
Un dictamen de Simon ben Sémah Duran
sobre les dues sinagogues de Mallorca

Eduard Feliu

Simon ben Sémah Duran fou una de les més grans autoritats religioses del
seu temps. Nat a Ciutat de Mallorca l’any 1361, de família acabalada que hi ha-
via arribat de terres occitanes una generació abans, fugí al nord d’Àfrica arran
dels avalots de 1391, destituït de béns, però sa i estalvi. L’any 1408, a Alger, ha-
vent mort un altre il·lustre exiliat, mestre Issac ben Sésset Perfet de Barcelona,
esdevingué, al seu torn, cap espiritual de les comunitats jueves d’origen hispà-
nic fins a la seva pròpia mort l’any 1444, carregat d’anys i de saviesa.

Simon ben Sémah Duran fou un pensador essencialment religiós, modera-
dament crític de Maimònides, que elaborà les seves doctrines combinant amb
més o menys habilitat els elements que les diverses tradicions filosòfiques, caba-
lístiques i exegètiques li forniren. Però fou una personalitat enciclopèdica, bon
coneixedor de l’estat de les ciències del seu temps, car havia rebut de jovenet
una educació força liberal. El seu esforç intel·lectual se centrà no solament a fer
conèixer les doctrines bàsiques del judaisme entre els jueus, ans també a defen-
sar-les contra cristians i musulmans mitjançant importants obres apologèti-
ques.

Gaudí també d’una considerable autoritat en matèria de jurisprudència re-
ligiosa. Els seus vuit-cents dictàmens i escaig contenen valuosa informació so-
bre les comunitats jueves de la Mediterrània occidental. Sense poder determi-
nar en quin any va ser redactat, el dictamen III:5 ens dóna informació
retrospectiva sobre el tema de les dues sinagogues de Mallorca. En donem el
text original tradicional i la traducció catalana només perquè serveixi de com-
plement a l’article de Margalida Bernat i Roca, publicat en aquest número de
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Tamid, que en un cert punt fa al·lusió a la qüestió sovint disputada de les dues
sinagogues.1

Dictamen III:5

Qüestió:2 Hom m’ha proposat la qüestió de les dues sinagogues de Mallor-
ca: la major, la més antiga, i la menor, la posterior, que fou donada per mestre
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1. Per a més informació sobre aquest autor, vegeu: N. ARIELI, Mišnato ha-filosofit šel
R. Šim²on ben Semah Duran, Jerusalem, The Hebrew University, 1976, tesi doctoral; I.
EPSTEIN, The Responsa of Rabbi Simon b. Zemah Duran as a source of the history of ther Jews
in North Africa, Londres, Oxford University Press, 1930; J. GUTTMANN, «Die Stellung des
Simon ben Zemach Duran in der Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie», MGWJ
(Berlín), 52 (1908), p. 641-672 i 53 (1909), p. 46-79 i 199-228; L. JACOBS, Theology in the
Responsa, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1975, p. 88-94; H. JAULUS, «R. Simeon ben
Zemach Duran. Ein Zeit- und Lebensbild», MGWJ (Berlín), 23 (1874), p. 241-259, 308-
317, 355-366, 398-412, 447-463, 499-514 i 24 (1874), p. 160-178; M. KELLNER, Dogma
in medieval Jewish thought, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 83-107; P. MURCIA-
NO, Simon ben Zemah Duran, «Keshet u-magen»: A critical edition, Nova York, New York
University, tesi doctoral, edició crítica del text hebreu i traducció anglesa; A. NACHALON,
«³Irgun ha-qahal lefí ha-TaŠBaS», Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies,
Jerusalem, 1977, secció C, vol. 3, p. 301-310; S. J. SPIRO, The principles of Judaism accor-
ding to Rabbi Simon ben Zemah Duran, Yeshiva University, 1970, tesi doctoral; H. J. ZIM-
MELS, «The contribution of the Sephardim to the “responsa” literature till the beginning of
the 16th century», en R. D. BARNETT, The Sephardi heritage. Essays on the history and cul-
tural contribution of the Jews of Spain and Portugal, vol. 1, Londres, Valentine, Mitchell,
1971, p. 367-401.

