 loc. (1891) Maghiari, Sârbi 
(371), însemnată economie şi comerciu de vite 
şi cereale, cultură de tutun; staţiune de vapoare 
şi de cale ferată, oficiu postal-telegrafic, cassă 
de păstrare. 3) Torolc-K, (C. turcească), corn. 
mare în cott. Torontal cu 3429 loc. (1891) Ma
ghiari şi Sârbi. Faţă în faţă cu precendenta. 
însemnat debuşeu pentru comerciul de cereale.

Kano, provincie în Sudanul mijlociu, foarte 
roditoare, cu 200,000 loc. Capitala Kano are 
30,000 loc., comerciu important cu stofe de lână, 
cu papuci, sandale, pumnale şi arme. Pe timpul 
comerciului (Ian.-Apr.) numărul locuitorilor se 
duplică.

Kanope, urne cinerarii, cari aveau un capac 
în formă de figură omenească. Foarte respândite 
în Egipt, mai cu seamă în perioda marilor Ra- 
mesizi, ele au fost adoptate, prin mijlocirea Fe
nicienilor sau Cartaginezilor, de cătră Etrusci. 
In Etruria s’au găsit multe în mormintele din 
împrejurimile vechiului Chiusi, şi anume în 
mormintele 4ise a ziro, cari sânt datate între 
al VIII şi V veac a. Chr. Formele acestor urne 
cu capac în chip omenesc, au fost într’o con
tinuă schimbare: dela o simplă mască alipită 
de gâtul vasului cinerar, au ajuns adevărate 
statue. (Cf. Perrot et Chipiez, Histoire de l’art, 
1.1, p. 308 şi J. Martha, L’art etrusque, p. 331 sq.

Kanopus, stea, v. Argo.
Kansas, 1) K, rîul lateral al lui Missouri, 

îu Statele Unite ale Americei de nord, 1000 km. 
lung. 2) K., stat al Uniunii nordamericane între 
statele Missouri, Colorado, Nebraska, Teritoriul 
indian, 212,.580 km.2, 1.427,000 loc. Numai partea 
estică este înpopulată şi cultivată, cealaltă for
mează păşuni întinse. Locuitorii se ocupă cu 
cultivarea pământului şi prăsirea de multe soiuri 
de animale. Industria şi comerciul este foarte 
desvoltat, dispune de o mulţime de fabrici; cu 
cereale se face comerciu însemnat. Dintre mi
nerale sunt în cantitate mare cărbunii de piatră 
şi sarea. Capitala Topeka. Puterea administra
tivă este în mâna guvernatonilui, ales pe 2 ani şi 
alţi amploiaţi, senatul, compus din 40 membri,
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casa deputaţilor, cu 125 deputaţi, aleşi pe 2 ani. 
K. trimite la congres 10 membri. [M. Bodiu].

Kansas-City, oraş în statul Missouri, America 
de nord, lângă rîul Missouri, 132,000 loc.

Kansu, prov. în nord-vestul Chinei, 325,000km*., 
cu OVs milioane loc. Capitala Lanciau.

Kant, Immanuel, filosof german, cel mai adânc 
cugetător modern, întemeietorul iilosofiei numite, 
după numele lui, Kantism, şi după caracterul 
ei, criticism (v. ac.), n. 22 Apr. 1724, la Konigs- 
berg, dintr’o familie de origine scoţiană şi de 
condiţie modestă (tatăl seu era şelar). K. fu 
crescut în frica lui Dumne4eu şi în dragostea 
cinstei, cuviinţei şi adeverului, cu deosebire de 
mama sa, care era pietistă. Studia la universi
tatea din oraşul seu natal matematicele, filosofia 
şi sciinţele naturale şi fu câtva timp profesor 
privat într’o familie. In acest timp el scrise: 
Cugetări asupra adeveratei evaluaţiuni a forţelor 
vii şi critica demonstraţiunilor lui Leibniz şi a 
altor matematici în această materie, (1746); 
Principiorum priniorum cognitionis metaphysicae 
dilucidatio, (1755); Istoria generală naturală a 
lumii şi teoria ceriului după principiile lui Newton 
(1755), una din capod’operile fisicei generale; 
Teoria venturilor (1756) şi Noua teorie a miş
cării şi repausului corpurilor cu o încercare de 
aplica^une a ei la elementele fisicei, (1758). In 
acest din urmă an şi după atâtea scrieri, fu admis 
ca privat docent la universitatea din oraşul, seu, 
unde predă timp de 12 ani logica, morala, me- 
tafisica, matematicele, cosmografia, geografia ge
nerală, iar în 1770 deveni titularul catedrei de 
matematice, pe care apoi o schimbă cu cea de 
metafisică. In acest timp el publică; Falsa sub
tilitate a celor patru figuri silogistice, (1762); 
Incercai’e asupra cantităţilor negative în filo- 
sofie, (1763); Singura basă posibilă pentru a sta
bili solid o demonstraţie a existenţei lui Dum
nezeu, (1763); şi în fine Visele imui visionar 
(Traume eines Geistersehers), din care se pre- 
vestiau capo-d’operile filosofice de mai târziu. 
Până acum K. este în perioda dogmatismului 
şi se presintă ca discipul al lui Leibniz şi Wolf. 
Sub influenţa scoţianului Hume, el începe însă 
să se întrebe despre valoarea cunoscinţelor, ce 
se cuprind în filosofia dogmatică, şi cu aceasta 
începe perioda originală a desvoltării sale, pe
rioda criticistă. El îşi propune să analiseze fa
cultăţile noastre cunoscetoare şi să preciseze, care 
anume sunt limitele puterii lor de a cunoasce. 
Numai în limitele acestei puteri vom fi în stare 
să dobândim cunoscinţe cu adeverat sigure; dacă 
însă vom descoperi că facultăţile noastre cu
noscetoare dispreţuesc această limită, vom fi si
guri că tot ceea ce ele vor afirma, trecend preste 
această limită, sunt pure fantasii fără realitate. 
Astfel el descopere că cunoscinţele noastre au 
doue isvoare: unul apriori, care residăîn modali
tatea de a cunoasce, inherentă minţii noastre; 
altul a posteriori, care residă în ceea ce lumea 
externă ne dă, excitând facultăţile noastre cu
noscătoare. Ceea ce cunoascem noi nu este nici 
elementul a priori nici cel a posteriori al 
cunoscinţelor noastre, ci resultatul îmbinării 
acestor două elemente. Nici modalitatea minţii 
noastre de a înţelege lucrurile nu o seim ce este 
în sine, nici aceste lucruri înşile caii, pentru 
a ajunge Ia cunoscinţa noastră, excită mintea

noastră şi împrumută formele ei. Noi nu putem 
cunoasce lucrul în sine (Das Ding an sich), nu- 
menele, ci numai apariţia lui în formele subiec
tive ale cunoscinţei noastre, fenomenele. K., ana- 
lisând facultăţile noastre cunoscătoare, găsesce 
că sunt trei: sensibilitatea, inteligenţa şi raţiunea. 
Sensibilitatea ne dă cunoscinţa despre lumea 
externă şi internă, a^a cum o intuim în afară 
sau înlăuntrul nostru. Formele a priori, subiec
tive, inherente ei, şi pe cari le aplică lucru
rilor pe cari Ie intuim, sunt spaţiul, specific pentru 
lucrurile din afară, şi timpul, specific pentru col 
din lăunti'u. Nu seim nici ce 6 spaţiul în sine 
nici ce e timpul în sine, existenţa lor e pur 
ideală şi transcendentală, adecă ele există numai 
în mintea noastră şi înainte de a fi provocate 
de experienţa lumii, iar în această stare de idea
litate transcendentală noi nu le putem cunoasce. 
Ce cunoascem noi despre timp şi spaţiu este 
numai realitatea empirică, adecă felul lor de a fi 
după ce se aplică asupra datelor experienţei. Pe 
de altă parte nu putem sci nici ce sunt aceste 
date ale experienţei; ele au o realitate nume
nală, dar această realitate noi nu o putem ajunge, 
pentru că ori de câte ori voim să o ajungem, 
trebuie să-i aplicăm formele apriorice ale minţii 
noastre, spaţiul sau timpul, şi prin chiar aceasta 
să o ascundem. Din ele dar nu putem cunoasce 
decât idealitatea lor empirică, adecă ceea ce ne 
dă experienţa, după ce s’au aplicat formele ideale 
apriorice.

Acelaşi raport îl găsesce K., studiând a doua 
facultate cunoscetoare: inteligenţa. Inteligenţa 
e facultatea de a forma din intuiţiile, ce ni le 
dă sensibilitatea, noţiuni şi a stabili raporturi 
între aceste noţiuni. Pentru aceasta intuiţiile ce 
ni le, dă sensibilitatea, trebuie să primească for
mele apriorice ale inteligenţei: altfel nu pot fi 
înţelese. Aceste forme apriorice proprii intcli- 
ginţei, sunt categoriile (v. ac.), dintre cari 
cea mai însemnată este cea de relaţiune cau- 
sala. Plin ajutorul acestor categorii se constitue 
toate sciinţele particulare ce studiază fenomelo 
lumii. Dar de aci nu urmează că noi avem cu
noscinţa reală despre lume. Ea în ea remâne 
absolut inaccesibilă şi ce putem cunoasce din ea 
este numai resultatul îmbinării dintre ceea ce 
ne dă experienţa (deja transformată în intuiţie 
prin formele de timp şi spaţiu) şi dintre cate
goriile inteligenţei, ce ele în ele remân iarăşi 
absolut necunoscute. Ce resultă de aci ? Noi cu
noascem, şi cunoascem în mod sigur sciinţilic, 
numai fenomenele şi legile lor. Limita ciuios- 
cinţei noastre, formele apriorice ale sensibili
tăţii şi inteliginţei sunt. Ori ce avîntare preste 
aceste limite sunt fantasii. Din domeniul acestor 
fantasii fac parte produsele celei de a treia fa
cultăţi cunoscetoare: raţiunea propriu disă. Ea 
caută să unifice deosebitele date ale sciinţelor 
particulare sub concepte unitare, cum sunt; uni
versul, sufletul, DumneZeu. Aceste concepte însă 
nu provin din acele isvoare fundamentale- ale 
cunoscinţei: îmbinarea experienţei cu fonnelo 
apriorice ale minţii. Ele sunt fantome ale raţiunii, 
idei directrice ale minţii, dar nu sunt adove- 
rate cunoscinţe, cărora să le corespundă o rea
litate în lumea obiectivă. Din momentul ce ele 
nu cad sub experienţa noastră, asupra lor nu 
putem sci nimic, sunt în afară de domeniul ado-
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verat al sciinţei. Şi cea mai mare probă despre 
aceasta e că ori ce afirmare despre dînsele este 
susceptibilă de controversă, e sofistică sau an
tinomică: despre calităţile lor poţi demonstra 
cu aceeaşi aparenţă de adeyer şi afirmativa şi 
negativa. Deci speculaţiunile metafisicei dogma
tice despre cosmos, (Cosmologia), suflet (Psicbo- 
logia raţională) şi Dumnefieu (Teodicea) sunt fără 
basă sciinţifică. Astfel K. ruinează metafisica 
şi întemeiază sciinţa. Primele licăriri ale acestei 
doctrine filosofice se găsesc în publicaţiunea: 
De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et 
principiis, (1770). După aceasta şi fără legătură 
strinsă cu desvoltarea ideilor sale fundamentale 
publică: Consideraţiuni asupra ideii frumosului 
şi sublimului (1771) şi Asupra deosebitelor rasse 
ale speciei umane, (1775); dar totodată lucrează 
la opera sa capitadă, pe care o publică în 1781 
sub numele de Critica raţiunii pure (Kritik der 
reinen Vemunft). Critică, fiindcă supune criticei 
limitele cunoscinţei noastre, a raţiunii pure, 
pentru că cele trei facultăţi cunoscătoare: sen
sibilitatea, inteligenţa şi raţiunea propriu 4'sâ, 
întru cât sunt considerate ele în ele, şi în afară 
de datele experienţei în care sunt angajate, când 
luăm cunoscinţa despre lume, au existenţa numai 
ideală, sunt pure şi represintă una şi aceeaşi 
putere subiectivă de cunoascere: Eaţiunea. 
Ca o lămurire a acestei opere, K. publică (1783): 
Prolegomena la ori ce viitoare metafisică ce vrea 
să fie sciinţifică, operă care şi până astăzi e cea 
mai bună introducere pentru înţelegerea doc
trinei Kantiane. Apoi ca aplicaţiuni lăturalnice 
ale doctrinei: Principiile fundamentale ale me- 
tafi.sicei moravurilor (1784) şi Elementele nie- 
tafisice ale sciinţei naturii, (1786).

