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PREFAŢĂ. 

Când am început a aduna, a ceti și a studia căr- 
țile grecești, imprimate ori publicate în țările nâstre 
și dedicate Domnitorilor şi unora dintre marii noștri 
boeri, în ambele foste Principate de altă dată, Mol- 
dova și Valachia, și apărute în epoca Fanariotă, gândul 
meu a fost de a respunde cu temei, unora dintre 
Gmenii noștri cărturari, cari fără a aprofunda cestiu- 
nea, conduși numai de nobilul sentimentului naţional 

prea peste măsură, pretind a susținea că pe timpul Fa- 
narioților în țările Românești nu se învăţa nimica. A- 
cesta-i adevrat numai pentru masa de jos a poporului 
Românesc, adică pentru țărani, nu însă și pentru 
târgoveți. La ţară n'a străbătut în adevăr, nici odată 
limba grâcă, după cum nici cea slavonă anterioră, 

dar în oraşe devenisă o necesitate și mai toți o știa. 
Mai dic apoi că Românii în genere nu sau folosit 

de loc de la şcâlele grecești. Ușile șcâlelor publice 
erati deschise Românilor, probă că dintre orășeni forte 
mulți au scris în grecește, ba unii chiar într'o limbă 
escelentă, precum fiii Domnitorului Constantin Brân- 
coveanu etc. Acum însă având sub ochi acestă lu- 
crare literară, t6tă pretinsa argumentare a acelora 
Sau spulberat chiar din basa ei. Inve&ţămintul ori



sciință, în genere, nu atârnă de loc de felul limbei în 
care să propune şi se ascultă, prin urmare este indi- 
ferent dacă adeverurile sciințifice se propuneau în 
șcâlele grecești la noi în grecește. Scopul şcâlelor este 
de a civilisa şi a înnobila pe om, fie expuse sci- 

ințele în grecește, latineşte ori și chinezeşte. Cel ce 
a studiat este constatat, că s'a folosit și s'a înno- 
bilat. Alt-fel trebue să admitem ipoteza că între 
Români timp de un secul şi jum&tate aprâpe nu era 
picior de Român învețat. Acestă ipotesă cade față 
cu datele positive. Limba grecă ori latină fiind limbi 
clasice, a fost lucru firesc să le servescă literaților 
noștri de basă pentru creșterea, desvoltarea și per- 
fecționarea treptată a graiului românesc; pentru că 
și la noi, ca și la tâte cele-l-alte popore moderne, 
cei ce se ocupati de limbă cunosceau bine una din lim- 
bile clasice, fiind perfect cultivată, Și-li servea de 
normă, și atunci celor învăţaţi li era și mai ușor și 
devinea mai capabil în a perfecționa limba sa mo- 
dernă naţională. Priviţi la fasele prin care a trecut până 
acum limba nostră și tot încă nu șa ajuns culmea 

i desăvirșirei. Suntem fără o unitate Ortografică. In 
literatura nostră veche, în cărțile scrise cu litere ci- 
rilice nu exista o normă sigură de scris, pe când la Greci şi Latini da. Să intrăm. în cestiune: Grecii gă- sind aici ld noi, în acea tristă epocă istorică pentru 
ci, un liman providențial, pot dice, de scăpare, au continuat a și cultiva mereti simţul lor naţional, iubirea 
de Patrie și limbă, și unde ș'at pregătit pe încetul terenul din timp spre a'și' desrobi Patria- Ellada, ce avea un trecut atât de glorios și valoros pentru ei, prin ne numeratele opere poetice și în prosă, r&- mase de la genialii lor strămoși și în fine neîntrecuţi în arte, Sciuinți ba și pentru eroismul lor. Pentru re- dobândirea perdutei lor Patrii luptat Grecii! Acum
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dacă predarea cursurilor se făceau la noi în grecește, 

în șcâlele domnești și nu în românește, causa a fost 

că greca era o limbă cultă și apoi Domnitorii români 

erati înr&uriți prin influinţile Grecilor învețaţi; pe când 

limba română pe atunci era saracă în expresiuni și în 

cuvinte naționale, pe când acestea în cea grecă supra- 

bondaii. Pentru interesul Grecilor şi desvoltarea limbei 

lor neo-greceşti șa scopului ce urmăreaii acele școli, 

sa preferit limba grecă și s'a întârziat desvoltarea 

“limbei Românești-naţionale. Dacă Românul iubitor 

de carte asculta pe profesorul grec explicând în clase 

ce însemnă Pafrie? Ce este Vaziune? Ce este îu- 

bize de neam? Ce-i sacrificii pentru Pazrze. Ore acel 

român nu aplica aceste idei la neamul sti, sai la 

ţara sa? Ore nwși aminteau școlarii Români că și 

România are un trecut măreț și glorios prin bravii 

și neîntrecuții s&i vechi luptători? Fii admit că da, 

lecţiile profesorilor greci ai adus un folos ideal și 

Românilor și pe care lau şi realizat atunci în Tudor 

Vladimirescu. Ore fiii Românilor ascultând aserăe= 

nea idei patriotice, ce izbucneat din mii de pepturi pro- 

fesorale, care erati înăbușite de tirania turcescă peste 

Dunărea, 6re acei fii de Români nu se aprindeaii 

și ei de acel sentiment patriotic? 'Mi aduc aminte 

ce se întâmplă chiar cu mine în șcâlă şi cu co- 

legii mei, pe timpul Unirei Principatelor, ascultând 

pe unii dintre profesorii Unioniști! Lucru este natural 

și trebue să admitem că aşa sa întâmplat. și cu Ro- 

mânii cei înainte de noi. Noi știm că mult timp a 

fost în întrebuințare în Biserica nostră națională limba 

slavonă, și că multe cuvinte slavone cu timpul s'au 

botezat și s'ati romanizat, primindu-și, cu timpul îm- 

pămiîntenirea românescă; așa că, de s'ar încerca cine-va 

astă-di de a le alunga din limba nostră acele cuvnite 

şi ale esclude, ar fi o imprudenţă.. Urmarea ar fi: Că
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multe din cuvinte și espresiuni, mai ales din cele mai 
vechi, din cronicarii noștri, nu le vom mai înțelege. 

Credeţi că prin acesta am face un progres real? Ore 

este amenințată în existenţa ei națiunea Română, când 

în limba sa are vorbe străine, mai ales de la pop6- 
rele cu care a fost în atingere seculi întregi? Eu, dic 
că nu este nici un pericol pentru naţiune, existența 
acestor cuvinte de origină străină. Ore nu sunt bun 
Român, când mă exprim: J//osfive Domne, sau ai 
milă de mine, sau s/zvă ţie Dâmne că mai zzdăwz/ 
din zezoi=în loc de glorie ţie Dâmne că mai e/zberar 
dinanaghe. Poporul în veci, așa va dice cum a apu- 
cat a înveța. Sunt exemple, că multe popâre mo- 
derne, au mult mai multe cuvinte străine de cât Noi, 
și pentru acesta nu se îngrijesc de loc de esistenţa 
lor. Este chiar cerut de bunul simţ de a introduce în 
limbă terminologia sciinţifică, care este o conven- 
țiune tacită, cum terminii vechi şi cei noi etc. etc. 
Pentru că pe lângă că ai un cuvint universal, apoi 
acel cuvint mai arată și însemnarea lucrului numit. 
Nu trebue să uităm că Grecii pe când s'au respândit 
între noi erau din Bizanțul vechiu, erati educați și 
deprinşi în moravurile Imperiului Bizantin, erau cu 
drept cuvînt mai culți și mai făloși de cât noi, ca urmași ai Imperiului-Romei-Noi! Apoi perdendu-şi 
Patria, căutau ca niște rătăcitori un loc pentru ei mai prielnic, de cât a trăi în Patria lor, nesiguri de viaţă, ondre și familie și ca sclavi, espuși bunului plac al stăpânului lor— Sultanului. Dacă pentru acesta ei sunt de condamnat, ătunci -mai întăit sunt cei ce le-ati cucerit Patria lor! Atunci tote cuceririle rezboi- nice, anexările involuntare, hrîpirile şi încorporările 
poporelor mai mici de cătră cele mai mari este în adevăr O hope. Și este de regretat că în realitate așa sau mărit mai tâţe Staţele mari, înghițind pe
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cele mici. Unde este Zregfarea? Grecii relativ fiind 

puţini, dar având scopuri mari, de a'și revandica 

drepturile lor, când a venit timpul ş'aă desrobit Patria 

lor şi s'au retras din Principate, populându-și iarăși 

țara lor— lada, preferind o ori cărei alte localităţi, 

pentru că acolo erati mormintele marilor lor eroi, cari 

cu sângele lor aii udat pămîntul grecesc! Ce am făcut 

noi? După neîncetatele lupte vechi cu vecinii, mai 

ales de la tron, Domnitorii timpurilor vechi nu sai 

îngrijit de organisarea ţărei, de școle, de industrii, 

de arte, de buna stare a locuitorilor; așa că venind 

Grecii Bizantini au găsit la noi tocmai locurile tre- 

buitâre lor vacante și le-ati ocupat. Slăbiți dar noi 

și sărăciți timp îndelungat de tirania turcescă și de bi- 

ruri. nesfârşite, impuse arbitrar, sub diferite numiri, 

apoi moleșiți prin obiceiuri abile și viclene ale ne- 

legiuiţilor pretinși creștini din Fanar, am perdut mai 

întăit frumosa Bucovină, grădina Moldovei, plină 

de bunătăţi, sub viclenul pretext al Austriei de a și 

îndrepta hotarele; mai apoi și Rușii ne-ati rîpit fără 

îndurare jumătate din Moldova, Basarabia, tot sub 

pretextul inventat că adică în Basarabia ar fi mor- 

mintele eroilor ruși morți în lupte cu turcii. Dar noi 

ore pentru ce să perdem la 1812 țara Basarabiei, 

pe când Turcii trebuea să plătâscă cu teritor deal 

lor dauna de r&sboiă, iar nu cu teritor străin, cenu 

participasem în r&sboi! După o îndelungată suferință și 

ciuntiți în fine, ne-am recăpătat drepturile țărei, am 

scăpat de tutela Turcescă, graţie &menilor noștri po- 

litică, și ultim în 1877 prin eroizmul soldaţilor Ro- 

mâni, conduși cu vrednicie şi înțălepciune de bravul . 