2. Per al tema d’aquest dictamen, vegeu: José M. QUADRADO, «La judería de la ciu-
dad de Mallorca en 1391», Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid), 9 (1886), p.
294-312 (reeditat en forma de llibre, sota el títol de La judería en Mallorca en el siglo XIV,
amb un pròleg de Juan Muntaner, per Panorama Balear, Palma de Mallorca, 1967, p. 31-
40 per al tema de les sinagogues); Isidore EPSTEIN, The Responsa of Rabbi Simon B. Yemah
Duran as a source of the history of the Jews in North Africa, Oxford University Press, 1930, p.
32, n. 49; José GOÑI GAZTAMBIDE, «Juan XXII y la sinagoga de Palma de Mallorca», Sefa-
rad (Madrid), 22 (1962), p. 103-106; Gabriel LLOMPART i Jaume RIERA I SANS, «La Histo-
ria de Sancta Fide Catholica de Benet Espanyol (1548). La primera història dels jueus de la
Ciutat de Mallorca», Fontes Rerum Balearium (Palma de Mallorca) 3 (1979-1980), p. 165-
169; A. PONS, Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, vol. II, Palma de
Mallorca, 1984, doc. 15, 50, 61, 72, 78, 88, 123 i 124; A. LIONEL ISAACS, Els jueus de Ma-
llorca, Palma de Mallorca, 1986, p. 52-53, docs. 92, 93, 107, 121, 122, 127 i 105; S. SI-
MONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 492-1404, Toronto, 1988, doc.



Aaron Mahaní. Ambdues restaren destruïdes quan entraren els idòlatres3 al call
amb espasa desembeinada. Però al cap d’un poc de temps, com ara cinc anys,
uns jueus que s’establiren allí —mercaders i consemblants— adquiriren la me-
nor, la referen, la consagraren i la comunitat hi pregà per espai d’uns vint-i-cinc
anys. Més endavant, les autoritats del país assignaren un barri als jueus, prop de
la sinagoga antiga; aleshores, un [d’aquests jueus] la comprà i en destinà una
sala perquè servís de casa d’oració, tot lliurant-la a la comunitat a tall de préstec.
Però a conseqüència d’això [les autoritats d]el poble han interdit la comunitat
de pregar a l’altra sinagoga4 bo i argüint que no els poden permetre de tenir-ne
dues. Aquesta sinagoga, doncs, ha restat tancada i clausurada. 

Amb tot i això, el prestador s’ha presentat a reclamar el que li deuen, puix
que la comunitat subjectà aquesta sinagoga al pagament de fruits, com a retri-
bució anual fixa pels seus diners, i [el creditor] diu que si no satisfan el deute,
embargarà la sinagoga, que fou subjectada a aquella obligació, i la destinarà a
un ús profà d’acord amb les seves necessitats o per ensenyar-hi els minyons dels
idòlatres. Els sap molt de greu que sigui violada la santedat d’aquesta sinagoga a
les mans de les nacions, després que, amb l’ajut de Déu, hi han pregat durant
vint-i-cinc anys. 

I també [es planyen] que es veuen obligats a pregar en una sinagoga pres-
tada, perquè es troben sota la dependència d’un particular. És qüestió, doncs, si
pot ser que la santedat d’aquella sinagoga que fou comprada primer i en la qual
han estat pregant fins ara hagi estat violada; ítem, si la que fou comprada poste-
riorment posseeix santedat; ítem, si aquell particular pot obligar la comunitat a
pregar en una sinagoga prestada; ítem, si poden obligar-lo a vendre-la o a fer-ne
donació [a la comunitat].

Resposta: La resposta sobre tot això és que en el moment de la destrucció, la
santedat d’ambdues sinagogues fou violada totalment, car fins i tot referint-se
al Temple, la santedat del qual era molt més rigorosa que no pas la d’una sina-
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291, 294 i 345; Solomon GRAYZEL, The Church and the Jews in the XIIIth century, vol. II:
1254-1314, Nova York, 1989, editat a cura de Kenneth R. Stow, p. 303-305; Jaume RIERA

I SANS, «Acopio y destrucción del patrimonio hispanojudío», en A. M. LÓPEZ ALVAREZ; R.
IZQUIERDO BENITO (ed.), El legado material hispanojudío. VII curso de cultura hispanojudía
y sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha, Conca, 1998, p. 104.