In vremea aceasta, opera sa capitală începe 
să revoluţioneze lumea cugetătoare. Represen- 
tanţii filosofiei dogmatice il atacă; pe de altă 
parte el însuşi scie că nu şi-a expus întreaga 
doctrină şi nu în totdeuna cu claritate, şi unii 
cred că doctrina lui e pur şi simplu idealismul 
absolut al lui Berkeley. Pentru aceea el prepară 
o a doua ediţie a Criticei raţiunii pure (1787) 
în care pe de o parte combate idealismul Ber- 
kelian, iar pe de alta îndulcesce critica meta
fisicei, arătând că conceptele cu cari se ocupă 
ea, cu deosebire Dumne(}eu şi nemurirea su
fletului, deşi nu se pot demonstra teoreticesce, 
totuşi sunt îndreptăţite din pricina raţiunii 
practice, care dă direcţiune purtării omului. 
Această doctrină ia o formă definitivă în Cri
tica raţiunii practice (1788), în care K., ana- 
lisând viaţa morală omenească, descopere că ea 
e condusă de obligaţiunea morală (imperativul 
categoric). Obligaţiunea morală postulează însă 
libertatea morală, şi astfel K. ajunge să des
copere pe lângă domeniul sciinţei teoretice, unde 
toate manifestările sunt privite ca necesare şi 
determinate (din pricina categoriei causalităţii), 
şi domeniul activităţii morale unde manifestă
rile sunt absolut libere. Liberiatea, astfel con
cepută, n’are însă realitate fenomenală, unde 
domnesce nestrămutat legea causalităţii, ci rea
litate numenală. Poarta închisă pentru totdeuna 
a.supra lucrului în sine, prin Critica raţiunii 
pure, se deschide acum prin Critica raţiunii 
practice. Prin această poartă el introduce acum 
şi recunoasce existenţa numenală a ideilor, pe

cari le dase drept fantasii ale raţiunii: Dum
nezeu, nemurirea sufletului, etc.

K. este inovator şi în Estetică. In adevăr, 
după ce mai publică în 1788, încercare de an
tropologie, compusă cu scopuri pragmatice, unde 
încearcă să facă ceea ce numim noi aZi Psi- 
chologie, K. publică Critica judecăţii (1790), în 
care analisează modul cum luăm cunoscinţa de 
fiTimos şi sublim, şi anume printr’o facultate, 
judecata, care face legătura dintre raţiunea teo
retică şi cea practică. Această operă trebue să 
formeze şi aZi punctul de plecare al ori cărei 
cercetări serioase de Estetică.

K. se retrage din profesorat în 1793, dar ac
tivitatea sa nu încetează. El mai scrie: Reli- 
giunea în limitele raţiunii, (1793); încercare 
filosofică asupra păcii perpetue, (1795); Princi
piile metafisice ale dreptului, (1796); Principiile 
metafisice ale doctrinei sau teoriei virtuţii, (1797) 
şi alte scrieri şi articole de mai puţină importanţă.

El moare în 18 Febr. 1804. Istoria vieţii sale 
e istoria ideilor sale. Nici un accident exterior, 
care să o fi turburat. A trăit neînsurat, n’a făcut 
nici o călătorie în afară de provincia sa, a dus o 
viaţă plină de regularitate, în mijlocul câtorva 
amici şi încungiurat de aureola de admiraţiune 
a întregei Germanii.

Doctrina lui Kant. In afară de acest articol 
V. şi articolul Criticism. [Dragomirescu.]

Kantelo, specie de harpă orizontală usitată în 
Finlanda; are 5—7 coarde de metal sau de per 
de cal. [T. C.]

Kapaneus, unul din cei «şepte contra Thebei», 
când urcă zidul Thebei, Zeus îl lovi cu fulgerul; 
soţia sa, Evadne, se arse de bună voie împreună 
cu corpul lui K.

Kapok, numele vulgar al plantei Nepenthes 
madagascariensis Poir (v. ac.).

Kăpoina, corn. mare în Ung., coti Heves, cu 
1815 loc. (1891) Magh.; aici din linia ferată 
Budapesta-Mişcolţ se bifurcă linia văii Matra şi 
cea spre Kisujszâllâs. 26—27 Febr. 1849 mare 
bătălie între insurgenţii de sub comanda lui 
Dembinsky, Gorgey şi Klapka, şi între trupele 
lui ‘Windischgrătz, pierZend insurgenţii 1200, 
iar trupele îinp. 352 oameni.

Kăpoina (Căpâlna), corn. mică în Trans., 
coti Solnoc-Dobâca, 429 loc. (1891) Rom. 22 Dec. 
1848 Bem alungă de aici trupele împărătesei 
spre Năseud şi Bistriţa.

Kăpolnăs, 1) K. (Capălnaş), corn. mică în 
Ungaria, cott. Caraş-Severin, 1518 loc. (1891) 
Rom.; cercetate bâlciuri de vite. La K. se află 
castelul familiei Mocsonyi. 2) K.-Nyek, corn. 
mare în Ung., cott. Alba, 1761 loc. (1891) Magh. 
Locul nascerii poetului Mihail Vbrosmarty. 3) K.- 
Olâhfalu, com. mică în Trans., cott. Odorheiu 
1699 loc. (1891) Magh. La K. apai’ţin scaldele 
Homorod.

Kaposi, Mauriciu, medic, n. 1837 în Kaposvâr 
(Ungaria); dela 1875 prof. pcntini dermatologie 
la universitatea din Viena. Scrieri: Die Syphilis 
der Haut und der angrenzenden Schlcimhăute, 
1872—75; Pathologic und Therapie der Haut- 
krankheiten, 1879; Pathologie und Therapie der 
Syphilis, 1891.

Kaposvâr, oraş cu magistrat în Ung., capitala 
cott. Somogy, 12,544 loc. (1891) aproape toţi 
Maghiari; sĂljul comandei militare de întregire
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nr. 44; gimnasiu sup., fabrică de zahăr, doue 
mori cu vapor, stabiliment industrial pentru 
plăci de ceineut, cassă de păstrare şi sucursală 
a băncii austro-ungare. însemnată agronomie şi 
economie de vite. Aici apar cinci 4iai‘e-

Kappel, sat în Elveţia, cantonul Ziirich, cu 
664 loc. Aci s’a dat la 11 Oct. 1531 lupta între 
catolici şi reformaţi, în care a că(Jut Zwingli; 
monumentul lui Zwingli.

Kapudan Paşa, (turc.) titlul marelui admirai 
al puterii maritime turcesci. K. P. e membru al 
divanului.

Kapus, V. Copşa.
Kapuvăr, corn. mare în Ung., cott. Şopron, 

6078 loc. (1891) Magh.; sediul preturei, judec, 
cercuală, notariat public, fabrică de spirt, de 
pielării, 2 mori cu vapor, numeroase institute 
de înveţăment. Centrul marelui domeniu al cen
ţilor Eszterhâzy. Odinioară cetate însemnată, 
demolată (1708) de Fr. Rakoczi II. 6 Maiu 1849 
bătălie între insurgenţi şi trupele împ., fiind 
insurgenţii bătuţi. In apropiere de K. fusese 
prins (1749)Iştok Han, copilul amfibiu(v. Hansâg).

Kara, George, v. Czerny.
Karabag, partea cea mai sudică a prov. niso- 

asiatice lelissavetpol, ţinut muntos; până la 1822 
era chaiiat independent.

Karaci, (engl. Currachee), oraş cu port în 
India anter., presidenţia Bombay, 104,250 loc. 
(1891); export de grâu, oleioase, lână, bumbac.

Karăcs, (rom. Car adu), corn. mică în Trans., 
cott. Hunedoara, 297 loc. (1891) Rom. gr.-or. 
Mine de aur şi argint.

Karăcsonfalva, (rom. Crădunel), corn. mică 
în Trs., cott. Alba infer. (lângă Blaj), cu 1150 loc. 
(1891) Rom. şi Magh., staţiune de cale ferată.

Karadagh, numele turcesc al Muntenegrului.
Karadjova, munţii înspre nord-vest dela Salo- 

nichi în Macedonia, cari incungiură Bulgaro-Me- 
gleuul şi Vlacho-Megleuul, ţinut locuit de Me- 
gleniţi. .(v. ac.)

Karaferla, oraş în Macedonia, mai cunoscut 
sub numele grecesc Verria. (v. ac.)

Karagheorgevici, v. Alexandru K., (voi. I, 
pag. 104) şi art. Anastasie viei.

Karagicî, Vuh Stcfanovicî, întemeietorul nouei 
literaturi a Şerbilor, n. 7 Nov. 1787 în Trzsiţa, 
t 7 Febr. 1864 în Viena. la parte la doue re- 
voluţiuni şerb. (1804 şi 1813), apoi stabilit în 
Viena, la sfattil lui Kopitar se dedică exclusiv 
literaturii. Meritul seu principal e validitarea 
limbei serbesci vulgare ca limbă literară în locul 
limbei vechi slavone şi reformarea ortografiei. 
A publicat: poesii poporale, gramatică şi dicţionar 
serb-gcrman-latin (gramatică tradusă în 1. ger
mană de I. Grimm 1824), proverbe poporale 
serbesci, almanach istoric şi filologic, etc. Cea mai 
mare sensaţie a făcut cu poesiile poporale »Srbske 
narodne pjesme«, (ed. 11 amplificată, Vieua 1841 
până 1865, 4 voi.) Dicţionanil âncă şi acum e 
basa limbii literare serbesci. O nouă ediţie a 
operelor lui complete s’a început în 1887 pe 
spesele statului.

Karaiskakis, George, comandantul trupelor de 
pe uscat în resboiul de eliberare al Greciei, 
n. 1782 îu Sculicaria, j- 1827. La început era 
jnercenar în oastea turcească. A repurtat stră
lucite învingeri la Arachova (6 Dec. 1826) şi la 
Distomo. Rănit de moarte la eliberarea Acropolei.