și meritosul nostru Domn pe atunci, am învins şi am 

câștigat neatârnarea țărei nostre, visul de aur al stră- 

moșilor noștri! Am ajuns ultim prin abilitatea politică 

a Marelui nostru Capitan să avem astă-di un Regat, o
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țară organisată din tote punctele de vedere, compa- 
râudu-se cu țările civilisate ale apusului Europei. Ce 
suntem, suntem prin noi și trăim din al nostru, a- 
vend la ocasie putinţa de a da și altora esistență 
la nevoi. Trebue însă să fim în viitor mai precau- 
țioși, mai economi și mai severi în moravurile nâstre, 
dacă voim să trăim în veci. 

Să dăm dar uitărei învinovăţirile aruncate asupra 
Grecilor, Bulgarilor și Serbilor pentru faptele petre- 
cute; căci împrejurările ati adus acele evenimente. 
Nu cade tâtă vina situaţiei numai asupra. străinilor 
vecini; Situaţia lor era atunci mai primejdiosă de cât 
a n6stră. Unde au găsit loc vacant, acolo s'au așezat! 
Fiind că noi pe atunci dormitam, acum când ne-am 
deșteptat și străinii vecini s'au înpuținat. Să ne în- 
grijim de cei mari, căci ei pot înghiți nemestecat. 
Celor mici înghiţitura Je sta în gât şi-i sugrumă. De 
aceea nici n'am întâlnit asemenea fapte în Istorie. 
De cei mai mari și mai tari dar să ne păzim, pentru 
că la ei nu dicteză în politică rezonul, ci înteresul. 

C. Erbiceanu. 

 



“BIBULOGRAFIA GREACĂ. 
Cuprindând cărţile Grecești dela 1682 până la 1830 imprimate în 

- ţară sai în străinătate, şi în care se vorbește despre Români, estrăgând 
din ele locurile privitâre la Istoria Românilor. 

  

Am întreprins încă “de mai mult timp adunarea 

și analisarea cărţilor greceşti, tipărite în țară și afară 

din ţară, și care sunt imprimate cu ajutorul bănesc 

al Românilor. Din aceste publicațiuni, în majorita- 

tea lor, după ce le daă titlul complect în grecește 

și-l traduc şi în româneşte, am extras din pretețile şi 

dedicaţiile lor, din conţinutul lor, tote părţile privi- 

tre la Istoria nâstră naţională, laică și bisericescă, 

în “scopul ca. aceste materiale positive să pâtă fi cu- 

noscute și întrebuințate de către cei ce se ocupă cu 

„Istoria n6stră. N'am făcut publicarea tuturor cărților 

Greceşti chiar din ţară, când acelea nu cuprindeau 

nici un înteres pentru noi; fiind-că ori-cine le pote 

vedea în autorii Greci, ca Zavira, Papadopul Vretos, 

Satha, Paranica etc. Scopul mei a fost de a dovedi 

cât de mult au sacrificat Românii pentru poporele 

din Orient, de sub jugul turcesc, grece ori grecizate 

"şi cât de tare era răspândită între Români limba
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grecă, mai ales în pătura mai înaltă socială Aceste 

publicațiuni at fost tâte și în mânile Românilor și 

Sau folosit cultivendu-și mintea și îmbogăţindu-și 

cunoștințele. Materialul extras are o mare valore şi 

pentru istoria generală a culturei la Români în sec. . 

al XVII, XVIII şi parte din al XIX. Multe din a- 

ceste cărți le-am găsit în fosta Bibliotecă a Statului, 

alipită astădi la Biblioteca Academiei Române, apoi 

la Academie și o parte din ele sînt proprietatea mea. 

Sper că acestă publicaţie va înteresa cu deosebire 

pe bărbaţii ce se ocupă cu literatura Bisericescă, pentru 

că mai tote sint de cuprins religios, polemic și moral. 

Publicarea o fac cronologic, cât e posibii, spre 

a se putea surprinde mai bine mișcarea. culturală din 

seculii trecuți. | 

Primiţi vE rog, iubiţi cititori, cu dragoste creștină 

aceste mici ostenele ale mele, ce le am depus în 

Grele libere, pentru desgroparea materialelor învechite, 

privitore la /sforza fărei Wăsfre, şi fiţi sănătoși. 

Din Dositeiu despre tiparul grecesc în Iași, 

"Ev Ezev xuhoor Efaxoaioorp ăybonxoară vre eis Fikotov xai 
i5âvrec rovs pâv MoMafobe Trumov îxovrac, robs 5i EXAnvas od, 
xatâueda răv xapătav, “O i Seâc 5 Tv x dv âpynyăe, ai re- 
Aeoriis, pepe tv BAaxov rivă lepouâvax ov Todvoua Mn Tpopavn, 

_xoi BiBouzv adr ifanâata vypbota xal xaraoxevălei rUnov xaivdv 
+ 2 uri r - Kai dă didope abr dvahbpara vai Xaprla xal ră Bi6hlov Tov 

Nextaplov ară Tic dex ro |lama mâumouev, xai. map! Aria 
Tumorat 6 uai Geveluauev roi măat dăwpodoi Tue. "Qq6n & 

> A FI i 4 uivy ud 79 npăyua xai îv 'Adpravonsei euproxuevos 16 Y1-
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)woooTâ tfaxoatosr bybomuosTâă Tpirep Erei ârntorelhauev XaoTia 
ee Tiowy vai tdwoxautv TO TUnwp noi TO Tod Duutv Qezea)o- 

“vbns Bi6)lov, ypibavrec îmoroic uz 1 Anina Boe665m1). 

«In anul ura mie şase sute opt-deci fiind în Iaşi şi vă- 

dând, ca Moldovenii au tipar, lar Grecii nu, ne ardea la 

inimă. lar Dumnedei con lucătorul celor buni şi săvirşitorul 

ne adusă un Vlah feromonah cu numele Mitrofan și i-am 

dat şase sute de lei şi pregăteşte un tipar noă. Și i-am dat 

„lui de cheltuială şi hârtie şi cartea lui Nectarie asupra în- 

cep&toriei Papei I-o trimitem şi peste nădejde (așteptare) se 

tipăreşte, pe care o am împărțit tuturora în în dar. Ni s'a 

părut nouă plăcut lucrul și aflându ne în Adrianopol la anul 

una. mie şase sute opt-deci și trei, am trimis hârtie la Iași 

şi am dat la tipar şi cartea lui Simeon al Tessalonicului, 

scriind epistole și lui Duca Vodă». In acestă pericopă ni se 

dă data positivă a înființărei tipografiei greceşti la Români. 

lată cea întâtă carte grecescă tipărită în Moldova, la Mo- 

nastirea. Cetăţuia. 

I) Tod paxxpuoTăTou za copuwraToy llarpiăpy 0 îs ueyăAns xai 

îxpias nbhews Lepousahiu, Hwpiov Nexrapiov, Tpds TAS T909X0uts- 

Beioac Stoc xard zâv îv legogohyucts Pparâpoy, d Ilerpov 700 

adrâ&v Matoropos nepi Tăc dpyîc To Ilina 'Avripprnats. 

Tunwbeioa viv npâirov îv Ti cefxouig IlxTptapXixi) xat "AvBev- 

mii mov Tâv &ylov îvttwv xai mpwroxopupaluv 'AnooTâhov, 

Ti xx dovuEY Terartovia, xară md 1682 Eros 70 owrTpiov. £v 

unyi IovAlp, Ev Tizoip râs Mo)$afias 

«A prea fericitului şi prea inţăleptului Patriarch a marei 

şi sfintei cetăţi a Ierusalimului, Domnul Nectarie, la propo- 

zițiunele propuse contra fratorilor din lerusalim de cătră 

Petru Magistrul lor, despre primatul Papei, Combatere. 

Tipărită acum întăia Gră în respectata Patriarchicescă şi 

1) Dositeiă Patriarchul [Il:pi râv îv “legosohbpots IarptapXs0Găv- 

mov. Cart. XII. capit. XII, pagina 1237.
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Domnescă Monastire a Sfinţilor slăviţi şi întăt corifei ay A- 
postolilor, ce se numeşte Cetăţuia, la anul 1682 al mântui- 

rei. în luna luliă, în laşul Moldovei». 