3. Els cristians, denominació usual (d’origen talmúdic) en molts textos hebreus me-
dievals, sobretot quan són de caire polèmic o els cristians hi apareixen clarament com a ene-
mics.

4. La menor.



goga, diu el capítol Rabí Yixmael 5 que pel fet d’haver-hi entrat idòlatres la seva
santedat restà violada, com diuen allí: «Trobaren un verset i l’interpretaren: Els
pillards hi entraran i el profanaran (Ez 7,22).»6 Però quan la gent que s’establí
allí comprà aquella primera sinagoga7 i la posà a disposició de tothom qui vol-
gués pregar-hi, adquirí el caràcter sagrat que té tota sinagoga pública, i per tant
no es pot vendre mai, com diu el capítol «Els habitants de la ciutat».8 En canvi,
quan aquest comprador adquirí la sinagoga [antiga] per a ell, era una cosa pro-
fana, ja que el caràcter sagrat que tenia al principi, l’havia perdut a causa de la
destrucció i perquè el fet que algú la comprés no li retornà pas el caràcter sagrat;
demés, el comprador no en féu donació a la comunitat, sinó que només els la
prestà, amb la possibilitat de reprendre’ls-la per fer-ne el que ell volgués. La
norma que regeix en aquest cas és la d’un objecte que és utilitzat sense que la
seva propietat hagi estat traspassada,9 car no en féu donació. Així ho escriví
mestre Moisès ben Maimon, de beneïda memòria, en el capítol XI de les Regles
sobre la pregària.10 I així és escrit en el Talmud de Jerusalem, capítol «Els habi-
tants de la ciutat».11

La comunitat, doncs, és tinguda de redimir aquella primera sinagoga de tota
hipoteca amb els idòlatres i de fer que no romangui a les mans d’un particular;
els diners, cal recaptar-los entre els qui habiten aquell lloc, cadascú segons les
seves possibilitats econòmiques, perquè quan es tracta de diners, les parts no es
fan a tant per cap, sinó segons els diners [que cadascú té], com esmenta el capí-
tol «El qui roba» a propòsit dels qui viatgen i el capítol «Els socis» en la qüestió
de la muralla.12 Si cal l’ajut de les comunitats, aquestes són tingudes d’ajudar-
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5. TB ²Avoda Zara 52b.
6. El text talmúdic es refereix als asmoneus, que retiraren i guardaren les pedres de

l’altar, perquè consideraren que havien estat profanades pels grecs; i justificaren aquesta ac-
ció adduint el verset de Ez 7,22.

7. La que és anomenada menor més amunt.
8. TB Megilla 26a. Segons el parer de rabí Samuel ben Nahmaní (que reporta aques-

ta norma en nom de rabí Yonatan), hom no pot vendre la sinagoga d’una gran ciutat, per-
què, essent freqüentada per gent de tot arreu, pertany a tothom i no només a la comunitat
d’aquella ciutat.

9. Lit.: «la d’un turbant que un home s’enrotlla sense que la seva propietat li hagi estat
assignada».

10. Mišne Tora, II, Regles sobre la pregària: XI, 16.
11. TJ Megilla V,1.
12. TB Bava Batra 7b: «Rabí Elazar preguntà a rabí Yohanan: Com cal recaptar l’impost

[en el cas d’haver de construir una muralla]? A tant per cap o proporcionalment als béns de
cadascú? Rabí Yohanan respongué: Cal recaptar-los proporcionalment als béns de cadascú.»



los a marcar els límits de la vídua, perquè la casa dels altius no sigui enderroca-
da.13 Si no hi poden pregar, restarà desolada fins que Déu en tindrà misericòr-
dia i farà néixer en el cor de les autoritats del país la bona voluntat d’aixecar-los
les limitacions i de concedir-los el dret de pregar-hi. Entretant, la sinagoga con-
serva, però, la santedat, tancada com és ara, car encara que fos destruïda és
aquesta la norma, com diu el capítol «Els habitants de la ciutat».14