Karajan, Theodor George de, germanist, n. 
1851 la Viena, f 1873. A publicat numeroase 
documente din literatura germană medievală şi 
unele scrieri biografice originale.

Karakorum, 1) K., al doilea dintre cele mai 
înalte şimri de munţi de pe păment, situat între 
Himalaia şi Kuenliin, piscul Dapsang are înăl
ţime de 8620 m.

2) Karakorum, oraş în mijlocul fostei Mon
golii, pe care tătarul Temugin, ajuns şef (1203) 
al tuturor popoarelor şi triburilor turce, tunguzo 
şi mongolice, îl alege capitala vastului seu im
periu (1206).

Karamsin, Nicolae Mihailovid, scriitor rus, 
n. 12 Dec. 1766, 1803 numit istoriograf im
perial şi se apuca de opera sa principală «Istoria 
imperiului rusesc®, din care au apărut 11 volume 
în 1818—26, iar al 12-lea după moartea lui K. 
în 1829.

Kara-Mustafa, v. Mustafa.
Kara-Orman, grind (loc ridicat deasupra stu

fului încuugiurător) în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
pl. Sulina, avend o lungime maxim, de 14 km. 
şi o lăţime medie de 4 km; întinderea totală 
25 km2.; e unul din cele mai mari grinduri ale j-lui.

Kara-Su, («apă neagră®), numele mai multor 
rîuri în Turcia, cu deosebire al vechiului Strymon 
din vilaietul Salonic, care se varsă în Marea 
Egeică.

Karasu-Basar, oraş în guvern, rusesc Tauiia, 
lângă rîul Karasu, 12,800 loc.; fabrici de saffian, 
comerciu însemnat.

Karaszo! (rom. Car aş), corn. mică în Ung., 
cott. Bihor, cu 1046 loc. (1891) Români.

Karataş, piscul cel mai înalt al munţilor 
Neaguş în Macedonia sudică, locuit în cea mai 
mare parte de Arămâni.

Karategin, ţinut muntos în Asia centr., la nordul 
platoului Pamir; 21,535 km2., cu 100,000 loc. 
Kirgizi; dela 1877 depinde de Bochara.

Karatheodory, .A/eajancirM, (paşaiskender), ple- 
nipotenţiat al Turciei la congresul din Berlin 
(1878) şi representant al guvernului turcesc îu 
tratativele cu guvernul austriac în obiectul ocu
pării Bosniei. Ministni de externe (1879), guver
nator în Samos (1885—94) şi în Creta (1894—96) 
până la isbucnirea revoluţiunii.

Kara-Ulaghi, denumire dată în cronica per
siană a lui Fazel-Ullah-Raschid (1303) Românilor 
din Muntenia, pe cari i-a bătut Bugek, venit din 
ţeara Saşilor (1240). însemnează Negrii-Româui, 
ca şi denumirile Kara-Iflaki (turcă), Kara-Vlaşci 
(serbo-bulgară) şi Mauro-Vlachi (greacă).

Karavelov, Petco, om politic bulgar, n. 1840. 
A fost vice-president al adunării naţionale în 
1879, apoi president al primei Sobranii, jninistru 
de finanţe şi apoi president de consiliu. După 
1881 se distinse în oposiţie până la 1884, când 
reluă presidenţa guvernului. La plecarea prin
ţului Alexandru se numiră trei regenţi: K., 
Stambulov şi Mutcurov. In urmă a fost ame
stecat în complotul majonilui Panitza şi con
damnat la 5 ani închisoare. [L.]

Karczag, (pron. Carţag), oraş în Ungaria, cott. 
Jâsz-Nagykun-Solnoc, 18,197 loc. (1891) aproape 
toţi Magh. Are oficiu de dare, jud. cercuală, no
tariat public, gimnasiu sup. reformat, şcoală in
dustrială, etc. şi staţiune de cale ferată. Hot.' i' 
de 37,561 ha. cu înfloritoare economie de câmp.
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Kardamomum sau Gardamomum, fructele cu 
seminţe aromatice, produse de mai multe plante 
din fam. Zingiberaceelor (v. ac.); precum fruc
tele de Amomum Gardamomum WUld., Elettaria 
Gardamomum Whit et Mat., etc.

Karelia, partea sud-estică a fostului principat 
Finlanda, în vestul şi nordul lacului Ladoga, 
dela 1721 a Rusiei. Karelienii, una din cele 
doue seminţii principale ale Finnilor, nuineiă 
vr’o 100,000 suflete.

Kargo, prescuiiare din Cargo-boat, vapor de 
mare pentru transportul mărfuiilor. In ultimii 
ani vapoarele de marfă au ajuns la dimensiuni co
losale, ca şi vapoarele de pasageri, putend încărca 
până la 10—12,000 tone şi atingând o vitesă de 
drum de 11—13 noduri (milă marină = 1852 m.).

[Gonstant B.]
Karkaleki, Zaharie, Ziarist român, n. la Braşov. 

A tipărit la Buda »Biblioteca românească* în 
1829—30 croită să apară în 12 păreţi; tot acolo 
a tipărit primul alrnanach. român pe anul 1836, 
urmând mai în toţi anii a edita câte un »Alma- 
nach al statului* (Ţerii Românesci) până la 1853 ; 
totodată K. devenise tipograful statului (Mun
teniei) şi redactor al «Vestitorului Românesc*, 
care pe acele vremuri era gazetă semioficială 
a statului şi a apărut 1837—1855. K. a mai 
redactat «Buletinul oficial al Principatului Ţerii 
Românesci* pe mai mulţi ani, şi o altă foaie nu
mită «Gantor de avis şi de Gomerţ*, care a 
apărut 1837—39 şi a fost înlocuită cu «Vestitorul 
Românesc*. Geea ce a făcut popularitatea, sau 
mai “bine (Jis, proverbialitatea lui K. a fost stilul 
seu, totdouna basul-oficios şi slugărnicia, cu care 
a lăudat toate guvernele şi toate domniile în 
timp de 20 ani. Meritul lui de a fi muncit între 
cei ce au spai’t ghiaţa pe terenul (Jiaristic şi li
terar, nu i-se poate trage însă la îndoială. K. ajun
sese serdar, f 1856 în Bucuresci. (Cf. «Con
vorbiri literare*, an. XXII p. 454—57; «Tribuna* 
din Sibiiu, an. 1893 nr. 237 şi an. 1894 nr. 52.)

Karkaliu, baltă în Rom. (Dobrogea), j. Tulcea, 
pl. Măcin, avend o întindere de 6 km*.; produce 
pesce bun în mare cantitate.

Karlova, (rom.: Garlova), com. mare în Un
garia, cott. Torontal; 4704 loc. (1891) Şerbi; sta
ţiune de cale ferată.

Karlowitz, (Carloveţ), oraş în Croaţia-Slavonia, 
cott. Sirmiu, la poalele munţilor Frusca-Gora şi 
pe malul drept al Dunării, cu 5490 loc. (1891) 
Croato-Serbi, cari se ocupă cu comerciul, pes
cuitul, agricultura, crescerea vitelor şi cultura 
viilor (vin renumit); edificii mai însemnate sunt 
catedrala şi reşedinţa patriarchului sârbesc gr.- 
or. K. e centrul bisericesc al Sârbilor din ţerile 
coroanei ungare, aci e şi direcţiunea fondului 
naţional sârbesc; seminariu preoţesc, gimnasiu. 
Ruinele vechei cetăţi se află dela oraş spre sud.

Pacea de K., dela 26 lan. 1699 încheiată 
între Turci şi între Leopold I, Veneţia şi Po
lonia, a eliberat Ungaria şi Groaţia-Slavonia de 
sub dominaţiunea turcească. Ardealul fu unit 
cu Ungaria, Banatul (v. ac.) timişan a remas în 
posesiunea Turcilor, cari mai cedară creştinilor 
Ucrania, Podolia şi Morea.

Karisbad, oraş în nordul Boemiei, renumită 
staţiune balneară, situat lângă rîul Eger, într’o vale 
romantică, 12,033 loc. (1890). K. are 19 terme, 
dintre cari Sprudel (afirmativ descoperit de îm

păratul Garol IV cu ocasiunea unei vânătoare 
la 1347) e situat în mijlocul oraşului, având tem
peratură de 74°, celelalte isvoaie au tempera
tură de 42—65° ; apa de K. aparţine celor mai 
puternice isvoare alcalino-muriatice, cu efect 
diuretic. In K. se află şi isvoare reci şi baie de 
vapori, şi e cercetat de ca. 36,000 oaspeţi pe an.

Conclusele de Karisbad luate de consiliul de 
miniştri ţinut în K. şi acceptate de cătră dieta 
federală la 20 Sept. 1819, aveau în vedere su- 
praveghiarea univeisităţilor, censura scrierilor 
periodice, instituirea unei comisii centrale pentru 
a cerceta mişcările demagogice; vedându-so efec
tele stricăcioase ale acestor concluse, dieta fe
derală le revoca la 2 Apr. 1848.

Karisberg, (Carolinesci, GalispergJ, comună 
rurală, colonie nemţească pe moşie mănăstirească, 
parochie romano-catolică, în căp. şi j. Rădăuţ 
în Bucovina, are 1068 loc. (986 rom.-catolici, 
20 ort. or., 62 mos.), o şcoală primară, staţiune 
de cale ferată. [Dr. I. G. Sbiera.]

Karlsbrunn, staţiune balneară în Silesia Au
striei, la o înălţime de 783 m., între păduri de 
bra()i. Apa minerală dela isvorul » Wilhelin< este 
una din cele mai concentrate ape feruginoase. 
Stabilimentul este visitat cu deosebire de cei ce 
sufer de anemie, debilitate generală, reumatisme, 
boale femeiesci, etc. Apa se încăldesce cu abure. 
Stabilimentul este la nivelul balneo-technicei 
moderne. [Dr. Vuia.]

Karisburg, numele german al oraşului Alba- 
lulia. (v. ac.).

Kariskrona, oraş fortificat, port militar şi ca
pitala Blekingei, în Şvedia, 21,700 loc., docuri, 
şantiere, comerciu viu.

Karisruhe, capitala marelui ducat Baden, în 
Germania, are 84,000 loc., oraş frumos, edificii 
pompoase şi monumente intere.sante: palatul 
marelui duce cu un turn de 45 m. înalt, casa 
oraşului, opera, biserica cat. şi cea evang. IDintre 
monumente amintim: statua equestră a marelui 
duce Frideric, statua poeţilor Scheffel şi Hebel ş. a. 
Biblioteca marelui duce, cu 160,000 voi., colec- 
ţiunile archeologice, geologice, etnografice ş. a. 
Are grădini şi parcuri frumoase. [M. Bodiu.]

Karistadt, (ung. Kărolyvâvos, sârb. Karlovaţ), 
oraş liber reg. în Croaţia, cott. Agram, lângă 
rîul Culpa; unul dintre cele mai însemnate ortişe 
din Croaţia-Slavonia. Se compune din cetate, 
interurbiu şi suburbiul Dubovaţ, 5559 loc. (1891). 
Sediu de episcop gr.-or., numeroase oficii do 
stat, comandă de gendarmerie, comanda di
strictului militar nr. 96, gimnasiu infer., şcoală 
de cădeţi, numeroase edificii şi biserici pom
poase. însemnat centru de comuuicaţiune. Fundat 
la 13 Iulie 1579 prin archiducole Clarol; ridicat 
ia rang de oraş liber reg. prin Maria Teresia 
(1777). După pacea dela Viena (1809) anexat 
la Francia împreună cu confiniul militar, 1813 
sub administraţie austriacă până la 1821.