După acest titlu al cărţei urmeză câte-va poesii şi peri- 

cope din sf. Părinţi fără valdre pentru Români; far în pre- 
fața cătră cetitori se ceteşte: | 

„„«lar noi ca și acestă carte a lui să se respândescă pre- 

tutindenea în lume, prin harul lui Christos, am publicat”o 
prin tipar (pe care din noii lam alcătuit) spre mărirea lui 
Dumnedeu și întrebuințarea n6stră a credincioşilor, pentru că 
formarea tiparului este dintre bunurile cele mai mari a n6- 
mului nosiru. Noi însă ceea ce datoream am făcut. Să dăm 
mulțţămire lui Dumnedei celui ce lucreză tâte prin toți, cu 
a cărui ajutor și altele, netipărite până acum, din ale pă- 
rinţilor, cărți de ale n6stre și despre mărturisirea credinței 
nostre orto.ioxă și despre orl ce schismă şi erezie de acum 
înainte se vor tipări». Apoi urmeză dedicaţia.: 

«Prea strălucitului, prea blagocistivalui şi prea măritului 
Domn și Egemon, Domnului Domn I6n Duca Voevod a tâtă 
Moldovlahia și prea măreţului locoţiitor a t6tă Ucraina Şi 
acelor din jurul ei mântuire de la Dumnedei. 

Fiind că Filip Regele Macedonenilor învingea și își făcea 
tot mai mare stăpânirea sa, se intristă Alexandru, dicând că 
părintele s&ă are să cucerescă tot, far miă nu'mi va r&mâ- 
nea nici un lucru ca să mă disting. Ambiţia lut însă nu era 
potrivită, căci era despre lucruri deșarte, care înainte de 
ale obținea se duc și înainte de ale organiza dispar. /ar 
cugetarea ta cea înaltă nu numai guvernamîntul 
în Dumnedeă a fericitului şi pururea pomenitului 
părintelui (2) tă Vasilie Voevod î] vei clironomisi 
legal spre mai bine, nertvnind nimica în totul ace- 
luia; ci îndeplinind porunca evangelică, servind bine 
şi cu bună voință și darurilor sufleteşti ale aceluia, 
îmmulțind cele ale nostre (căci cele sufleteşti pre-
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date se îmmulțesc, și mereu adăugându-se devin 

nenumărate și imbelşugate), dintre care şi numai 

acestea ajung spre un bun nume de-apururea: a- 

tela fiind iubitor de Dumnedei cu îngrijire și bună 

voință adunând Sino4 local în Iaşi, a făcut să tacă 

scandalele ivite atunci în Rosia mică asupra cre- 

dinței apostolice şi suprindend calomniile Calvinilor 

prin numitele capitule ale lui Ciril, le-a împrăștiat. 

lar tu ca Elisei luând de la Dumnedei indoite chipuri de 

teosevie şi împodobit cu bine-facerea şi înțălepciune, lup- 

tând, apoi ca şi Ilie învăpăeat de zel, ai ambiționat 

la săvîrşirea tiparului grecesc, îndreptând nu nu- 

mai pe Ortodoxii Ruși, şi nici numai scăpând de 

calomnia parţială Biserica; ci ori cărui Ortodox, 

ca o lumină a credinței evangelice și ale sfintelor 

tradiții Apostoliceşti și ale părinților, opunendu- le 

scrierile şi contra oricărei schisme și eresii, le-ai 

procurat armă neînvinsă. Acesta-i dovada sinceră 

a Ortodoxiei tale, acesta-i capituliul virtuţilor tale, 

“și arătarea în adevăr bine-voitore a lui Dumnedei 

cătră tine. Şi în viaţa presentă vei fi păzit de tot pro- 

tivnicul până la bătrânețe adânci, iar în cea viitâre vei câş-: 

liga fericirea Cerului. 

Dositelă, cu mila iui Dumnedeă Patriarh a sfintei Cetăți 

Ierusalimul şi rugător al strălucirei Vostre». 

După dedicație urmeză viaţa Patriarhului Nectarie, în care 

sunt următbrele locuri ce ne întereseză: 

«Fiind de 50 de ani, am fost de două și de trei ori la 

Vasilie Voevodul Moldovlahiei pentru ințălepţia lui Ioanichie 

al Alexandriei, care oprea pe Sinaiţi a liturgisi în o casă 

de rugăciune ce o aveai în Egipt..... Apoi la 1664 m'am dus 

în MolJovlahia pe_ timpul lui Ioan Eustratie „Dabija Voevod 

şi am așezat monastirile Sfintului Mormint de acolo și fiind 

dăruit îndeajuns am aflat ingrijire mare din partea tuturor
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şi primire şi din partea marelui Vistier Boerul Duca, care 
a fost apoi Domn acolo și care cu măreție domneşte și a- 
cum. Apoi la Martie venind în Ungrovlahia, pe timpul lui 
Grigorie Voevod, unde saă nimica sa puţin luând ajutor, apoi 
de la acela trecend Dunărea și umblând prin orașelele dinpre- 
jur pentru milă, am ajuns în Decembrie la Târnova...» 

La sftrşitul cărţei se dice: 'Erund0n mapă Toi îv iepouovă- 
Yots Mnroopăvow—S'a tipărit de cel între ieromonabhi 
Mitrofan. Acesta-i vestitul Mitrofon tost Episcop de Huşi 
şi Buzău. | 

Cartea este folio, litera forte frumâsă cicero Și cuprinde 
255 de pagini. | 

Acâsta-i întăla carte imprimată la Cetăţuia, în Moldova, în 
limba grâcă, 

II) Torogia râv ari Tv "Ouyupobhay av redeadtvrwv, âpxoutvm 
dând Xepunivov foe605a ptyoi Tâ6pr) Boc65a, rod îveorâros 
Acvxâc. Tlăinteioa apă roi îv "Apxtepedot Ilavepwrărov Mnrpo- 
metrou Mupewy, Kupioy Marfaio, rod Ex [loyowavic. Kai dpiepw- 
Geica 7 dv5otorărep "Apyovzt Toâvwm 7 Karpirtii. "Ev “Eveuna 
mapa N. T. 1683 in Oct, 

«Istoria, celor săvirşite în Ungrovlabhia, începută de la Ser- 
ban Voevod până la Gavriil Voevod—a Ducelui present. Lu- 
crată de călră cel între Arhierei, Preasfinţitul Metropolit al Mirelor, Domnul Mateiu, din Pogoniana şi afierosită prea gloriosului boer loan Catrigi. In Veneţia de N. G. 1683, în Octobrie». 

Acestă scriere este tradusă şi în românește de cătră Maxim, Directorul Gimnasiului Sf. Sava din Bucureşti, la 1863 și imprimată în Tesavrul de Monumente istorice ' de A. Papiu Ilarion vol. I, pag. 327—384 inclusiv. 

III) Av5payabiatc ro cuoa6rorărov uzi dvăpetorărov Mia) foe- 665a, "Ei Oi xal 74 oa Gwvi6noav eis zi "Ovpupofhayiav dd Tdv xatpdv mov âpivreev 6 Eepumâvog foc655as, fus TaGĂriA Mo- Yuha foc655x. "Ru 3 Teplix ei xal zag Topavyedag npăc Tov 'A)d-
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Eavăpov “Husi Bor66da xai sie Bhous 06 BtadâxousTii; Avdev- 

mac xai Spivos mepi Tic KovoTavrtvovnâ es. “Bverinai, rapa 

N. T. 1688. 

"“«Bravurile prea piosului și prea pravului Mihail Voevod. 

Incă şi câte sa întâmplat în Ungrovlahia din timpul de 

când a Domnit Şerban Voevod până la Gavriii Movilă Voe- 

vod. Mai cuprinde încă și sfaturile către Alexandru Iliaș 

Voevo | şi la toți următorii domniei şi plângerea despre Con- 

stantinopol. In Veneţia, la N. Gh. 1683». 

Ambele scrieri sint în Octavo, şi sau imprimat întâia 

data în tipografia lui Niculae Glichi, care şa pus numai 

inițialele la începutul cărţilor. 

Traducerea în româneşte și a acestei cărți este făcută tot 

de Maxim şi imprimat Iarăşi în Tesaurul de Monumenie a 

lui A. Papiu Ilarian pag. 219—326 inclusiv vol. |. 

IV) 'AxoAovdia Tâv drpiov uapTUpoY Zepytov xai Băxxov. 'ETUnoZN 

îv Tiaoiw rî MoMăablac Rapa SeopiheoTdrov imoxânov Xovalav, 

Kupiou Mnzpopdvous, Ey Zcu 1685. 

«Serviciul sfinţilor martiri Sergiu și Vach. Sa tipărit în 

lașul Moldovei de cătră prea iubitorul de Dumnedeă Episcop 

al' Huşilor, Domnul Mitrofan, în anul 1685». 

Formatul 4%, cuprinde 22 pagini. 

Estragem din prefața acestei cărți, după Emile Legrand 

Biliothăque grăque, v Il, pag. 425. următorele: 

«..... Cunoscân forte acurat acest adevăr deosebitor din- 

tre starea lumâscă și Evangelică, prea Măreţul, cu mila lui 

Dumnedei, prea Inălţatul şi prea piosul Domn și Egemon 

a tâtă Ungrovlahia, Domnul Domn loan Şerban Voevod 

Cantacuzin, ca urmaș a celor vechi de Dumnedeu încoro- 

naţi împărați, a preferat mai ales partea cea bună, și a voit 

a se presenta cu înţălepciune solomonică şi spre continuarea 

prea mărâţă a vestitului s6i neam, strălucită, împodobită 

şi urmată cu multe şi variate virtuţi, pe care timpul le va
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arăta până la marginile pămintului, prejudecând (npoxptvoua) 

să albă ondrea acelei Domnii, despre care dicerea profetică 

strigă: «Pe mine f6rte m'au cinstit prietinii (&ă, şi Dum: 

nedeu forte a împuternicit stăpânirea lor>, dar şi acum a în- 

demnat'o ne'ncetat pentru didirea casei de rugăciuni 
(Biserică) adică a clădit Strălucirea sa, în țara sa, din 

temelie o monastire domnăscă și prea frumosă, în 
localitatea Cotroceni, împreună cu tote așăzerile 
sale şi a celor ce contribuesc la îmfrumusețarea 
templului și acelor trebuitore pentru chivernisirea 
monahilor, în cinstea Adormirei Născăâtorei de Dum- 
nedeă. La aceeași monastire a sa a regulat Strălu- 
cirea sa să se prăznuiască sfinţii Serghie și Vach 
în diua lor cu prăznuire strălucită, cu ospețe și cu 
primirea celor ce vor veni la serbătârea Ior, pentru 
că în timp de nevoe a aflat scăpare Ja Dumnedeă, 
puternicul Mântuitor, apoi la neîntinata ŞI neapa- 
rata trebuitore în rugăciuni, la Născă&torea de Dum- 
nedieă şi al treilea la marii martiri Serghie şi Vach, 
fiind-că giua fugei lui a fost diua sfinților, Octom- 
brie 7. Acestă prefaţă este scrisă în Iași la 1685“. 