Quant a la sinagoga comprada ara fa poc, la comunitat pot obligar el com-
prador a vendre’ls-la, car la comunitat té l’obligació de construir-se una sina-
goga, com escriví mestre Moisès ben Maimon, de beneïda memòria, en el ca-
pítol XI de les Regles sobre la pregària15 i com diuen en la Tossefta. I quan els la
vendrà, ho haurà de fer pel mateix preu que la comprà, puix que volen desti-
nar-la a sinagoga (la intenció és clara), no la compren per utilitzar-la [en coses
profanes], sinó per necessitats de la pregària, i la llei diu que tenen precedència
en això. Tenen, doncs, el dret de preempció (com en el cas de l’amo d’un
camp que n’afronta un altre), car aquell comprador no és sinó llur represen-
tant, com és dit en el capítol «El qui rep en arrendament».16 No hi ha cap ma-
nera més gran que aquesta de complir l’exhortació de l’Escriptura: Fes el que és
just i bo [als ulls del SENYOR] (Dt 6,18), i encara més per tal com foren ells els
primers propietaris i tenen el dret de preempció, com es diu també allí.17

Quan els la vendrà, ell pagarà la seva part, segons les seves possibilitats econò-
miques; i si té això per una ofensa i no vol vendre-la, poden obligar-lo a fer-ne
donació a la comunitat, com en tota cosa que és una necessitat per a la comu-
nitat, car aquesta té precedència sobre el particular, com diuen en el capítol

UN DICTAMEN DE SIMON BEN SÉMAH DURAN 141

13. Text poc clar. La vídua és Jerusalem i, per analogia, les comunitats jueves; cal pro-
curar, pel que sembla, que no se li pugui aplicar el text de Pr 15,25 sobre la casa dels altius,
que permetria d’enderrocar-la, puix que ha esdevingut una sinagoga. Cf. TB Berakot 58b.

14. TB Megilla 28a. El text talmúdic al·ludit és una misnà: «Rabí Yehudà digué tam-
bé: Si una sinagoga s’ha convertit en una ruïna, hom no hi ha de celebrar oracions fúnebres,
ni fer-hi cordes, ni estendre-hi xarxes, ni escampar-hi productes agrícoles al terrat perquè
s’assequin, ni voler fer drecera travessant-la, car ha estat dit: Devastaré els vostres temples (Lv
26,31), [la qual cosa implica que] llur santedat resta fins i tot quan són destruïts. Si hi creix
herba, no s’ha d’arrencar; així hom en sentirà compassió [i pregarà perquè sigui restaurada
ben aviat].»

15. Mišne Tora, II, Regles sobre la pregària, XI, 1: «Tot lloc on viuen deu israelites cal
que disposi d’una casa on puguin congregar-se per pregar a les hores de pregària; aquest lloc
s’anomena «casa de la congregació» [bet ha-kenésset = sinagoga]. Els habitants d’una ciutat,
doncs, s’han d’obligar els uns als altres a construir-se una sinagoga i a comprar-se les Sagra-
des Escriptures.»

16. TB Bava Mesi²a 108a.
17. TB Bava Mesi²a 108b.



«Els socis»18 i com escriví també mestre Moisès ben Maimon, de beneïda me-
mòria, en el capítol VI de les Regles sobre el veïnatge,19 al començament, quan
diu que els habitants d’una ciutat poden obligar-se a construir una sinagoga.
[En aquest respecte], hi ha una baraita en la Tossefta, capítol «Batra di-
mesi²a», que Alfassi, de beneïda memòria, addueix en el capítol C del [seu co-
mentari sobre] Bava Batra. Els mots emprats en la Tossefta són: «Comprar
una sinagoga», mentre que diu: «Construir». [Sigui com sigui], aquesta sinago-
ga, mentre és d’un particular no és sinagoga i és regida per la mateixa norma
que regeix qualsevol altre espai d’una ciutat, com escriví rabí Moisès ben Mai-
mon, de beneïda memòria, al capdavall del capítol XI de les Regles sobre la pre-
gària.20