Karlstein, castel renumit în Boemia, cercul 
Hofovitz, spre sud-vest dela Fraga, zidit pe o 
stâncă înaltă 1348—56 de Garol IV pentru pă
strarea insigniilor ţerii. Mai remarcabilă e ca
pela Catarinei (cu pietri scumpe în păreţi) şi 
admirabila biserică a Grucii.

Kărmăn, losif, prosator maghiar, advocat, 
n. 14 Martie 1769 în Losoncz, Ţ 1795. Bărbat 
cu cultură europeană, s’a pus în fruntea ti-
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Doretului maph. şi pentru desvoltarea gustului 
literar mai vîrtos la dame, înfiinţase foaia be- 
letristică-periodică »Urania«, în care a publicat 
lucrările sale, între cari din punct de vedere al 
prosei frumoase mai însemnată e »Fanni hagyo- 
mânyai», un roman psichologic mai mic. [dj

Karnabad, (şi Karnobad, Karnovo), oraş în Ru- 
melia orientală, la 45 km, dela Burgas; 5096 loc. 
(1891); însemnat tîrg de vite. In apropiere se 
află ruinele unei fortăreţe din evul mediu.

Karnak, a) Karnak, local. în Bretagne (Francia), 
însemnată printr’un monument megalitic din cele 
mai curioase, alcătuit din şiruri de pietroaie, 
înfipte în păment pe 11 şi 13 rânduri paralele, 
avend o lungime de trei km. Fergusson, care 
le-a studiat de aproape, crede că au fost ri
dicate în amintirea vre-unei mari bătălii, dată 
în aceste locuri. Ele sunt ridicate din timpurile 
spre sfîrşit ale perioadei de piatră şlefuită.

b) Karnak, un sat în Egiptul de mijloc, sin
gura remăşiţă a Tbebei, reşedinţa faraonilor din 
vechiul şi noul inrpeiiu Theban. Aici se ved im- 
punetoarele ruine ale mai multor temple; câmpul 
întreg e plin de columne şi lespe(}i uriaşe de 
piatră. Un zid de cărămidă, pătrat aproape, gros 
de 12 m. şi în circuit preste 2 km., încungiură 
toate aceste ruine. In laturea de vest a acestui 
patrulater de cărămidă, la întrare se află pilonii 
uriaşi ai templului (Jeului Amon, clădit de fa
raonul Amenofis III. Acest templu, mărit de 
cătj'ă diferiţii faraoni, are o lungime do 365 m., 
iar lăţime de 113 m. şi este împresurat şi el 
de un zid, care nu are mai puţin de un km. 
lungime. Inlăuntrul acestui zid de piatră şi în
dărătul chiar a pilonilor dela întrare, se află un 
templu al lui Ramses II, apoi un edicul al lui 
Merenftah, şi o sală clădită de vr’un rege din 
a XX-a dinastie bubastică. Un al doilea pilon 
ne conduce cătră minunea architeoturei egiptene, 
în sala hypostilă, clădită de cătră Ramses II şi 
leti I, sală compusă din 134 columne, cari spri- 
jiniau acoperişul înălţat până la 23 m. deasupra 
solului. Tot în interiorul zidului de cărămidă, 
lângă templul lui Amon, se află şi lacul cu apă 
sărată. Se scie, că toate templele cele mari egip
tene aveau câte un asemenea lac, destul de în
tins în suprafaţă, cari slujeau pentru marile 
serbători religioase. In jurul acestora se purtau 
cu alaiu în bărci de aur imaginele (jeilor, o 
amintire de călătorie cu barca (jeului soare pe 
apele Nilului ceresc. Templul lui Amon era legat 
printr’un şir de piloni cu laturea de sud a zi
dului de cărămidă, unde dedea aleea cea lungă 
de sfinxi, alee, ce conducea spre templul lui 
Mut, zidit tot de acelaş faraon Amenofis al III. 
In afară de aceste clădiri, mai avem şi ruinele 
templului lui Month in laturea de nord a zi
dului, iar în cea de sud-vest ruinele templului 
lui Chonsu. Toate aceste clădiri, odinioară ma- 
iestoase, alcătuesc astăcji câmpul cel mai vast 
de ruine din câte cunoascem în univers.

Karneades, din Girene, filosof grec, n. pe la 
215 a. Chr., a fost întemeietoml şi capul celei de 
a treia sau de a noua academie, combinând astfel 
teoriile platonice cu cele aristotelice, epicureice 
şi pironice. Sceptic cum era, contesta posibilitatea 
ori cărei cunoscinţe obiective, ori cărei certitu
dini şi susţinea, că trebue să ne mulţămim cu 
probabilitatea numai; pentru aceea, teoria lui a

fost numită Probahilism. (Cf. Teodorescu, Ist. 
fii. ant.) [PI.]

Karneia, în mitol. greacă serbătoare întru 
venerarea lui Apollon Karneios. Acesta se ve
nera în Sparta, pentru că a fost conducetorul 
Dorilor iu migrarea lor. Din Sparta a trecut 
cultul acesta în Italia la Tarent şi Sybaris. Pre
dicatul Karneios arată pe Apollon ca (Jeu al tur
melor şi păşunilor. [Atm,]

Kărolyi, Conţi de Nagy-Kăroly, familie no
biliară magh.; îşi derivă originea de pe timpul 
venirii Maghiarilor din neamul 1Kaplyon, care s’a 
aşezat în părţile Sătmarului.

1) K.} Alexandru, n. 20 Martie 1668, ţ i743, 
comite suprem în Sătmar; 1703 credincios re
gelui, trece apoi în partea lui Francisc Râkoczi 
(V. ac.) şi devine general şi consilier al aceluia. 
După lupta dela Romhâny, a stăruit pentru în
cheierea păcii dela Sătmar 1711. Curtea recu- 
noscetoare 1712 îl ridică la rangul de conte; 
1741 Maria Teresia îl numesce mareşal.

2) George, n. 1802, f 1877. 1825 ia parte la 
dietă şi contribue 40,000 fl. la întemeierea aca
demiei magh.; 1830 deputat al Sătmarului; 1841 
comite suprem în Bekes, 1848 în Sătmar. După 
revoluţie ajunge custode al coroanei şi mareşal 
de curte.

3) Ludovic, diplomat, n. 1825, f 1889. A 
fost ataşat la diferite ambasade; 1853 secretar 
la ambasada din Londra; 1859 ambasador la 
Copenhaga; 1859 Dec. e ministru plenipotenţiar 
în Berlin până la 13 Mar*tie 1866, când se în
trerup legăturile politice cu Prusia; 1867 s6 re
trage la domeniile sale; 1871 e ambasador la 
Berlin; 1878 ia parte la congresul din Berlin ; 
1878 Dec. ambasador în Londra; 1888 se retrage ; 
a fost decorat cu crucea cea mare a ordinului 
Sf. Ştefan, şi cavaler al ordinului lâna de aur.

4) Ştefan, conte, n. 1797, ţ 1881, ataşat la 
ambasada din Paris, a jertfit mult pentru aca
demia magh., reuniunea agricolă magh. 1843 
president al reuniunii. Ia parte la revoluţie, echi
pează un regiment de cavalerie ; 1849 e deţinut, 
1850 eliberat, dar trebue să plătească o amendă do 
100,000 fl. Societatea Sf. Ştefan îl alege president.

5) Ştefan, n. 1845, 1866 întră în legiunea Iui 
Klapka; 1887 deputat al cercului electoral Nagy- 
Kâroly; 1892 reales cu program liberal, timp 
îndelungat a fost director al casinei naţionale 
magh. din Budapesta.

Karr, Jean Baptiste Alphonse, scriitor francez, 
n. 1808 la Munic, fiul unui pianist talentat mutat 
la Paris. A colaborat la început la »Figaro«. După 
ce primul seu roman »Sous Ies tilleuls® (1832j, 
a fost primit cu succes, a publicat un şir do 
romane: »Une heure trop tard«, ''Vendredi soir«. 
»Uenevieve«, »ClotiIde«. Intre 1853—59 scoase o 
revistă lunară satirică »Guepes«, care a dat loc 
la un atentat în contra vieţii lui de cătră o 
femeie. A mai scris romanele: »Fort en thbmo», 
»La familie Alain«, etc., precum şi o dramă : »La 
Penelope normande« şi o comedie: »Les rosos 
jaunes«. K. s’a ocupat mult şi cu cultura şi co- 
merciul florilor.

Kars, ţinut rus. în Transcaucasia, 18,647 km2., 
cu 307,810 loc. (1897), răpit 1878 dela Turci. 
Capitala K. cu 20,891 loc., e fortăreaţă.

Karst, (ital. GarsoJ, munţi calcaroşi în Croaţia 
şi Dalmaţia, o continuare a Alpîlor iuUci, legaţi
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de aceştia piin dealmile Idria, se întind dela 
Triest, ramificându-se prin Istria, Croaţia şi Dal
maţia, se împreună prin munţii Capella şi Ve- 
lebit cu AJpii dinarici. Ţinutul K.-lui are piscuri 
până Ia înălţime de 1796 m. (Schneekoppe); 
coaste piezişe şi prăpăstioase, acoperite de stânci 
uriaşe, pe multe locuri total pleşuve, transversate 
ici-colo de adâncimi şi văi longitudinale, unde 
pămentul este mai fructifer. K. şi catenele sale 
conţin masse enorme de var, din care causă apele 
în timp do căldură, fiind absorbite de solul văros, 
pe multe locuri dispar total; în timp ploios însă 
cu o repegiune mare şerpuesc în calea lor, fă
când mari daune prin văile fructifere. Poporul 
în decursul timpului tăind şi nimicind pădurile 
gigantice, cu deosebire ale K.-lui dalmatin, dela 
Piume spre Dalmaţia, pe multe locuri sunt ţi
nuturi extinse goale, acoperite numai de' materii 
văroase şi pământ roşu (terra rossa). In tim
purile mai noue s’au luat mesuri serioase pentru 
plantarea cu păduri a K--lui din Croaţia. (Cf. 
V. Guttenberg, Die forstUchen Verhăltnisse des 
Karstes. Triest 1882; Dr. I. Lorenz, Aufforstung 
und Kultivierung des kroatischen Earstgebietes. 
Viena, 1860.) [M. Bodiu.]

Karsten, Car ol loan Bernhard, metalurg 
germ., n. 1782 în Biitzow, f 1853 la Schoneberg 
lângă Berlin; prin scrierile sale numeroase a 
contribuit mult la desvoltarea mineritului în 
Germania; e întemeietorul industriei grandioase 
de zinc în Silesia.