V) H Sela Tpapă, Bridadă. mahatăe nai Niue dabinne &navra. 
Divina Scriptura, nempe Veteris ac Novi Testamenti omnia. 
A viro doctissimo et liquarum peritissimo deligenter re- 

cognita et multis in locis emendalta, variisque lectionibus ex 
diversorum Exemplarium Collectione decerptis et ad He- 
braicam veriţatem inverti Testamento revocatis aucta et 
illustrata.. 

hat piv Eripub: zunwbeiaa ai văv rpâTov 2uobetoa. 
ci, mapă Nixo)dov Thuxei. 1685. 

Prefaţa, de la acestă operă fiind 
t6tă, luată din Emile Legrand, pa 

e 7 

Ever Wm- 

prea însemnată o traduc 
g. 440, opul ciiat.
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Prefaţă la Biblie. 

«Prea, luminatului, prea gloriosului şi prea creștinului E- 

gemon, Domnul Domn loan Şerban Cantacuzin, Voevod a 

t6tă Ungrovlahia, Craiova şi a celoril-alte, Neculai Glichi 

evăxuâvos Buăyev—să petreci în fericire. | 

Cele bune, prea renumite Dâmne, negligiate ajung la ruină 

cu timpul şi se daă uitărei. Căci timpul, răsărind şi cele 

necunoscute (după tragedii) şi ascundând cele vedute, ni- 

mic în nici o parte nu le-ai păstrat neschimbate, ci prin 

natură unele să întunecă (âwavpcdv), iar altele cu totul se 

prăbuşesc în neștiut. lar de n'ar fi cineva care să "întrerumpă 

acest mers al timpului, de demult ar fi lipsit cele bune de 

la 6meni. Acesta ce alt ar fi, denu retnoirea celor invechite, 

aşezându-le cu puterea timpului, și nelăsând cele ce odată 

există să se pârdă uşor, ci să r&ămâe în tote vâcurile suc- 

cesiv, ca din ele să se folosescă şi slrămoșii și să nu se 

priveze și urmașii. Acesta şi ei, prea mărite de Dumnedeii 

şi prea inălțate Domn, cunoscând, m'am întristat nu puţin 

şi în cât-va am putul să aduc Jucrurilor un ajutor Gre-care, 

pentru că dilnic multe sînt cele ce s'au făcut şi s'a stricat. 

Deci se cuvine, am socotit, dacă nu la tote, cel puţin la 

cele mâi de nevoe, cătă-i posibil se le vin în ajutor. Și 

dar vădend dumnedesca în adevăr şi Sfinţita Scriptură ti- 

părită greceşte nu odată sau de două ori, ci de multe ori, 

în timp ce și graiul grecesc înflorea şi la mulți la cei din 

răsărit și din apus renăștea; jar acum (fugi sârtă) acesta 

prețuinilu-se de puţină on6re de către unii, şi căci sint prea 

puţini la număr, cari gustă din ea, și-din nenorocire negli- 

| jată şi ne mal retnoindu-se nici de cum prin alte retipări- 

turi, ci primejdie fiind ca în scurt învechindu-se să nu a- 

jungă cum-va (ceea ce să ferâscă Dumnedeă) la o nimicire 

desăvirșită, ca o raritate mare, precum și alte (cărţi) au 

păţit de ale filosofilor și teologilor; pe de o parte alegând



pe cea mai bună dintre tâte cele tipărite de demult până 

acum, nu m'am lenevita o reedita cu tiparul mei. 

Am întâlnit fârte multe greutăţi ia acestă întreprindere a 

mea, mai ales între t6te și cheltuială de bani, pentru că'mi 

trebuea o mare sumă, plus nesiguranța vieţel. Căci a tre- 

buit să cheltuesc mai doi ani pentru acesta, c. nu cum-va 

începând didirea turnului să'mi vie de odată și mortea şi 

se r&mână lucrul neterminat! Dar acesta, nu mi-a înfrânt. 

de loc dorința mea spre bine; chemând pe Dumnedeiă în- 

tr'ajutor la lucru, lam şi început şi cu ajutorul s&ă n'am 
fost privat de ceea ce doream. Mulţămită lui Dumnedeiă 
cel ce ajuta la bunele întreprinderi. Pe mine (dacă trebue 
să spun adevărul) nu alt ceva m'a mişcat fârte Și. m'a în- 
pins la acesta, de și, cum am dis, multe sînt motivele, de 
cât că acestă lucrare se săvirșaste în dilele de 
Dumnedeă cinstitei vostre Egemonii. Fiind-că a . 
câștigat de la voi mii de bunuri nu numai Mysia 
și Panonia, dar şi toti Grecia, am alergat ŞI eu cu 
totă disposiția prea căldurosă ca și acest har să-l 
adscriă bunătăţilor tale, ca și pe cele-l-alte, prea 
mărite de Dumnedeiă şi prea strălucite. Zrebuea, prea 
mărețe Egemon, să dedic cuiva acestă carte. Și 
ei socot că nu Sar cuveni altula de cât strălucirei tale, 
pentru că ești participătorul şi împărţitorul mai ales a bu- 
nurilor din ea celor mai mulți. 

Căci curând și la acestă întăja temelie, dic a cuvintelor 
Dumnedeeştelor scripturi, vedem o genealogie admirabilă a 
protopărinților și demnă de mi! de laude. lar dacă cine-va 
Șar îndrepta atenţiunea asupra genealogiei tale, cum cine-va 
închidendu-şi ochii și stringendu-se buzele, nu s'ar spălmânta 
de şirul cel mai frumos, odraslă împă&rătescă şi îmfrumu- 
sețat cu mii de pod6be de tot felul? Și nimeni nu mă 
pâte acuza că minţesc. Căci toți cunose prea nobila casă 
a renumiţilor Cantacuzini câte bunătăţi at respândit şi cel
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întăi şi cei ma! de pe urmă şi se vorbeşte până la mar- 

ginile lumei despre ei, adică de nobleţa şi de fama admi- 

rabilă a lor. Ce însă s'a întâmplat cupă aceea? Nu un 

Cataclism? Şi săminţa cea veche a neamului lui Noe, după 

explicările dumnedeeşti, şa conservat în chivot în timpii 

mai de pe urmă. Tot asemenea şi pe timpul luminăre! tale 

tot aşa se consideră, salvându-se în tine, ca întrun 

camin prea bun caracterile divine, nestrămutate, 

ale vestitului vechiă neam al Grecilor, și pe când 

altele saă înegrit, neamul t6ă însă vestit a re&mas 

şi va remânea în vecie mai presus de furtune, de 

atacurile şi ispitile ce i se opun. Apoi pe Avraam 

cum îl voju trece cu vederea şi împreună cu el pre prea 

Xabitorul de Dumnedei fericitul t&ă părinte, pe cel cu su- 

fletu! în adevăr avramian? Care cu dreptul (după cum altă 

dată şi Avraam) a audit de la Dumnedeă, conducătorul a 

tâte, cu totul bine: <Eşi- din pămintul tău şi din seminţia 

ta şi vino în pămîntul cei volă arăta. Și dar cedând cu 

supunere chemâărel Dumnedeești părăsăşte acea mare cetate, 

şa ajunge la pămintul în care singur acum stăpânești, nu 

în afară în adevăr de Pronia dumnedesscă, iar acesta, 

ca din acela să română stăpân și hrănitor și îngri- 

jitor prea bun, fiul prea vestit a aceluia, tu însuți 

dic, Domnul Ioan Șerban Cantacuzin Voevod. De 

aceea pe tine cu dreptul te-am recunoscut şi nu- 

mit și Moisi şi lisus, conducând și administrând 

nu un popor cu cerbice tare, ca cel iudaic, ci cre- 

stin, blând și supus Domnului la jugul Dumnedeesc, 

popor sfînt și preoție împă&rătescă. Ce dar? N'ai 

suferit ca profet—împ&ratul David de necregut de 

la cei ce se împrotiveaă vrăjmășeşte cu îndărăt- 

nicie la ceea ce era bun? apoi de cătră Pronia di- 

vină nu numai te-ai salvat întreg, dar încă ai stă- 

pâmt şi pe cei ce te vrăjmăşueai şi ai ridicat 

.
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rușinea dintre fiii lui Istrail. De aceea te-ai și în- 
vrednicit de cătră Dumnegdeă de darurile și harurile 
cele mai mari, mergend din glorie în glorie. lar pe 
Solomon, pe care Vai şi imitat în virtuți, mărturiseşte drep- 
tatea de la început şi adevărătatea Strălucirei tale, cei su- 
prabondente, între cele dintăiă. In cât este vreme a dice cu 
Scriptura, <adevărul din pămînt a răsărit şi dreptatea din 
ceruri a privit>,. ca odinidră în timpurile lui Solomon. Dar 
acela a didit templu Domnului a tot Stăpânitor, 
iar tu ai trecut cu vederea acesta? Nici de cum. 