Algú es pot inclinar a creure que per més que entressin idòlatres al call, la
santedat de les sinagogues no fou violada, ja que és escrit: «Devastaré els vostres
temples (Lv 26,31), però llur santedat resta fins si són destruïts», com diu el ca-
pítol «Els habitants de la ciutat»,21 i com escriví semblantment mestre Moisès
ben Maimon, de beneïda memòria, en el capítol damunt esmentat;22 o perquè
el verset bíblic: Els pillards hi entraran i el profanaran (Ez 7,22) —la significació
del qual és que la propietat pervingué als idòlatres— és una restricció de l’Es-
criptura que al·ludeix al primer Temple i a les pedres de l’altar, per raó que Israel
les abandonà, com sembla deduir-se de les paraules de RaŠÍ, de beneïda memò-
ria, quan parla d’això; i com que aquest no és el cas de les dues sinagogues, així,
doncs, la santedat primera que hi havia en la sinagoga que el particular va com-
prar encara ha de ser-hi i [la sinagoga] ha de retornar a la comunitat, com
abans, i si ell la redimí amb els seus diners de les mans dels idòlatres, Déu li ho
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18. TB Bava Batra 7b. La comunitat pot obligar el resident d’una ciutat a contribuir
a la construcció d’una muralla, de portes i de forrellats, segons aquest text talmúdic.

19. Mišne Tora, XII, Regles sobre el veïnatge, VI, 1: «Els habitants d’una ciutat poden
obligar-se els uns als altres a fer una muralla, unes portes o un forrellat per a la ciutat, a
construir una sinagoga, a comprar les Sagrades Escriptures, perquè tothom de la comunitat
que ho vulgui pugui llegir-les.»

20. Mišne Tora, II, Regles sobre la pregària, XI, 21: «La plaça d’una ciutat —tot i que el
poble hi prega en dies de dejuni i d’altres cerimònies religioses, quan es reuneix tanta gent
que no caben dins les sinagogues— no posseeix cap santedat, ja que es tracta d’una situació
provisòria, i la plaça no ha estat destinada de manera fixa a la pregària.»

21. TB Megilla 28a.
22. Mišne Tora, II, Regles sobre la pregària, XI, 11: «Les sinagogues i les cases d’estudi

que han estat destruïdes conserven llur santedat, com ha estat dit: Devastaré els vostres tem-
ples... Així, doncs, amb el mateix honor que les tractem quan estan construïdes hem de trac-
tar-les quan estan destruïdes.»



recompensarà; però en aquella sinagoga, no hi té més dret que qualsevol altre is-
raelita. Tot això segons aquesta explicació.

Tanmateix, la veritat és que la santedat d’aquelles sinagogues sí que fou vio-
lada i passaren a poder del rei en virtut del principi que estableix que la llei del
regne és llei [també per a nosaltres],23 com prova el capítol «La usucapió de les
cases».24 En realitat, els israelites no poden bastir cap sinagoga si doncs no és
amb el permís del rei, i aquest estatuí que tot bé que no és de ningú és del rei.
En el nostre cas, els propietaris de la sinagoga —sia pel perill d’extermini sia
perquè fugiren d’allí— l’abandonaren; i al principi, quan la van consagrar, ho
feren acceptant aquesta condició. Així, doncs, la darrera [sinagoga] no posseirà
santedat fins que la comunitat l’haurà comprada o el comprador n’haurà fet do-
nació per sempre més, per totes les generacions; aleshores hi baixarà una nova
santedat. La comunitat pot obligar-lo a fer-ho, com ja he escrit.

En resum, cal concloure de tot això que l’edifici que el particular comprà i
convertí en sinagoga, sigui com sigui li és interdit de destinar-lo al seu ús privat,
car si el caràcter sagrat que li fou conferit a la primeria no ha estat violat, resta
sinagoga pública, i ell no hi té més part que la que hi té qualsevol d’ells; si aque-
lla santedat primera fou violada, aleshores manca de caràcter sagrat i la comuni-
tat té el dret d’obligar-lo a destinar-la a l’ús sagrat venent-los-la o fent-ne dona-
ció, per tal que esdevingui per a ells veritablement sinagoga, car no és sinagoga
mentre és un bé privat. Fins aquí el text de la resposta.
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23. Dina de-malkuta dina.
24. TB Bava Batra 54b.