Karthago, (fenic. Karthada = oraş nou, grec. 
Karchedon), în antichitate oraş renumit pe coasta 
nordică a Africei, în apropiere de Tunisul de 
a(Ji, după tradiţie a fost întemeiat în seci. IX 
a. Chr. de cătră Dido, de fapt fundat la 846 de 
princesa Elissa din Tyrus. K. avea un port ex
terior pentru năile de comeiciu, şi unul interior 
pentru năile de resboiu. In timpul înfloririi sale 
K. avea 700,000 loc. Afai-ă de teritoriul destul 
de mare din jurul oraşului, spiritul mercantil al 
locuitorilor a îndemnat K. să rîvnească la do- 
minaţiune pe mare, să-şi întemeieze colonii co
merciale şi să-şi câştige posesiuni în afară de 
ţeara-mamă (Sardinia, Sicilia, Spania, Gallia, 
Africa apuseană). Constituţia statului cartaginean 
era aristocratică, puterea sta în mânile câtorva 
familii avute, din cari se recruta senatul. Limba 
şi religia Cartaginei era identică cu a Fenicienilor.

Istoria. Cartaginenii sau Bunii (Poeni), cum 
au fost numiţi de cătră Romani, pentru lărgirea 
intereselor lor comerciale s’au aliat cu Etruscii 
şi au alungat pe Greci din Sardinia şi Corsica, 
apoi s’au aşezat şi în partea vestică a Siciliei; 
Ia 480 a. Chr. au fost bătuţi Ia Himera, dar 
şi-au susţinut şi mai departe stăpânirea asupra 
părţii vestice a insulei, purtând lupte îndelungate 
cu Dionysios şi Agathokles din Siracusa. In primul 
resboiu punic (264—241) K. pierdu Sicilia; în 
curând fu ameninţat K. în existenţa sa prin 
roscoala trupelor mercenare (241—237), rescoală 
suprimată de Hamilcar, care cuceri o parte mare 
a Hispanici ca despăgubire pentru Sardinia şi 
Corsica luate de Romani. Atacul lui Hannibal 
asupra Saguntului (219) provocă al doilea resboiu 
punic (218—201), în care K. pierdu Hispania şi 
năile sale de resboiu, afară de (ţece, şi ajunse la 
discreţia Romei. Al treilea resboiu punic (149 
până 146) se termină cu dărîmarea Cartaginei,

al cărei teritoriu deveni provincie romană sub 
numele Africa. Pe ruinele Cartaginei se ridică 
122 colonia romană lunonia, din care se făcu 
K. nou, oraş înfloritor prin seci. II şi III d. Chr., 
439 cucerit de Vandali şi făcut capitala impe
riului lor, 534 ocupat de Belisar, 697 dărîmat 
de Arabi. Ruinele lui se ved şi acum la satele 
Sidi Bu Saîd şi Duar el Şat.

Kartometru, un instrument de mesurat în 
forma unui orologiu de dame, cu placă pentru 
metri şi centimetri; se întrebuinţează pentru 
măsurarea liniilor drepte şi curbe şi a supra
feţelor, etc.

Karun, rîu în Persia, afluent pe stânga al rîului 
Şat-el-Arab, isvoresce în platou, în cursul său 
de jos e navigabil.

Karyăs, (Carîes), localitatea principală a pen
insulei Athos (v. ac.).

Karyokinesa s’a numit de cătră Scbleicher la 
1878 divisiunea indirectă a nucleului, (v. Ca- 
ryokinesă, chromosome, bipartiţiune, diaster.)

Karyokinesis, (med.). In patologie se numesce 
K. înmulţirea celulelor epiteliale sau ale ţesu
turilor prin subdivisiune.

Kasan, guvernam. în estul Rusiei, 63,716 km9., 
cu 2.191,058 loc. (1897); şes ondulat, roditor; 
până la 1437 a fost chanat tatăr, apoi inde
pendent, dela 1550 rusesc. Capitala K. are 
131,508 loc. (1897); universitate dela 1804; ob- 
servatoriu astronomic; cordovanării, topitoare de 
clopote, etc.; comerciu viu spre Asia. (v. şi Cazan.)

Kasaniyk, oraş în Bulgaria (Rumelia orientală), 
cu 20,000 loc.

Kasbek, pisc al munţilor Caucas, 5044 m. (v. 
Caucas). [M. B.]

Kaschau, v. Caşovia.
Kassr’-el-Kebir, în limba spaniolă Alcazar- 

Cuivir, oraş în regatul Pez, 120 km. în sud 
dela Tanger, 60 km. departe de Fez în dmmul 
dela Gibraltar. Oraşul are 25,000 Ioc., strade au
guste, case vechi şi urme de biserici turcesci 
însemnate. Oraşul s’a ridicat sub Chaliful AI- 
mazor, care a zidit un palat (Kazr) pe care l-a 
stricat Sultanul Mulei-Ismail (1672—1727).

Kassubi, (KaşubiJ, veche seminţie slavă prin 
ţinuturile dela Danzig, în numer de vr’o 150,000.

Kastalia, 1) K., în mit. grc. o nimfă, fata lui 
Acheloos (un rîu şi (jeu al rîurilor în Grecia 
nordică), care vrând să scape de urmărirea Iui 
Apollon, s’a aruncat în apa unui isvor de lângă 
muntele Parnas. 2) K., isvorul de lângă Parnas 
în Delphi, numit după nimfa K., a fost sacra 
nimfelor şi muselor, de unde e numirea: nimfele 
şi musele Kastalide. Poeţii romani afirmau, că 
aceia, cari beau din isvor sau se stropiau cu apă 
din el, căpătau inspiraţiune poetică. [Atm.]

Kastamuni, capitala vîlaietului turco-asiatic cu 
acelaş nume (49,700 km.9 cu 1.120,000 loc.), lângă 
Gok Irmak, cu 40,000 loc.; ţesetorîi de bumbac, 
negoţ cu lână.

Kastanea, corn. arămânească cu 1250 loc., pe 
poalele nordice ale muntelui Baba în Tesalia.

Kastner, loan George, musicograf, teoretician 
şi compositor alsacian, n. în Strassbui’g 1810, 
■f Paris 1867, studia musica cu M. Maurer şi 
J. E. Romer. Debuta prin musică pentru mai 
multe opere (Regina Sarmaţilor, Moartea lui 
Oscar, Sarazinul ş. a.). La Paris, unde îşi com
plectă studiile sale inusicale cu Reicha, a publicat
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el o serie de tratate relative la armonie, instru
mentaţie, contrapunct, fugă, diferite metode, un 
mare numer de bucăţi corale şi instnimentale 
de tot genul şi mai multe opere, între cari 
»Beatrice« (1839). Dar mai cu samă îşi făcu 
el un renume universal prin cercetările sale şi 
opurile publicate asupra: la Harpe d’Eole et la 
musique cosmique (1856), Ies Gris de Paris 
(1858), Ies Danses des morts (1852), Ies Sirenos 
(1858), Paremiologie musicale (1866). Fiul seu, 
George Fred. K., n. 1852, f 1882, a fost un 
lisician de valoare, autor al unui op asupra teo
riei vibraţiunilor şi inventator al Pirofonului.

[T. C.J
Kăstner, Victor, n. 1826 în Cârţa, Trs., ţ 1857. 

Cel mai însemnat poet, care a scris în dialectul 
Saşilor din Trs. Colecţiunea «Gedichte in siebenb.- 
săchs. Mundart« (Kraff’t, 1895), cuprinde modele 
de poesii poporale, dintre cari multe trăiesc 
în popor.

Kastoria, orăşel în vilaietul Monastir cam cu 
8000 loc. (în cea mai mare parte Greci sau 
Bulgari grecisaţi, Turci şi Alb. 2000, Spanioli 
600, Arănmni numai câteva fam.), situat pe lângă 
balta de Kastoria, e reşedinţa unui caimacam 
şi unui episcop grecesc.

Kăszon, V. Cason.
Katanga, (Katonga), rîu în Africa centrală, 

isvoresce din munţii Africei centrale Ruvenzori 
(în vechime montcs lunae), curge spre est prin 
Uganda şi se varsă în lacul Ukereve (Victoria- 
Nyansa).

Kaţaros, sat arămânesc cu 450 loc. în Acar- 
nania în Grecia, unde se vorbesce un dialect 
deosebit. Cf. Weigand »Aromunen« II, p. 174.

Kathrein, Teodor, om politic austriac, n. 1842 
în Salurn, Tirolul sud., a făcut studii de drept 
în Innsbruck, 1867—1871 redactor la »Tiroler 
Stimmen«, 1878 advocat în Hali, 1883 deputat 
în dieta prov. a Tirolului şi în senatul împer. 
austriac, aparţinând clubului Hohenwart; apă
rător energic al intereselor bisericei cat., 1897 
president al senatului imper., abcjice însă în 
curând în ui’ma obstrucţiuuii partidului germ.

Katkov, Mihail Nichiforovici, publicist rus, 
n. 1820 în Moscva, profesor de filosofie aci, 1856 
întemeia foaia »Russkii Vestnik«, mai apoi a re
dactat foaia panslavistă Revista Moscvei. K. fu 
capul partidei slavofile ortodox-absolutistică, şi 
avu mare influenţă asupra Ţarului Alexandru III. 
t 1 Aug. 1887.

Katona, 1) K. Ştefan, iesuit, canonic şi abate 
în capitolul rom.-cat. din Calocia, n. 1732; dela 
1768 prof. la universitatea din Sâmbătă mare. şi 
apoi laBuda; K. a desvoltat cea mai mare ac
tivitate întru studiarea şi adunarea isvoarelor 
istoriei pragmatice a Ungariei. Scrieri: Historia 
critica regum Hungariae ex fide domesticorum et 
externorum scriptorum (24 voi.); Synopsis chro- 
uologica historiarum ad sublevandain memoriam 
historiophilorum coucinnata; Historia critica pri- 
morum Hungariae ducum ex fide domesticorum 
et externorum scriptorum; Historia pragmatica 
Hungariae; Epitome cbronologica rerum Hun- 
garicamm, Transilvanicarum et lllyricarum, etc.

[+]
2) Katona losif, dramaturg maghiar; procu

rorul oraşului Kecskemet; n. 1792 îaKecskemet, 
f 1830. K. a tradus şi compus opere drama

tice originale sub influenţa lui Kotzebue şi Zigler. 
Activitatea sa literară şi-a ajuns culmea în tra
gedia »Bânkbân«, lucrată sub influenţa Ini Shakes- 
peare şi preţuită ca cea mai excelentă tragedie 
în liter. magh., tradusă în mai multe limbi. 
Operele lui au apărut în Budapesta 1879—80 sub 
titlul «Katona osszes muvei.« [-f]

Kattak, (Cuttak), capitala prov. indobritice 
Orissa în Bengalia, cu 42,656 loc.

Kattegat, strîmtoare de mare între Svedia şi 
Jiitlanda; lungă de 240, lăţimea 140 km., afun- 
(jimea 60 m. , [M. B.]

Katzenelnbogen, (lat. Cattimelibocus), vechiu 
comitat german, împărţit în comitatul superior 
cu capitala Darmstadt, şi cel inferior cu capi
tala St.-Goar, laolaltă 1568 km*. Comitatul in- 
feiior ajunse 1803 la Nassau şi cu acesta la 
Prusia, cel superior a remas la Hessa-Darmstadt.