i învins de Dumnedeă mărite și în acesta în parte 
pe Solomon și lai întrecut, după cum toţi spun şi 
nimeni nu se împrotiveşte. S'a clădit propoveduitor 
înfocat a unei asemenea întreceri renumitul, mare 
şi dumnedeesc templu a pururea Jăudatei Născătorei 
de Dumnedei şi lui Serghii și Vach, acoperitorilor 
tei şi apărători, lângă București, gidit din temelie 
și ridicat ia cel mai înalt grad al artei, cu învoirea 
Şi ajutorul lui Dumnedeă, iar cu cheltuiala ta re- 
gală şi măreță. Las acum de a povesti lăcașurile 
dumnegeești și sânțite din deosebite Iocalități şi 
sate, ce nu sînt puține la numer, pe care le-ai: 
înălțat prin zel dumnedeesc, neeconomisind nimic 
de loc. Fiind că fie-care în ce'și complace în acelea şi onorându-se se veseleşte, după proverb. De aceea şi eă am voit a cinsti Măreţia ta prin acestă a mea dedicație. lar a te veseli pentru dedicare este acurată socotință, că prin tine sfintele Scripturi saă explicat și saă tradus din limba grecă în lhmba Mysilor și a Dacopeonilor, care arată iubirea ta câtre sfințitele şi dumnegeeştele cârți și evidentă se face dorinţa cea prea înferbântată. In cât Și cu acesta a! intrecut şi pe confratele Plotomei ce a stăpânit în Egipet. Căci şi acela traducend sfinţita Scriptură, o au
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aşezat în propria sa Bibliotecă. Zar tu prea înțălepte şi 

de Dumnedeă respectate Cap, afieroseşti cărțile în 

dar la sfințitele Biserici. Ție dar, prea renumite 

-eroă, cozna Domnitorilor din vâcuri, îţi dedic a- 

câstă carte, numită Vechiul și Noul Testament. De 

aceea, de trei şi de multe on fericite și bine cuvintate, nu 

te absţinea, înprotivindu-te, a primi acest dar al mei, având 

în vedere dorința ardentă şi respectudsă ce o am câtre tine în 

parte, și nu la obștimea darului. 

Să trăești fericit, Lauda Grecilor, Gloria Bizan- 

țului, dorul Cantacuzinilor şi Stăpânitorul a totă 

Mysia. In Veneţia“. 

VI) To panapizo Me)etiov Lugiyov, Btbzanăhou re vai. npoTeouy 

Edo ris £v KwvaT ivrivondhe, ueyăAns "Baum stS. Kazi 76 

KaXGiwacv Xpahaiwv Xa EpoTraewv KypthAoy To) Aoxăgews "Av- 

Tippîjets. | 

Kai Aost6tov arptăpyo> “Lepovoduuwv Eyyerptăvov xaTĂ Tâ 

Katie ppevo6) afis. 

Tunobtvra. În Banăvns ua! EmtTporis Tod ExhaunpoTăTo). Eboe- 

GeorăTovy nai famaTăTo a5Bivrov Xa npeu.âvos' ră ns Owyxgo- 

fhapias, Kugiov, Kupiov “lowăwvov KeovaraTivo Mrazoxpâuna 

Boek65a. "Enea Ș: al Bropdoset 705 XoytwTăToy Noroatov 

zii eyes "Exxhnaias optovy Mavo) Maxpf Tod E "loav . 

Viuwoy, "Ey 7 neptenpp Tod: Mmovwxovptotn Tis Obyzge6hay tc. 

"Ey Ezeu owornpip 1690, xx -pâva Senriu.6ptov. ” 

«A fericitului Meletie Sirig, dascalul şi Protisinghelul Bi- 

sericei mari din Constantinopol asupra capitulilor Calvinești 

şi a întrebărilor lui Ciril Lucaris, Combatere. Și a lui Do- 

soteiti Patriarhul Ierusalimelor, manual inprotiva greșalelor 

Calvinice. 

Tipărite cu cheltuiala și cu îndemnul prea strălucitului, 

prea piosului și prea luminatului Domn şi Egemon a totă 

Ungrovlabia, Domnul Domn loan Constantin Basarabă Voe-
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vod, prin îngrijirea şi corectarea oprea învățatului Notar a 

marei Biscrici Chir Mihail Macri din loanina. In renumitul 

oraş Bucureștii Ungrovlahiei. In anul mântuirel 1690, în 
luna Septembrie». 

Pe contra pagină este marca ţăr-! forte frumos lucrată, 

corbul cu Crucea în cioc. Dedesuptul stemei sint în gre- 

ceşte versurile următore: «Din Ungrovlahia singur acest 
Constantin este, care conduce frânele acestia, acum cu fe- 
ricire. Ramură prea renumită fiind, din părinte Basarabă, 
iar după mumă din Impăraţii Cantacuzini. Caracterisază visul 
sufletului iubitorilor de dragoste, pentru că este simbolul 
piosităței, a Patriarhului Ierusalimului celui sincer iubit «le 
Dumnedei, cu numele Dositeiu». 

Cartea este în folio şi cuprinde pe lângă scrierea lui Sirig 
Și Expunerea Credinței de la Sino'lul iin Ierusalim, scrisă 
de Dositeiă Patriarhul Ierusalimului. In acestă lucrare ni 
s'a păstrat practicalele Sinodului din laşi de sub Varlaam 'Mi- 
tropolitul Moldovei şi Domnitorul Vasilie Lupu, cum şi o 
epistolă din partea Sinodului din laşi cătră Domn, prin 
care-l mulțămește de ospitalitatea ce a avut acolo, de în- 
teresul ce pune pentru apararea Ortodoxiei, declarânau-l de 
apărător şi protector al Ortodoxiei. lată acestă Epistolă: 

«Prea strelucitulu! şi prea marelui Duce, iubitorului de 
Dumnedeii Domn și Egemon a totă Moldoviahia, Domnului 
Domn loan Vasilie Voevod, mântuire de la Dumnedeă. 

Tie ţia fost dat, cu adevărat D 
a respândi prin tipar şi aceste Scrisori Sinodice, 
fiind că ție ţa oferit Domnul semnul de a fi spri- Jiniftorul Bisericei Sale, și br, av nimicitor al eresiilor. Pe tine numai, dintre foţi Egemonii pămîntului alegendu-te ca bine plăcut Lui, cui altuia i sar cădea a proscrie ȘI stigmatiza, opiniile falșe, dacă nu în adevăr minței tale iti 
n ve geniale, cei iubitore de umnedeă ? Carea vedend Bisericile lui Christos 

uce prea măreţe,
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perturbate din causa Capitulilor de curând ivite. 

cu cuprins Calvinic, pretindend a fi ale nostre, sub 

titlu: Mărturisirea Orientaiă a credinței creștine. 

Nu te-ai lenevit de loc, ci făcând tâte chipurile, nu te-a 

„lăsat de ostenelă până a nu chiema pe locoţiitorul Preasf. - 

ȘI apostolicului tron Ecumenic şi pe întregul Sf. Sinod de 

pe lângă el, cum și din Rosia pe representanţii Bisericei 

de acolo; şi așa cu aceştia ai sfășiat tote dogmele falșe, 

admițând şi tatărind prin cărți publice dogmele curate ale 

Bisericei Orientale; şi ast-fel descoperind veninul cel ascuns 

in acele capitule cătră toți fiii. Ortodoxi ai Creștinilor. al 

ordonat a se face cunoscut în public socotința ce o are 

despre aceste dogme Biserica nâstră cea mare a lui Christos. 

Pentru că aşa să pot cunşte oile Domnului de pretutin: 

denea, de care mâncări trebue a se feri şi spre ce păşuni 

sigure a se apropia. De aceea mulțămind lui Dumnedei de 

cele economisite nouă prin tine de EI, 'L rugăm din-'tot 

sufletul de ați dărui viaţă presentă, îndelungată și pacinică, 

întrumuseţând cu barul său tronul Egemoniei până la sfârșit, 

şi a te permuta în viaţa viitâre de la cele păminteşti la 

Impărăția Cerescă». 

(Urmâză subsemnăturile membrilor Sinodului). 