Edició del text hebreu tradicional del dictamen III:5

vkta

iyevu ousev kusdv ,hcv 'teruhnc rat ,uhxbf h,c hba ihbg kg hbukta

usng vpuka crjc vbufac o�ufg uxbfba rjt /hbtgn iurvt �r ahseva hbav

ohrjux 'oa upxtba ohsuvh iyev ube ohba anj unf ygun inz rjtku ohcrj

habt usjhh z�jtu /ohba v�f unf rucmv uc ukkp,vu uvuahsevu uvubhfvu 'o,kuzu

ubnn sjhhu u,ut vbeu sjt sngu ousev v�ck cure ohsuvhv kt vbufa .rtv

rucmv vgbn vnutv vz kgu /kvev kt vkhta lrs vkp, ,hc ,uhvk sjt rsj

b�fvhc rtabu ,uhxbf h,c h,a ovk ,,k ihta orntc rjtv b�fvhcc kkp,vkn

/rduxnu rudx

gucev xnv ,urhp og b�fvhc v,ut kg kvev uscgaa cuj ,jek tc vaubvu

uvuthmuhu ucujc scguanv tuvv b�fvhc vhcdh uvugrph tk otu uh,ugn rfa vba kfc

tm,a stn vz kg ohrgymn ov kvevu /o�ufg ,ueubh, uc snkk ut uhfrmk ihkujk

/ohba v�f uc ukkp,vu ohnav in ourzg rat rjt ,unutv shk v�c ,ause

v,gu shjhk ohpupf o,uhvk vkhta lrs v�cc kkp,vk oheuez ova sugu

uc ukkp,vu vbuatrc vbeba ,hcv ,ause ghepvk rapht ot [1] thv vktav

rucmv ;ufk kufh tuvv shjhv otu [3] uc ukkp,vu vburjtc vbeba vz otu [2]

/uahsevk ut urfnk upufk ohkufh ot [4] ut vkhtac uc kkp,vk

vcua,

e�nvcc ukhpta hrndk ,uhxbf h,c h,a ,ause vgep icrujv vgaca z�g

uxbfba iuhfa ktgnah �r erpc hrnt ygn asen ,ausen vrunj r,uh u,ausea

vukkju ohmhrp vc utcu aursu jfat tres ouan u,ause vgepuv uc o�ufg

tuch kfk uvuahsevu ohmcuen ohabt iuatrv ,hcv ubeafu /o,v �hrntsf

hbc erpc �htsf okugk rfnb ubhta ohcrv ka v�c ,ause uc vkj uc kkp,vk

u,ause hrva ushc ihkuj tuv hrv unmgk ,hcv vz vzv vbuev vbeafu rhgv

tk tuvu vause vc vsrh tk u,hhbe hbpnu icrujv hbpn vgepuv vbuatrv

ubhsu /ubumrf uc ,uagku ubnn oekxk ushcu ovk khtav tkt rucmk uahsev

sjt erpc k�z o�cnrv c,f ifu /uahsev tka iuhf vhbnzt tku vhc rms trsuxf

/rhgv hbc erp hnkaurhc tuv ifu /vkp, ,ufkvn rag

tka hsf uhkgn o�ufgv sucga ekxk rucmv ihchhj iuatrv ,hcv v,gnu 

rcs kfa ubunn hpk sjt kf tuvv ouenc ohrsv kfn iunnv vcdhu 'ushc ge,ah

tr,c kzudv erpc rfzun tuva unf iunn hpk tkt ,uapb hpk vcdb ubht iunnca

ihchhj ,ukvevn rzg ohfhrm otu /vnuj ihbgk ihp,uav erpcu rhh, ihbgk

ohkufh obht otu /ohtd ,hcs jxn vhvh tku vbnkt kucd chmvk orzgk ,ukvev

okucd ,t chjrvk .rtv habt ckc ohahu �v ibjh sg onua sungh uc kkp,vk
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lf crj vhv ukhpta v,g tuv ratf rudx u,ausec sungh lf ihcu uc kkp,vku