Kaufmann, 1) K., David, profesor la şcoala 
de rabini din Budapesta, cel mai erudit repre- 
sentant al literaturii mosaice moderne, n. 7 Iunie 
1852 în Kojetein (Moravia), a studiat filosofia şi 
filologia în Breslau şi Lipsea. Dela 1877 pro
fesor. Ser.: »Die Theologie d. Bachja Ibn Pa- 
kuda«, (Viena 1874); Simţurile. Adause la istoria 
filosofiei şi psichologiei evului mediu (ung. şi 
nemţesce), «Melanges d’archeologie juive et chre- 
tienne*, (Paris 1888), şi altele o mulţime în 1. germ., 
magh. şi franceză. 2) K., Heinrich George, istoric 
german, profesor la univ. din Bre.slau, n. 9 Sept. 
1842 în Miinden. Intre alte opuri istorice a scris 
istoria universităţilor germane. 3) K., Frideric 
Teodor, inventatorul orchestrionului, n. 182.3, 
-f- 1872 în Dresda.

Kaulbach, Wilhelm, von, însemnat pictor gei in., 
n. 1805 la Arolsen, f 1874. Ca elev sub direc
ţiunea lui Cornelius, el se distinse puţin; cu toate 
acestea fu întrebuinţat cu alţi discipoli ai măie
strului la executarea mai multor frescuri de
semnate pe cartoane de Cornelius. Talentul seu 
se afirmă în 1837. Printre lucrările sale de că
petenie cităm: Bătălia Hunilor, pânză istorico- 
simbolică, admirată şi criticată mult; Distrugerea 
Ierusalimului de Titus (în Pinacoteca dela Miin- 
chen); Turnul Babilonului, cel mai caracteristic 
din toate tablourile sale; Bătălia dela Salamina ; 
apoi multe frescuri în Berlin, Bonn şi Miinchen. 
Deşi fără originalitate, cea mai mare imputai'c 
ce se poate face talentului seu, în tot ce a luci’at 
el apare însă un desemnator puternic şi un cu- 
noscetor adânc al technicei picturei şi al artei 
composiţiunii.

Kaulbars, 1) K, Nicolae, Baron, general rus, 
n. 1842. 1881 fu numit ataşat militar la Viena 
cu gradul de colonel. In 1886 fu trimis în Bul
garia pentru a lestabili influenţa ruse.ască în 
această ţeară, dar nn reuşi. Rechiemat do aici, 
fu numit guvernator al Finlandei.

2) Kaulbars, Alex., general ms şi frate cu 
Nic., n. 1844. Debuta în cariera militară ca 
oficier de stat major şi fu trimis în Asia, unde 
explora munţii Tian-Şan şi descoperi sorginţile 
rîului Naryn. El fu trimis cu gradul de colonel 
în Bulgaria; Prinţul Alexandru îl numi ministru 
de resboiu în 1882, post ce-1 părăsi în 1883 în 
urma protestării partidului naţional, când se în
toarse în Rusia, unde fu înaintat general.

Kauma, la Grecii vechi însemna ferbinţeaiă, 
arsură de soare, căldură mare de vară. Acest
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fenomen natural s’a adus în legătură cu Apollon. 
Morbul K. la Voss şi Heyse se traduce cu cu- 
ventul german Pest (latinesce pestis), ce la noi 
înseamnă; ciumă. [Atm.]

Kaunitz, Wenzel Anton,principe de K. Rietberg, 
om de stat, n. 2 Febr. 1711 în Viena, cacelmai tiner 
din cinci fraţi, fu destinat pentru cariera preo
ţească şi numit ancă ca copil domicelar la Miinster. 
In urma morţii fraţilor sei, el îmbrăţişa cariera 
politică. Carol VI îl numi consilier aulic şi 
comisar la adunarea permanentă a imperiului 
german la Regensburg. Aplicat mai apoi în ser
viciul diplomatic, el deveni 1744 ministru au
striac pe lângă principele Lorenei, guvernorul 
Ţerilor de jos. De acolo fu chiemat la Viena şi 
numit 1753 cancelar al imperiului. In calitatea 
aceasta el se bucură de cea mai mare încredere 
a suveranilor sei şi era factorul decisiv atât în 
afacerile externe, cât şi în politica internă a 
împărătesei Maria Teresia. Tendenţa sa prin
cipală în politica externă era isolarea şi com
baterea regelui Frederic II al Prusiei; pe terenul 
politicei interne el aperâ independenţa regatului 
boem şi modera încercările de centralisare şi 
unificare ale împărătesei. Sub împăraţii losif U 
şi Leopold II, influenţa sa scădu tot mai mult, 
încât la urcarea pe tron a împăratului Francisc II 
se retrage, f 27 Iun. 1794. Contimporanii ad
mirau caracterul şi spiritul său nobil. Curioasă 
era numai predilecţia lui întrecută pentru portul şi 
manierele franceze. Biografii: Hormayer, Oster- 
reicbischer Plutarch, tom. 6; Beer, Denksctaift. 
Viena, 1872; Beer, Joseph II., Leopold II. şi K.

Kautz, luliu, fost guvernor al băncii austro- 
ungare, n. 1829, a studiat în Germania; 1853 
profesor la academia din Oradea mare; 1863 la 
univ. din Budapesta; 1865 e ales membru or
dinar al academiei magh.; 1865—68 deputat de 
partidul Deâk-ist; 1883 vice-guvernor, 1892 până 
1900 guvernor al băncii austro-ungare. A scris 
o mulţime de studii şi opere privitoare la eco
nomia naţională şi la finanţe: Adam Smith şi 
sciinţa economiei naţionale moderne, 1854; 
Nemzetgazdasâg es Penzugytan; Politika vagy 
Orszâgâszattan; în limba germană: Teoria şi 
istoria economiei naţ. şi a literaturii ei, 1858—60; 
Economia noastră naţ. şi politica de vamă; Istoria 
desvoltării ideilor de economie naţ. şi înrîurinţa 
lor asupra stărilor din Ungaria, premiată de aca
demia magh., ş. a. K. e un distins representant 
al şcoalei istorico-etice, sau relativistice, cu re
nume european.

Kavalliotis, v. Cavalioti.
Kawala, oraş în vilaietul turcesc Salonic, la 

Marea Egee, în faţa insulei Thasos. In evul 
mediu purta numele NeapoUs.

Kazan, v. Kasan şi Cazan. — Kazanlyk, v. Ka- 
sanlyk.

Kazinczy, Francisc, reformatorrrl literaturii 
magh., părintele neologilor, fundatorul şcoalei 
germane, n. 27 Oct. 1759 în Er-Semjen, cott. 
Bihor; -|- 22 Aug. 1831. A studiat dreptul în 
Caşovia, Eperjes, Budapesta. In 1784 notar on. în 
cott. Abauj, 1786—91 inspector al şcoalelor pop. 
din districtul Caşovia. 1794, constatându-se că a 
luat parte activă în conjuiaţiunea Martinovics, fu 
judecat la decapitare, dar prin graţiare această 
sentinţă fu schimbată în închisoare, ce suferi 7 ani 
în Buda, Spielberg, Kufstein şi Munkâcs. La 1801

eliberat, s’a pus în fi-untea mişcării literare; 1828 
ia parte la desbaterea statutelor academiei magh., 
1830 fu numit membru ordinar al ei. Principiul 
său fu: a infiltra cultura europeană apuseană în 
geniul poporului maghiar, a desvolta, nobilita 
gustul literar, prin reformarea limbei şi crearea 
stilului frumos; pentru aceea a pus mai mare 
pond pe forma decât pe originalitatea lucrărilor. 
Lucrările literaro ale lui K. se compun din tra
duceri, prosă originală, epistole, biografii, me
morii, descrieri de călătorii şi poesii. Toate 
operele lui K. le editează academia magh. Până 
acum au apărut‘5 voi. [+J

Kazwin, oraş în Persia, prov. Irak Aşmi, cu 
40,000 loc.; industrie de covoare, mătasă şi săbii.

Kean, şeful unui al patrulea ducat din Tran
silvania, înainte de venirea Ungurilor. Ducatul 
său, vasal Bulgarilor, era aşezat cam prin sudul 
şi estul Transilvaniei. Regele ungar St. Ştefan 
supunând acest stat autorităţii maghiare, K. e 
gonit şi înlocuit cu ruda regelui, Zoltan. (Cf. Xe- 
nopol. Ist. Rom. I, 409, 464, 480).

Keats, (pron. chihts) lohn, n. 29 Oct. 1796 
în Londra, f 23 Febr. 1821, poet englez din 
şcoala misticistă.

Kebes, v. Cebes.
Kebesd, v. Căbesci.
Kecsa, 1) Român-K. (Checea românească), 

corn. mare în Ungaria, cott. Torontal, 2664 loc. 
(1891) Români şi Şerbi; staţiune de cale ferată. 
2) Horvăt-K. (Ch. croată), corn. mare în acelaşi 
cott., 981 loc. (1891) Croaţi, Români, Şerbi, Ma
ghiari şi Germani; staţiune de cale ferată.

Kecskemet, oraş în Ungaria, cott. Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun, 48,493 loc. (1891) Maghiari. Unul 
dintre cele mai importante oraşe ale şesului 
ungar; locul nascerii poetului I. Katona. Tri
bunal, cameră advocaţială. Are numeroase insti- 
tuţiuni culturale şi de instrucţiune, între cari 
academia de drepturi, gimnasiu superior rom.- 
cat., şcoală reală sup. de stat, industrială, co
mercială, agronomică, de vierit şi numeroase 
elementare, patra cjiare, trei bănci, o sucursală a 
băncii austro-ungare, staţiune de cale ferată, în
semnată pepinieră de vierit de model. Hotar de 
87,225 hectare. Poporaţia se ocupă cu agricul
tura, pomăritul şi economia de vite; preste un 
milion corfe de poame se exportează anual până 
prin Germania şi Rusia; dela staţiunea de în
grăşat se exportează în străinătate anual câte 
50.000 de rimători.

Kefir, V. Kumys.
Keglevich, conte de Bazin, familie nobiliară 

de origine croată, ai cărei membrii se disting în 
istoria Croaţiei.

Kehr, Carol, pedagog german (1830—1894), 
n. în (joldbach lângă Gotha (Turingia); fu pro
fesor, apoi director al seminariilor pedagogice 
din Gotha, Halberstadt şi Erfurt; în urmă con
silier şcolar. Scrierile sale pedagogice în limba 
germană, privesc mai ales înveţămentul primar: 
îndrumare teoretică-practică la tratarea bucăţilor 
de cetire; înveţămentul în limbă, în primul an 
de şcoală; Geometrie practică pentru şcoalele 
primare şi industriale de adulţi; înveţămentul 
în religia creştină; Practica şcoalei primare, în 
care dă un plan de organisare a practicei pe
dagogice dela seminarii (şcoala de aplicaţie) şi 
o metodică specială a tuturor matei iilor şcoalei
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primare. In Halberstadt a întemeiat şi revista 
pedagogică: Pădagogische Blâtter fiir Lehrer- 
bildung und Lehrerbildungsanstalten; Istoria me
todicei inveţămentului primar în Germania.

Kei (KaiJ, rîu în Africa sudică între colonia 
Cap şi CafFiai'ia, cu o lungime de 280 km.

Keil, Henric, filolog german, n. 1822, -f 1894. 
Publică: Grammatici latini (1855—80), Plinii 
epistolae (1870), Cato şi Varro, De re rustica 
(1882—94).