Acest doct teolog, a cărui viaţă i-o descrie în introducere 

Patriarhul Dositeii, a stat mult timp în lași. El a scris acestă 

carte mai întăiă în limba veche grecâscă, Șapoi a tradus'o în 

cea vulgară. In ea combate (Gte eresiile şi alunecările de la or- 

to'oxism, atât a le Catolicilor cât şi mai ales ale Calvinilor, 

combătân i punct cu punct scrierea dată sub numele lui Lu- 

caris, imprimată în Apus sub titlu: Mărturisire Bisericei - 

Răsăritului. Motivul împrimărei acestei cărți ni-l descrie 

ast-fel Dositeiti Patriarhul lerusalimului: 

aaa «Să se ştie că pe la 1670, anul mântuirei, Consulul 

din Constantinopol al Franciei a cerut de la uni! Arhierei 

şi chiar dela Patriachi socotinţa Bisericel Răsăritului înscris
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despre cele privitâre la credinţă și l-au dat- mulţi și chiar: 

şi sfinţitul Sinod din Constantinopol, când am compus şi 

noi un manual combătând aiurările Calvinice, pe care a- 

flându-le, veţi cunâşte causa pentru care căutau ast-fel de 

scrieri Galii. Apoi venind în. anii mântuirei 1680 în Vlaho- 

bogdania, ne-ai rugat pe noi Ortodoxii din Ardeal ca să le 

dăm câte-va scrieri pentru ca să poetă să respundă Calvinilor, 

cari ti supara fârte'mult. Și așa aflându-ne în împrejurare 

de a-1 ajuta, mulțămită lu! Dumnedeă, am găsit presenta 
carte a reposatului Sirig, cum am spus mai înainte, şi ce- 
tând-o de multe ori, am găsit-o indeajunsă la tâtă intreba- 

„rea unor ast-fel de eretici. Mai întăiă pentru că este Or-: 
todoxă și în totul conformă cu Biserica Răsăritului. Al doilea 
pentru că respunde la tte cele:de nevoe şi cu cuvint bi- 
sericesc spulberă ori ce proposiţie eretică și o sfarămă ca 
pe o ţesetură de paenjen. Al treilea, că reposatul acela 
scriiod-o la inceput în grâca veche, o a prefăcut însuși în 
limba vorbitore și pâte orl-ce creştin să aibă din ea mare 
ajutor şi mai ales mulţi nobili din Vlahobogdania, care eli- 
nizază (vorbes: grecește) cele mai a.lese ori în limbă, o 
vor traduce uşor în limba valacă, în cât să devină de folos 
obştesc în tâtă Biserica. Am alăturat pe lângă ea, şi ma= 
nualul nostru într'un singur volum. Și voind so punem 
sub tipar în noua nostră tipografie, n'am putui din destră- 
bălările vremei şi din sărăcia n6stră, Intre acestea Mirele 
Bisericei, cel Unul născut Fii a lui Dumneqeu, îngrijind de 
poporul stu, a bine-voit de a domnit prea str&lucitul, prea 
piosul şi prea inălțatul Domn a tâtă Ungrovlahia, Domnul 
Domn loan Constantin Basarab Voevo!!, atât de mare fiind, 
şi de neam creştin şi cu educaţia religios, cum şi de o pur- 
tare virtuosă și mai ales rivnitor al credinței Ortodoxe. | N- 
dată ce i-am amintit de acâsta, ca representant a lui Chri- 
stos, a primit cu bucurie cerirea şi a hotărît să se imprime 
cartea cu cheltuâla Strălucirei sale Şi să se împartă Orto- doxilor în dar, din partea Inălțimei Sale....> 
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Acest Meletie Sirig a mai adus şi alte servicii neamului 

nostru. lată ce ne spune despre el tot Dositelii Patriarhul 

în viaţa sa: 

„<A scris presenta carte asupra capitulilor lui Ciril 

(Lucaris) şi a, întrebărilor” şi Omilii la tâte Duminieile de 

preste an. Și trei tomuri la diferite texte ale Sf, Scripturi 

şi vieţi de martiri la mulţi martiri din timpul s&ă. Apoi ŞI 

numita mărturisire Ortodoxă, pe care ai scris'o Ruşii şi 

Petru al Chievului, acesta a îndreptat-o, după îndemnul Si- 

nodului din laşi. A tradus şi înterpretarea lui Origen la 

Epistola cătră Romani din limba latină în cea grecă. Și a 

lui loan Cantacuzin Impăratul cea contra etnicului. Apoi 

şi Institutele lui Iustian, și prescurtarea de legi a 

împăraţilor Leon şi Constantin le-a tradus din limba 

veche grâcă în cea vulgară prin îndemnul lui Va- 

silie Voevod....». 

Acest cult bărbat înveţasă şi” româneşte cât a stat în 

Moldova, şi presupun că pe lângă materialul de-drept civil 

ce ne-a lăsat, nu puţin la ajutat şi pe Eustratie Logofătul 

la alcătuirea codicelui lui Vasilie Lupu, cum şi la scrierea dată 

pe numele lui Eustratie: Cele şapte taine. Cartea este în folio. 

VID "Ey yetgidtov xară 705 OyiSuaT:6 Tâv NemoTâv. 

Luvrebiy utv apă Tod gopuTăTov iepouovăy ov Moa&iuo» roi Ile- 

Momovwnatov. Nov 88 runwbavy d mpoorăvparoc Tod eboebeoTăTov, 

în dMounpoTă Toy ai Paimnvorătov Abfivrov xx “Hyewâvos miss 

Obyxpofdaylas Kupiov Kuptov "Lovwov Kovoravrivov Mracapăuna 

Boc65da od Mnpayxofăvev. 'Ev Ti nudzvruxij zunoyprgiă Ti bv 

Bovxovpeorip. "Ev Erer awrnpip 1690, xară păva 'Iavovăpiov— 

„în quarto. 

«Manual în contra schismei Papistaşilor. 

Compus de prea. înțăleptul eromonach Maxim Peloponisia- 

nul. Tipărit acum prin porunca prea piosului, prea strălucitului 

şi prea luminatului Domn şi Egemon a (6tă Ungrovlahia 

i COT 2
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Domnul Domn loan Constantin Basarab Voevod Brâncovânu, 
in tipografia domnescă din București, în anul mântuire! 1690. 
în luna lui Ianuarie». 

„Din causă că mulți dintre papistași aruncaii epitete des- 
plăcute ortodoxilor, s'a imprimat acesta care, spre a le 
putea respunde. In Introiucere se citeşte: 

«De aceea, şi acestă cărticică a reposatului Maxim mulți 
ai voit s'o împedice ca să se tipărâscă, pentru că spune 
pe față și curat adevărul. A predominat însă adevărul Și a 
bine-voit Dumnedei să se tipărâscă spre amintirea celor tn- 
țălepți şi spre învățătura și întărirea tuturor Ortodoxilor>...1). 

VIII) Batheiov Maxe36vos, abToxpăropos “Pouatwvy, XEDANatA Tra= 
pawveixă Exovra EEu, mp râv airoi 5dy deva zâv vopdv kai 
autoxpătopa âuoiuws “Popaiwy, Eyoyra TaYTny Tv dxpoorytăx: 

- Bat) etog îv Xpior faciheb; “Puounioy, Acâvr Tr mencnutve 
Wu usi guufactiii, 

“Azuwva întrponii Tod Exdaumporărovy, “Yinhorăroy xai meya)o- 
TpentoTizo 'Avlivrov xai “FHyeu 6vos Tăons Oiyxpo5hay tac, Kupiow 
Kopio» 'Iwovvov Kwvsravrivov Mracapaţuna for6o5a, văv Tg Tov 
ele Tây dn zâv Pouaioy y)âooav, clov TAPAPATTIXĂS pETnvâx= 
îmoav mapi Xpuo&vbov tepopovăyov ro Iledonowpalov xai "Ap- 
Xipavâpirov rod Ilavamyiov xai egmorixoi Tăgov 7oi Notapă, xai 
ivurwângay Sxnăwnre nai xedeoet adie Tis aro “Tiynhămros 
xai Gopbaae To aro SuaAmpzvros Xpuzăvboy. 

"Ev rii nepipiuco mâde Mmouxovtarn Tis Oyxpo5)ayias, îv Ever 
owrnpio 1691. xxri păva "Oxrâuprov, napă "Aviuoy “epouovă/0, 

«Ale lui Vasilie Macedon, autocratorul Romeilor, capitule 
sfătuitâre şase-deci şi șasă, călră fiul sau Leon înțăleptul 
şi de asemenea autocrator al Romeilor, care aă acest a. . crostih: Vasilie în Christos Impăritul Romeilor cătră Leon prea iubitului fiu şi conimpă&rat. 

1) Vedi Bibliografia R omânacă i : cicalal INT, pag. 297 scă veche de I. Bianu și N. „Hodoș, Fas- 
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Care prin îndemnul prea sir&lucitului prea înălțatului şi 

prea măritului Domn și Egemon a t6tă Ungrovlahia, Domnul 

Domn loan Constantin Basarab Voevod, acum întăi în 

limba apla a Romeilor, adică, perilrastic sai tradus de Hri- 

„sant Ieromonahul Peloponisianul, și Arhimandrit al Prea- 

sfintului şi stăpânescului Mormint Notara și s'aii tipărit și 

cu cheltuiala şi cu porunca larăș a Inălţimei Sale şi cu 

corectarea acelui amintit Hrisant. 

"In renumitul oraş Bucureştii Ungrovlahiei, în anul mân- 

uirei 1691, în luna tui Octobrie. De Antim Ieromonahul». 

Pe contra pagină este stema ţărei corbul, Yar sub stemă 

în greceşte stihurile următore: «Cătră prea strălucitul, prea 

piosul şi prea Inălțatul Domn şi Egemon a t6tă UngroVlahia 

Domnul loan Constantin Basarab. Voevod. 

Ast-tel a fost Constantin Basarb renumit și admirat între 

toți Domnitori! până la marginile pămintului, O Părinte al 

Cerului rădică-l mai! presus de toţi şi-l fă fericit și renumit». 

Hrisant leromonahul. In Grecește sînt aceste stihuri.: Totos 

Znv novtov KovaTavtivos Bor688x6, Etoxos Tîiyeubvov, Săubos tnd- 

upa yânc. 6 mărep îpiutăov we bnelpoye ipTata Tăvtuy dN6Lov 

aurăv dijo, uzi mepipatvouevoy. 