/rhgv hbc erpc �htsf ubhs tuv

ohchhj rucmva ovk urfnk vbuek ;ufk rucmv ihkufh v,g vbeba ,hcv vzu

vkp, ,ufkvn rag sjt erp k�z o�cnrv c,fa unf v�c ovk ,ubck

hkd v�ck usjha iuhfa u,ut vbea lx u,utc ubrfnh ovk ubrfnhafu t,pxu,vn

iva i,ub ihsva iuhfu vkp, lrumk tkt uahna, lrumk utbe tka vh,gst

erpc �htsf ojuka tkt ubht vbueva rmnv kgcf ov hrv f�t ubnn vzk ihnsue

ovk ahu ohbuatr ohkgc iva a�fu vzn kusd cuyvu rahv ,hagu lk ihta kcenv

otu ubunn hpk ovng uekj tuv grph ovk ubrfnhafu /o,v �htsf rmnv kgc ihs

kfc rucmk uahsevk upufk ihkufh urfnk vmur ubhtu usucfk odp vz cuajh

c,fa unfu ihp,uav erpc �htsf shjhv ihpuf rucmva rucm lrum ova ohrcsv

vz ;ufk rhgv hbc ihkufha c,fa u,kj,c ohbfa ,ufkvn �u erpc od k�z o�cnrv

vthcvu vghmns tr,c erpc t,pxu,c vhuba thv t,hhrcu v�c ,ubck vz ,t

c,f k�z tuvu v�c ,ubek tuv t,pxu,v iuaku tr,c tccs �e erpc k�z ;�hrv

unf rhg ka vcjr ihsf ubhsu v�c ubht shjh ka thva inz kf ,hcv vzu ,ubck

/vkp, ,ufkvn rag sjt erp ;ux k�z o�cnrv c,fa

,ase vgppuv tk vbufak o�ufg uxbfba p�gta rnuk vyub ucka hn ah otu

�htsf ihnnua ivaf ;t i,ause ofhasen ,t hbunhavu ch,fsn ,uhxbf h,c

vukkju ohmhrp vc utcus treu rfzbv erpc k�z o�cnrv c,f ifu rhgv hbc erpc

hbpn jczn hbctcu iuatr asenc v,hv cu,fv ,rzd o�ufg ivc ufzs gnans

f�t ',uhxbf h,ck ihbg ubhtu oa k�z h�ar hrcsn vtrba unf ktrah ourhepva

unf ohcrk rhzjhu uc thv ihsg shjhv vz vbea ,hcv vzc v,hva vbuatr vause

sjtf tkt uc uk ihta ohnak vfz ubunnc o�ufg shn u,ut vsp tuv otu vhva

/uz trcx hpk uvz /ktrahn

jfunsf t,ufkns tbhsn lknv ivc vfzu i,ause vgepuva tuv ,ntv kct

tfkns ubnrvc tkt ,uhxbf h,c ,ubck ktrahk ,uar ihta rjt oh,cv ,ezj erp

hbpn ot uhkgc ujhbv hrv vzu tfkns huvhk ohkgc uk ihta iunn kfa rnt tfknu

f�tu aseuv vz htb, kg aseuvaf vkj,nu oan o,jhrc hbpn ot snav xbut

,u,hnmk vbuev u,ut ahsev ut rucmv uvubea sg vause iurjtv vzk iht

/h,c,fa unf z�g u,ut ;ufk ihkufh rucmvu vasj vause uc sr,u uh,urusk

uk ruxt lapb vnn v�ck shjhv vz vbea ,hcva tuv vrmec vzn vkugv

uk iht tuvu ohcr ka v�c tuv hrv vbuatr vause vgepuv tk ota unmgk usjhk

ihkuj tuv hrv f�t vbuatrv u,ause vgepuv otu ovn sjtf tkt uc ekj

,xbfv ,hc ovk tvha hsf vasevc ut vrhfnc uahsevk upufk rucmv ohchhju

/vcua,v iuak itf sg /shjh iunn tuva inz kf ,xbfv ,hc ubht vza

(1891qt�br, drgcngk) '�v vcua, 'hahka ekj '.ca,v rpx]
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