Kelser, Reinhard, compositor germ. u. 1674, 
t 1739. Făcu studii în Leipzig şi debuta printr’o 
operă mare (Basilius 1693). K. e considerat ca 
întemeietoral operei germane; K. dotă scena 
teatrului din Hamburg cu preste 100 de partiţiuni 
de operă. In afară de acestea a mai scris multă 
musică biser., oratorii, cantate, ş. a. [T. C.J

Kekrops, v. Cecrops.
Kekule, Friedrich August von Slradonitz, 

celebru chimist german, n. 1829 la Darmstadt, 
t 1897 în Bonn. Habilitat ca docent în Heidel- 
berg, în 1856 fîi numit profesor mai ântâiu în 
Gent şi apoi în Bonn în 1865. Printre nume
roasele sale lucrări menţionăm pe acelea asupra 
tetravalenţei cai'bonului, care servi de fundament 
chimiei organice şi care-1 conduse mai departe la 
stabilirea teoriei Benzolului (1865), graţie căreia 
chimia a realisat progrese uriaşe. A scris un tratat 
de chimie: Lehrbuch der organ. Chemie, 1857, 
Cheniie der Benzolderivate, 1867. [S. M.]

Kelat, capit. Beludşistanului în Asia, 14,000 loc. 
Dela 1854 stă sub protectoratul englez.

Keleti, daroZ (cândva statistician magh.,
n. 1833, f 1892. După revoluţie conduce 41arul 
sPolitikai Hirlap«. 1867 i-se dă conducerea sec
ţiunii statistice, care o ţinu până la moarte. 
Academia magh. îl alege 1868 membru coresp., 
1875 membru ordinar. A lucrat datele recen- 
sementului din 1880; a organisat serviciul sta
tistic pentru reverimentul de mărfuri. A scris 
multe opere: Manual de economie politică, tra

ducere. Pesta, 1863; Patria noastră şi poporul 
ei, 1871; Statistica oficială a Ungariei, 1875; 
Raport oficios despre exposiţia universală din 
Pai’is, din 1878; Referinţele naţionalităţilor în 
Ungaria pe basa recensiunii poporului din 1880 
(1881); Marina noastră şi viitorul oraşului Fiume, 
1883; Peninsula Balcanică, 1885, ş. a.

Kellner, Lorens, pedagog german, n. 1811 
în Heiligenstadt, f 1892; deveni profesor la se- 
minariul pedagogic din Erfurt, consilier şcolar 
şi deputat. A scris manuale celebre asupra în- 
veţămentului în limba germană^ apoi «Pedagogia 
şcoalei şi a casei<< şi »0 scurtă istorie a educa- 
ţiunei şi instrucţiunei.*

Kelnek, (rom. Colnic), comună mică în Trs., 
cott. Sibiiu, cu 1387 loc. (1891) Români şi Saşi. 
Locuinţa cenţilor Pongrâoz.

Keloid, înflătură cu cicatrice ipertrofică dure
roasă a pielei şi ţesutului subjacent. Se tratează 
plin scarificaţiuni, iar în timpul din urmă prin 
scântei electrice. Când avem a face cu un cheloid 
învechit, e de preferat extirparea tumoarei.

Kelp, nume scoţian dat cenuşei plantelor Fucus, 
din care se extrage iodul şi soda; sinonim cu 
Varec din Normaudia.

Kem, rîu în guvernam, rusesc Archangel, 
424 km. lung, se varsă în Marea Albă.

Keman, sau Kemangeh, nume dat unor instru
mente de coarde şi arcuş de origine arabă. Sfint 
mai multe varietăţi: K.-âguz (K. antic), cu lada 
de resonanţă formată dintr’o jumătate de nucă 
de coco; coardele, în număr de două, sunt de 
păr de cal. Se ţine răzimat pe un picior de fier, 
ca violoncelul. K.-fark, e un instrument analog, 
dar cu coardele acordate o quintă mai sus. K.- 
rumi (K. grec) e numele dat la diferite instru
mente mai mult sau mai puţin imitând forma 
violinelor europene. Sunt unele cu 3 coarde 
simple, altele cu 8 (4 pentru arcuş şi 4 sim
patice), altele cu 12 (6 pentru arcuş şi 6 sim
patice) ş. a. [T. C.J
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Copita, V. Unghie.
Corona, p. 15 a, la sfîrşit: ad. (C. în mus. v. 

Fermata).
Coşhuc, G., p. 20 b: ad. la sfîrşit înainte de 

bibliografie. (Această operă s’a publicat 1899 
în 2 volume; Resboiul nostru pentru neatîr- 
nare şi Povestea unei coroane de oţel. Dela 
1900 membru coresp. al Acad. Rom.)

Cosma, Partenie, p. 22 a, ş. 10: înl. [El a propus] 
cu (La), iar ş. 11: el. [şi].

Costin, N., p. 25 b, ş. 9: înl. [în bibliotecele 
universităţii şi a seminariului din Iaşi] cu 
(dintre cari unul se găsesce în biblioteca Acad. 
Rom.) Tot acolo ş. 16: el. [atribuit pe ne- 
dreptiil lui Nicolae C. de căti’ă Cogălniceanu; 
în ori ce cas numai o parte din acest leto
piseţ poate să fie al lui C.]

Granide, (zool.) v. Ecardine.
Craniometria, p. 35 b, ş. 14: înl. [Broca şi Camper] 

cu (Camper şi mai ales de Broca).
Crax, (zool.) v. Hokko.
Cruşevo, p. 57 a, ş. 2: înl. [Ciorescu] cu (Cionescu).
Dama, p. 94 b, ş. 12: înl. [1669] cu (1769)
Dămărit, v. Dijmărit.
Delavrancea, p. 121 a: ad. la sfîrşit (din Iunie 

1899 D. este primar al capitalei).
Dionysios, p. 169 a, înl. cu (Dionysos).
Disgust, V. Greaţa.
Dissescu, p. 177 b, ş. 7, înainte de Publicaţii: 

ad. (dm Apr. 1899 Ministru de Justiţie).
Don Juan, p. 203 a, ş. 10: înl. [Marana] cu 

(Manara).
Dospire, v. Fermentaţiune.
Dothienenteria, v. Febra tifoidă.
Dragomirescu, Mihail, publicist român, n. 

22 Martie 1868 la Plătăresci, lângă Bucuresci. 
Studii în gimnasiul Lazar (1881—83), liceul 
Sf. Sa va (1883—88), universitatea din Bucu
resci (1888—92). Şi-a completat istfidiila este
tice la Paris şi Berlin (1893—94). Fost pro
fesor de filosofie la liceul Mateiu Basarab (1892); 
măiestru de conferenţă la facultatea de litere 
din Bucuresci (1894—96), diriginte al gim- 
nasiului de aplicaţie (1897—99) şi astăţji pro
fesor de filosofie la lieeul Mihaiu-Bravul şi 
profesor la seminariul pedagogic universitar, 
înfiinţat prin noua lege. Dirigează ca redactor- 
delegat ^Convorbirile literare», unde a pu
blicat mai multe studii de critică. Publicaţii: 
>Relaţiunea dintre premisele şi ultimele con- 
clusiuni alefilosofiei ImHerbert Spencer(1892), 
Critica sciinţifică şi Eminescu (1895), Anti- 
gona (trad. după Sophocles 1895).
Enciclopedia română. Voi. II.

Drobiţa, Drob uşor, Droghiţa, v. Genista.
Dumba, N., ad. la fine (f 23 Martie 1900 în 

Budapesta).
Egipt, p. 263 a, înainto de »Egiptul arcbeo- 

logic» ad.: (Istorie). Egiptenii au fost primul 
popor cultural în istorie, cu mii de ani îna
inte de era creştină. Erau de rassă albă şi 
prin limbă deosebiţi de popoarele arice, mai 
apropiaţi do popoarele semitice, totuşi mult 
deosebiţi şi de acestea, căci aveau o limbă mai 
simplă şi mai primitivă. Patria originară a 
Egiptenilor se crede a fi Asia, de unde au 
venit prin istmul de Suez cu mult timp îna
inte de primul rege Menes. In Egiptul vecbiu 
au domnit 31 de dinastii şi timpul domniei 
lor se socotesce de unii înveţaţi mai lung sau 
mai scurt, după cum se admite că fiecare di
nastie a urmat după precedenta pe acelaşi tron, 
sau că în acelaşi timp domniau preste diferite 
părţi ale ţerii două sau mai multe dinastii. 
Primul rege istoric a fost Menes (după unii 
5702 a. Cbr.), întemeietorul oraşului Memfis. 
Urmaşii lui Menes sunt însemnaţi prin con
struirea piramidelor, din cari cele mai mari 
au fost construite de Cm/w (Cbeops), Gafra 
(Chepbren) şi Menkera (Mykerinos), vestiţi regi 
din dinastia IV. Acele construcţiuni colosale de
stinate a păstra mumiile faraonilor, întrebuin
ţarea scrierii hieroglifice şi chiar hieratice în- 
tr’un timp aşa de vecbiu (ca. 4000 a. Cbr.), 
viaţa de stat aşezat, ne arată că trebue să fi 
urmat o epocă îndelungată de pace şi de viaţă 
culturală. Sub dinastia V, sub un rege Pepi, 
se vede cum puterea Egiptului începe a trece 
mai spre sud, până când sub dinastia XII se 
întăresce în Teba »cea cu 100 de porţi.» Acea 
dinastie ne este cunoscută după inscripţiunile 
hieroglifice mai bine decât istoria împăraţilor 
germani din evul mediu. întemeietorul ei se 
numia Amenemhat I, care a cucerit Nubia. 
Dela urmaşul său Usertesen I se păstrează 
cel mai vecbiu obelisc. Amenemhat II, User
tesen III, au continuat luptele pentru cuce
rirea Nubiei, Amenemhat III a construit ve
stitul lac Moeris şi vestitul labirint, acţiuni 
de regi puternici şi iubitori pentru bunăstarea 
poporului.