După scară urmeză textul care-i imprimat pe două co- 

l6ne, deşi cartea este în 4. Pe o col6nă este imprimat 

textul vechiti—fnză», grec vechiu, Yar pe cea-l-altă co- 

l6nă xowt'—limba vorbitre. Cartea t6tă constă din 96 de 

foi, şi observ că traducerea făcută din textul grec vechii 

în limba apla este forte exact și intro limbă curată şi ele- 

gantă. Se înţelege de la sine că eșa a trebuit făcută, pen- 

tru că era menită de a fi citită de fiii Domnitorilor şi de 

poerii ţărei, car! vorbea ş: scrieaă forte corect și bine limba 

grâcă vorbitâre pe acele timpuri, fiind că aici la noi în 

mare parte s'aă făurit limba cultă vorbitâre astă-di de greci. 

Dacă ma! ţinem s6mă şi de traducător, care-l vestitul Patriarh 

al lerasalimului Hrisant Notara și care a fost om forte erudit şi
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genial. El şa făcut studiile în grecește mai întăii la Do- 
siteiui Patriarhul Ierusalimului, iarăşi om învățat şi acela, apoi. - 

a fost trimis în Patavia şi în urmă la Paris, unde a invăţat. 
științele şi s'a perfecţionat în Astronomie şi matematici, 
ascultând pe cei mai erudiți bărbați ai Europei. A încetat. 
din viaţă la 1731. Acest Prelat erudit, pe când era încă. 
diacon, venit din str&inătate, a fost profesor la fiii lui Con- 
stantin Brâncovenu. De aici se explică pentru ce a fost 
indatorit de Domnitor ca se traducă acestă carte politică, 
plină de învă&țăminte prudente pentru Guvernamînt Şi pen- 
tru modul purtărei Șefului Statului faţă de supuși. Constantin. 
Brâncovânu făcea educaţia copiilor săi în scopul de a fi 
buni Domnitori și Gmeni patrioți, nu ştia sărmanul că atât 
el cât și fiii lu! se vor stinge de sabia turcescă, suferind. 
martirul! Cine voește să cunâscă mai mult despre acest 
Chrisant se consulte scrierile noi, editate de curând de Dl. 
Emile Legrand, apoi pe Satha, Papadopol și “EXAnvirdv 3ia- 
Teo de Zavira. 

Pentru întăia Gră am cunoscut acestă carte rară împri-- 
mată în București la 1691. Ea este proprietatea Academiei. 
şi e catalogată la No. 489/21. 

Aceste sfaturi sint de o mare însemnătate pentru ori-ce 
Guvernator de popâre şi care socot cai fost mult citite. 
de toţi 6menii noștri de guvernămint din : seculii trecuţi. Se 
pare a fi o ediţie proprie pentru Românii ce erat în afa-- 
cerile de stat, ori guverna țara. 

Pe ultima pagină citesc în grecește o notiță, dar fârte- 
greșit scrisă, ceea ce de notă că-i pusă de un român 
nu prea cărturar, o citez numai în românește: «1719. 
Diua Sâmbătă a venit prea fericitul (Patriarh), April 25. 
«1719 April 26 în qiua de Duminică a venit şi Domnul. 
Nicolae Vodă; pentru că şi Patriarhul şi Domnul amăndot. 
au venit din Constantinopol, şi unul a venit Sâmbătă, far altul Duminică şi s'a făcut mare bucurie și veselie în Bucureşti»... 

N
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Acestă scriere deja de atunci imprimată, devenită f6rte 

zară, nu prea este cunoscută nici literaţilor greci. De aceea 

mai nici nu se aminteşte de ea în vre-o literatură grecescă. 

IX) "Axo ovine ză; ze daiac Mnrpăc hu Iapaoxebri Tis Neas 

oi mod Salou Iarpos fuâv Tpnyoplov roi AexxmoMToV. 

“Aga di râv mporopriy Tic îv 1 Na etaâ5ov Tăc “Tnepa- 

-pias Osorâxou Îtd 7d aupninrelv xx abrăv iv îpatpav ua Tv 

foprăv 705 &ylo», rurwfeigat mposrayii uzi damăvn 703 Enhap.npo- 

zăro), 2văctorăroy ud Ypiatizyixotărov "Lovvo> KwvoTavTivov . 

Mmacapăuna for6âda mons ObyupoGhayizs, Dă d Eoprăleabat 

Maumpâc Tây uvhunv abrâv xor Eros îv Ti Seoorhfi. taur Ab- 

evreta Obyxpobhaylas, îv ră MmouxovptsTip, Tis Oiyxpo6hayias. 

1692. Iapa Tov tdayioTov Ev lepouovăy ot6 "Aviuov 05 2E PI6iptas, 

«Slujbele şi a Cuvi6sei naicei n6stre Parascheva cea Nouă 

şi a Cuviosului Părintelui nostru Grigorie Decapolitul, îm- 

preună cu Inainte prăznuirea, Preasfintei Născătorei de Dum- 

nedei, a Inirărei în Biserică, pentru că cade în aceiași di 

şi sărbătorea Sfintului, tipărite cu porunca şi cu cheltudla, 

prea strălucitului, prea slăvitului și prea creștinului loan 

Constantin Basarabă, Voevod a tâtă Ungrovlahia, ca să se 

serheze strălucit amintirea lor anual în acestă de Dumne- 

dei iubită Domnie a Ungrovlahiei, în Bucureştii Ungrovla- 

hiei, 1692. De cel mai mic între ieromonah! Antim din vir». 

Pe contra pagină are emblema țerei corbul şi d'asupra 

titulatura Domnâscă în grecește: «loan Constantin Basarabă 

Voevod cu mila lui Dumnedei Domn și Egemon a t6tă 

Ungrovlahia>. După acesta urmeză o dedicație cătră Domnul 

Constantin Brâncovânu prin care-i laudă meritele și arată 

însemnătatea acestor servicii naţionale. Acestă dedicație este 

scrisă de eruditul Şerban Cantacuzin, al II logofet. 

Cartea este un quarto, 120 de foi. De la pagina 71 este 

pe larg imprimată viaţa Sf. Grigorie Decapolitul. 

Mştele Sf Cuvi6se Parascheva fiind aduse în lași încă 

de cătră Vasilie Lupu, și așezate în Biserica St. Trei Ierarhi



din lași, de atunci anual se serbătorea cu mare pompă: 

numele ei la 44 Octobrie în t6tă Moldova şi Valahia şi 

a devenit sărbătâre naţională. Despre sprijinul ce puneaă 

Românii în mijlocirile ei cătră Dumnegei, vorbește forte 

pe larg Constantin Daponte (în grecește). lar poporul de jos, 

din tâtă țara, făcea şi face un adevărat pelerinagiu în fie-care 

an, sărutând cu multă evlavie sfintele ei m6şte, “care sint 

întregi. Cum de sa imprimat în Valahia mai întăiui în gre- 

cește serviciul ei, de şi este compus şi scris în lași de cătră 

eruditul teolog Meletie Sirig, ce a luat parte ca representant 

al Patriarhului și la Sinodul din lași? Nu'mi pot explica 

lucrul, de cât așa: Şi în- Valahia ca şi în Moldova Sf.Cu- 

visa Parascheva era sărbătorită cu acelaș respect, în laşi 

însă până la acâstă dată: 1692 nu era, cel puţin eu nu 

cunosc urme de o tipografie grecescăa Slatului. Grecii însă 

aveati la Cetăţuia lângă laşi. In Valahia însă exista pe a- 
tunci o tipografie domnâscă în grecește, condusă de Antim 

Ivirenu. Ac6sta mai însemnă că grecitatea era mult mai res- 

pândită în Valahia de cât în Moldova. Ast-fel se explică lucrul. 

X) Tuoc Kara Aa, î & meptiyovrat ouypapal dvwvbutov 

zivâv xai Iwoăvvov mot Noucpuhaxoc xi Tewpytov 7od Kopeaaioy xal 
Maxapioy roi lepouovayov To Maxpii, uzi ovvthevarc îv ij dry 
Hopa, munwbele îv Ezet corni 1692, 'Eruni3n noa Anu 
pie [laSoăpa. îv Tiacipriis Mohafias, £ îv Era. cwTnpip 1694, 
xară uijva Defpovăpov, | 

< Tomul Impăcărei în care se cuprind scrierile anonime ale 
unora, ale lui loan Nomofilaxul, ale lui Gheorghie Coresie 
şi ale lui Macarie Ieromonahul Macri și adunarea din Sf. 
Sofie, tipărit în anul mântuirei 1692. S'a tipărit la Dimi- 
trie Pădure în Iașul Moldovei, în anul mântuirei 1694, în 
luna lui Februarie». 

XI) Ti roi Qeo5 yiprri eboe6oe Nouopbdaxos Iowăvvov Șia= 
XGVOU Tot EUyevixod, Xoyos âvtippnTixde roi Shaopiuov xai Weu-
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Bots Bou, Tov îv Phupevria owvreftvroc xară tiv mpds AzTIvOvG 

obvoBov. "Exhobeie Îi mapa feponovăxmp 7 xxdowutvp "Toxxiu. 

Meraypaqeis Ex Îunp5awov TpOTOTUTWY, Biaphoheie ze al Gvarpefele 

et; xepdhata ai rpnuaTa napă Anabi Ilxrerăpy 0 "epocohuuo”, 

'Ervro6n napă Anuinrptoy“ Tia5odazt îv Taci MoMdafias, xară 

piiva 'Iovwov 1694. în octavo. 