Sub dinastiile următoare Egiptul începe a 
slăbi şi pe la 2100 este atacat de un popor 
nomad de origine semitică, ţeara fu supusă 
şi sângele locuitorilor vărsat. Hicsoşii (regii 
hoţi) domniră preste Egipt mai multe sute de 
ani, până ce regii din Teba revoltă ţeara contra

60
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lor şi după lupte crâncene îi alungă. După 
alungarea Hicsoşilor, Egiptenii încep a face 
cuceriri în Siria, pe care o supun şi o stă
pânesc mai multe sute de ani sub regii din di
nastiile a XVII şi a XVIII. Regii Tliutmes III 
cu sora sa Ramaka, Amenophis III (1524 
până 1488) represintă această culme de glorie 
militară in istoria Egiptului. însemnată este 
şi dinastia XIX prin Sethos I (1439—1388) 
şi Ramses II (1388—1328), vestitul Sesostris 
al Grecilor. Urmaşii lor, slăbiţi prin puterea 
cea mare a preoţilor şi desbinaţi prin certuri 
pentni domnie, slăbiră puterea statului şi adu
seră năvălirile străinilor. Mai multe dinastii 
se stabiliră în Deltă, la Tanis, Bubastis, Sais. 
730 Egiptul fu ocupat de o dinastie egipteană, 
caro întemeiase un stat independent în Etiopia, 
însă puterea celor doue state nu putea re- 
sista statului cuceritor al Asirieniior. Sabaîco 
fu bătut la Eaphia, Tahraka causâ mari pier
deri lui Sanherib la Altaku în 701, însă fii 
alungat în 672 de Assarhaddon şi a treia în
cercare de a libera ţeara remase fără isbândă. 
Egiptul fu împărţit între 20 de administratori, 
printre cari cel mai însemnat se numia IVccfto I. 
Fiul acestuia Psammetich I (655—610) atrase 
trupe mercenare de Greci, cu cari mântui ţeara 
şi-i dete o nouă desvoltare. Necho II (610 
până 595), voi să unească Nilul cu Marea 
Roşie, însărcina pe Fenicieni să ocolească 
Africa şi întreprinse cucerirea Siriei. Necho 
bătu pe regele ludeei la Megiddo, fu însă 
bătut la Carchemis de Nebucadnezar în 605. 
Nepotul seu Hophra (589—570) fu resturnat 
de armată, care ridică rege pe Amasis (570 
până 526), care dete învoire Grecilor a se 
stabili în Egipt şi a face comerciu, încât părea 
că începe o epocă de mărire şi de bogăţie, 
necunoscute mai înainte. Sub Amasis Egiptul 
avea 20,000 de oraşe. Puterea armată fusese 
însă neglijată şi de aceea fiul seu Psamme
tich III fu învins la Pelusiu în 525 de Perşi, 
iar Egiptul căcju pentru totdeuna în stăpânire 
străină.

Contra Perşilor Egiptul se revoltă în mai 
multe rânduri, şi-a susţinut chiar indepen
denţa dela 405—340. In 332 trecu la Mace
doneni şi dela 305 formează un regat inde
pendent sub regii din familia Ptolemeilor. 
Ţeara s’a bucurat de o nouă eră de prospe
ritate, însă într’un spirit străin. Bătălia dela 
Actium 31 a. Chr. aduse şi sfîrşitul Ptole
meilor şi Egiptul se încorporă în statul roman 
cu privilegii deosebite, de oarece August voia 
să-l ţină ca un grânar al Italiei. Alexandria 
a jucat un rol capital în fixarea dogmei şi 
vieţii creştine, însă şi credinţele vechi şi-au 
găsit aperători până târziu, iar sectele eretice 
se sfăşiau cu cruzime. Monofisiţii erau ma
joritate în ţeară, îşi aleseseră un patriarch şi 
au înlesnit Arabilor cucerirea ţerii. Islamismul 
se respândesce în ţeară, care însă deseori se 
revoltă contra califatului până ce la 969 d. Chr. 
Moez Eddin Allah, primul cahf fatimid, construi 
noua capitală Masr el Xahira (victorioasa). 
Curdul Saladin desfiinţa califatul fatimid 1111, 
iar un urmaş al seu împărţi teritoriul ca dar 
soldaţilor sei, sclavi cumperaţi, Mameluci, lă
sând pe locuitori simpli lucrători ai lui. Mame-

lucii se revoltară mai târziu contra sultanilor 
şi schimbară mai multe dinastii (Baharizii, 
Bordşiţii) până la 1517, când Sultani Turcilor 
Selim I, bătu pe Mameluci şi supuse Egiptul, 
care se administra de un paşă cu un consihu 
dintre Mameluci. Dela 1763 mai mulţi paşi 
cum şi Mameluci declarară Egiptul indepen
dent faţă de Turci, până când Napoleon I iu 
expediţiunea din 1798 făcu pe Anglia să-i 
ajute la apărarea independenţei. In cele din 
urmă Turcii învinseră pe Mameluci prin vi
tejia Albanezilor conduşi de' Mehemed Aii, 
care fu numit guvernator 1805. Mehemed Aii 
îşi propuse să-şi formeze o armată şi o flotă, 
să-şi întindă stăpânirea. Supuse pe locuitori la 
contribuţiuni îngrozitoare, introduse tot felul 
de monopoluri şi de biruri (până şi asupra balegii 
uscată de vacă şi asupra paielor, ce servesc fela- 
hilor la facerea focului), încât locuitorii erau 
salahorii statului, care stabilia ce să muncesci, 
cum să muncesci şi cu cât să vin(ji productul. 
Un lucru a făcut bun Mehemed Aii: prin ca- 
nalisări, prin zăgazuri a asigurat agriculturei 
un teritoriu de 3 ori mai mare (a găsit 
2.500,000 de pogoane şi a lăsat 6.500,000). Cu 
bogăţia crescu ambiţia lui Mehemed Aii. Dela 
1816 fiul seu Ibrahim paşa îi supuse partea 
Arabiei cu Meca şi Medina, Nubia, Senaarul, 
Cordofauul. Mai pe urmă găsi pretext să ocupe 
Siria (1831), în 1839 după victoria dela Nisib 
se credea mai aproape de scop, când alianţa 
celor 4 mari puteri afară de Francia îl opri 
în mersul seu şi-l aduse la supunere cătră 
sultan în stare de tributar. 1848 dând semne 
de slăbire mentală fu înlăturat de Ibrahim 
cu învoirea sultanului. Ibrahim muri însă în 
acelaşi an, Mehemed mai trăi până în 2 Aug. 
1849. Ahhas paşa, nepotul lui Mehemed, mic
şoră impositele, dete armată Turcilor în res- 
boiul cu Ruşii. Ţ 14 Iulie 1854. Ii urmă Said 
paşa, al şeselea fiu al lui Mehemed. El fu 
foarte luxos şi ajută foai*te mult la construirea 
canalului de Suez. t 1863. După Said urmă 
Ismail, fiul lui Ibrahim. Susţinut de Napo
leon in reuşi a vede deschis- canalul. Obţinu 
dela sultan titlul de Chediv (vice-rege) cu 
dreptul de succesiune în linie directă, obţinu 
dreptul de a încheia tractate cu statele străincj 
de a bate monetă cu condiţiune de a plăti 
3.750,000 franci. Cheltuielile mari cu armata, 
cu construcţiunile, cu luxul Chedivului, provo- 
cară însă un mare deficit în finance. Chedivul 
vendu Anghei 176,602 acţiuni ale canalului 
cu 4 mii. lire sterlingi, chiemă financiari en
glezi şi francezi spre a remedia starea finan
ciară, însă nu voia să renunţe la cheltuielile 
de lux, până ce în Maiu 1876 se suspendă 
plata dobânzilor. Anglia interveni în favoarea 
creditorilor sei, oficierii concediaţi se revoltaiă 
(18 Febr. 1879), puterile îi cerură să abdice, 
el refusa, fu însă depus de sultan după in- 
tervenirea puterilor şi înlocuit cu fiul seu 
Tewfik paşa 25 Iun. 1879. Pentru regularea 

■financelor se numi un comisar englez, altul 
francez, cari puseră biruri, luară mesuri contja 
funcţionarilor hatîrgii, concediară oficieri şi 
echilibrară budgetul. Nemulţămiţii din partide! 
militar, conduşi de colonelul Achmed Arabi, 
provocară revolte în 1881, siliră pe Chediv a
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schimba guvernul şi a cinema la ministeriul 
de resboiu pe însuşi Arabi. Acesta se declară 
capul partidului naţional, cere înlăturarea con
trolului financiar, asmuţă poporul contra străi
nilor. 11 Iunie se întemplă în Alexandria 
excese sângeroase, vinovaţii nu erau urmăriţi, 
iar ministrul Arabi întăria forturile Alexan
driei. 11 Iulie flota engleză sub amiralul Sey- 
mour bombardează Alexandria, armata lui 
Arabi este bătută, Tewfik guvernează sub 
ocupaţia engleză. Aceasta a fost cu noroc 
pentru prosperitatea materială a Egiptului, 
dar a făcut din el un protectorat englez.

Emoragie, v. Haemorrhagia şi Haemorrhophilia.
Erbiceanu, p. 321 b, ş. 9 înainte de Scrieri: ad. 

(din 1899 m. ordinar al Acad. Rom.).
Euphrosine, p. 345 a, înl. cu (Euphrosyne).
Fala, V. şi ÎAdulia.
Fanarioţi, p. 381 a, ş. 19 din jos în sus: înl. 

[folosiau] cu (făţăriau); ş. 31: [tratatelor] cu 
(tratatului), şi 381 b, ş. 27 din sus în jos: 
[românesci] cu (romanisate).

[Fathon] titlu, p. 389 a, înl. cu (Fathom).
Fîrşeroţi, v. Fărşeroţi.
Florescu, Bonifaciu, p. 437 b, la sfîrşit: ad. 

(t 18 Dec. 1899).
Fossarius, v. Gropari.
Fontanin, p. 445 b, ş. ultim: înl. [1886] cu (1893).
Gaiseri, v. Gheiseri.
Gehel el Şeich, v. Hormon. , /T , .
Gion p. 557 a, ş. 3 dela sfirşit: ad. (Istona 

BucuresciJor, 1899) şi la sfîrşitul art. (Asupra 
scrierilor lui G. cf. I. Bogdan în «Convorbiri 
Literare* 1900).

Gnetacee, (botan.) v. Gymnospermae.
Gnetum, (botan.) v. Gymnospermae.

Gozsdu, p. 589 b, ş. 27 din jos: înl. [astfel] cu 
(altfel); p. 590 b, ş. 36: înl. [naţiuima] cu 
(naţiunea).

Grafit, p. 595 a, ş. 8 din sus: înl. [munţii Lo
trului] cu (masivul Parîngu); ş. ultim: înl. 
[reproduce] cu (produce).

Granit, p. 600 a, ş. 2 din sus: înl. [artosa] cu 
(ortosa); ş. 4: înl. [sau piro-] cu (şi piro-); 
ş. 8 şi 9: înl. [negru] cu (neagră); ş. ultim: 
înl. [alcali G.] cu (G. alcalin).

Granulita, p. 600 b, ş. 2: înl. [alb] cu (albă).
Grozama, v. Genista.
*GutinuU, foaie literară septemânală, apărută 

1889—90 în Baia mare. întemeiată şi redactată 
de Gavriil Szabo (pe atunci profesor de rel., 
limba şi literatura rom. la gimnasiul de stat 
din Baia mare).

Hatip, V. Hoge.
Hemianestesia, p. 765 la fine el. subscrierea.
Hova, p. 726, ş. ultim: înl. [Africei] cu (Sumatrei).
Hughes, David, p. 729 b, ad. (f 1900).
Hunyadi, p. 735 b, ş. 3 din jos: înl. [Avgev] 

cu (Argeş).
Hurmuzachi, p. 737 b, ş. 19: înl. [Moldauirt-] 

cu (Moldauisch-).
înghieţare, p. 826 b, ş. 3: înl. [îngheţ nocturn] 

cu (îngheţuri nocturne); ş. 10: înl. [setrin, 
noaptea] cu (senin noaptea,); ş. 13: înl. [ge
ruri] cu (îngheţuri).

Inistru, v. Genista.
Ionic, p. 868 b, ş. 9: înl. [introcări] cu (sco

bituri) ; p. 869 a, ş. 3 din jos: înl. [Erechteu] 
cu (Erechteion).

lonieni, p. 869, ş. 8: înl. [Clozomene] cu (Cla- 
zomene).

Iphicrates, p. 875, ş. 7: înl. [Pelasti] cu (Peltasti).