«Cu harul lui Dumnedeii a evzeviosului Normofilax loan 

diaconul Eugenit, cuvint combătător a hotărărei blesfemice 

şi minclunose, compus in Florenţa, în timpul Sinodului 

de cătră latini, s'a compus de un ieromonah 6re-care numit 

Ioachim, transcris din deosebite manuscripte, îndreptat şi îm- 

părțit tn capitule și părți de Dositeiă Patriarhul lerusali- 

mului. S'a tipărit la Dimitrie Pădure, în lașul Moldovei, în 

luna lui lunie 1694». 

De aici resultă că la acest an, era o tipoprafie greacă 

în lași, dirigiată de Dimitrie Pădure, de sigur Român. 

XII) "Exyyerptătov, Iepi zivuov droptâv „ai dycewv, î mepi îte- 

aâgewg nai Emifebaiwzeâ dvaraloy Tv Tg 'ExxAnsta 8oy= 

WăTWY. | 

[lovndtv uv magi 100 voporărav uni doyiorăroy Bzaxăhov 

Kuptov "Iw&wvoy Kapvophov, wempschov oyobtzov ij; ro Xproro 

Meyăins 'Eixrnatoc. 

Kară ditai To mavevyeveotărov xl NoyiwoTiTou dpxovToc 

Kupiov Kwvoravrivov 70) Kavraaovlivii. Kai dpiezotiv Te “Tim- 

dorărwp vai eugebeorătep ipeuâvn, Kupip Kupie KwveTavtivp 

Mracapauna, Boe665a năons Obyxpo6ay înc. "Apyteparivovros Tod 

navuepuTărov uzi Scompo6)irov Mnrponohirov Kupiov Kupiov Oco- 

Bosioy. : | 

"Ezundn îv 7 ceGzauliă Mov To Zuvamyb6ov, dv Era drd 

Xpig:05 1697. | 

«Manual, despre unele nedomeriri și deslegări, sai des- 

pre cercetarea şi întărirea unor dogme necesare Bisericel. 

Compus de prea înţăleptul și prea învățatul dascal, Domnul 

Domn loan Cariofil, a marei Biserici a lui Christos. După



cererea prea nobilului şi prea învățatului boer Domnul Domn 

Constantin Cantacuzin. Și afierosit prea Inalțalului şi prea 
piosului Domnitor, Domnul Domn Constantin Basarabă, Voe- 
vod a t6tă Ungrovlahia, pe cănil era Arhiereii Preasfinţitul 

şi alesul de Dumnedeii Metropolit Domnul Domn Teodosie. 
S'a tipărit în respectata. Monastire Znagovul, la anul de 

la Christos 1697». | 
Pe contra pagină este imprimată marca țărei corbul, cu 

insigniile domneșt, sabia și buzduganul. Iar deasupra ur- 
măt6rea inscripţie: 

«loan Constantin Basarabă, Voevod cu mila lui Dumnedei, 
Domn şi Egemon a t6tă Ungrovlahia». După acesta urmeză 
o dedicație a cărței cătră Domnitor, scrisă de Ivireanul ti- 
pograf, în următârea cuprindere: 

«Prea piosulul, prea str&lucitului, prea luminatulul Și de 
Dumnedeii păzitului Domn și Egemon a tâtă Ungrovlahia, 
Domnul Domn loan Constantin Basarabă Voevod, mântuire, 
bună-vieţuire, bună sortire de la Dumnedei și desăvirşită 
fericire. Nu vor lipsi se dice, soldaţii, lui Dumnedei, tre- 
buitori Bisericei; (Sinesie Epist. 5) adică n'aă lipsit şi nici 
vor lipsi vre-o-dată în ori-ce timp soldați ai Imp&răţiei Ce- 
reşti, apărătorii Sfintelor Biserici a lut Dumnedei şi apă- 
Tătorii zeloși al adevărului, și în contra a tâtă falanga ere- 
tică şi contra ori-cării altei păgânești şi a înşelăciune ateești 
învingători și triumfători, nu numai ca arme spirituale și 
cu mărturii din Scriptura sfîntă și însuflată, dar şi cu so- 
cotinţi logice şi omeneşti sigure şi necombătute. Având în 
t6te refugii şi apărare însuşi adevărul, care s'a așezat să fie tot-de-auna cu credincioșii şi ortodoxii până la Sfirşitul 
vâcului, după hotărtrea acea evangelică: Şi iată eu cu voi 
Sint, în tâte dilele până la sfirşitul vecului (Mat. 25. v. 28). Fiind-că fără de ajutorul lu! Dumnegeu nimic nu se de- săvirşaşte, după cum ne încredințază însuşi Domnul în Evangelii, ca fără de mine (dice) nu puteţi face nimic.
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Dupre cum şi în timpurile n6stre Sati aflat şi să găsesc de 

ast-fel de apărători şi luptători al mărturisirei și ai credinţei 

n6stre Ortodoxă; de aceea după pronia lui Dumnedei prea 

învățatul şi-prea piosul între boeri, marele Stolnic Con- 

stantin Cantacuzin, vădând pe unii credincioși şi ortodoxi 

în adevăr, însă necercaţi şi neînvățați, pote că şi puţin în- 

vă&țaţi, cari scandalisindu-se de unele dogme păgânești, ca 

de exemplu se dicem: Sârta şi norocul, şi mai ales despre 

predestinarea atee şi calvinică, şi despre alte întrebări ne- 

cesare, au voit să pună la ostenâlă pe prea înţăleptui, prea 

învățatul şi prea. cinstitul marele logofăt a marei Biserici a 

Jui Christos, Domnul loan Cariofil, care se afla pe atunci 

în Bucureşti, după o economie dumnedeâscă, ca se res- 

pundă la ast-fel de întrebări cu ințălepciunea, şi știința ce 

i-a hărăzit'o Dumnedei, comform hotărirelor sfinţilor părinți 

şi după socotinţă sigură și negreşibilă a sfintei nostre Bise- 

rici Universale, spre încunoștiințarea ortodoxilor şi spre 

ruşinea şi combaterea ereticilor şi necredincioşilor; și mai 

ales în limba aplă, ca să se facă tuturor înțălesă deslegarea 

unor asemenea nedumeriri și întrebări. 

De aceea şi prea înţăleptul acesta, profesor, primind a- 

câstă bine venită cerire a amintitului boer, având în vedere 

mai ales folosul ce va avea societatea creștinilor de aicea, 

cum şi desluşirea, a pus multă. îngrijire şi ostendlă la a- 

cestă învățătură. Şi pe de o parte învățăturile deşarte ale 

protivnicilor și suptilităţile cu multă precisiune și pe scurt, 

ca pe o pânză de paânjen, le-a deslegat şi le-a împrăștiat; 

far pe de altă socotinţa sfintei n6stre Biserici și hotărirea 

şi judecata adevărului evangelic forte puternic le-a lămurit 

şi le-a întărit. 

Care scriere întâmplător ajungând în mâna mea şi ci- 

tind'o cu multă punere și judecată și vădând'o că-i forte 

de folos la ori ce ortodox, spre combaterea dogmelor con- 

trare şi spre întărirea și confirmarea învățăturilor și sen-
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tinţelor a însuși adevărului, am dorit cu mult dor, mișcat 

şi însuş de ard6rea dumnezeâscă ca se o tipăresc, spre ob- 

ştesca, fericire a neamului și mântuire sufletescă și spre 

neştârsă amintire a celor ce s'aii ostenit şi a prea îințălep- 

ilor acestora eroi, carii îndată au apărat cugetarea Ortodoxă. 

N'am îndrăznit însă, prea Inălțate Dâmne, să o tipăresc 

fără corectare și judecata și a altuia din cel ce au deajunsă 

experienţă în dogmele drepte ale Bisericei. De aceea am și 

rugat pe prea înțăleptul şi prea învățatul Domn Sevastos 

Chimenitul din Trapezunda, care este nu numai cunoscător 

desăvirşit a dogmelor Ortodoxe, dar și un călduros zelos 
a piosităţei şi forte religios în cele cătră Dumnedei şi mai 
ales ca obştesc profesor a renumitei șcâle de aicea, pe 

care Inălţimea ta prea pi6să cu cheltueli îndeajuns de în- 

destulătâre, cu iubirea de Dumnedei, ai așezat'o spre obștesc 

folos a localnicilor și a str&inilor lubitori de învățătură. lăr 

Domnia sa bine și înțălept făcând, nu numai a îndreptat 

multe din ea, cele trecute cu vederea prin grabă şi uitare, 

dar şi pe cele grele de înțăles le a lămurit și a alaus câte 

erai de trebuință spre o mai bună explicare a nedumeri- 

rilor. Pe acâsta o și afierosesc, ca, serv recunoscător; sub 

acoperemiîntul și adumbrirea luminărei vâstre cei de Dum- 
nedeii întărite și pi6să, a căria pre religi6sa măreție va fi 

fala, şi sprijinul une! ast-fel de cărți de suflet folositore, 

spre lauda şi înălțarea Ortodoxilor, ruşinea, şi căderea pro- 
tivnicilor. Care deși este mică ca, cantitate, dar ca calitate 
este mare. De aceea dar cu bună-voinţă primește-o prea 
strălucite și de Dumnedeui mărite Dâmne, şi bine-făcător a 
acestui present manual de suflet folositor, neprivind atât 
la cantitatea pe cât la calitatea sa; mai ales pentru buna- 
voinţă Şi din inimă re “unoştință a servilor t&i, pentru mul- 
Lc - Putoa umoratele bine faceni de care dilnic neimpărtășim 
belgugare cătră C i la aceste daruri ce le reverși cu îm- 

, em pururea datori să ne rugăm
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neincetat milei cei fără margeni a lui Dumnedei și bună- 

tăței Sale ca să vă ţină, să vă păzască şi să vă acopere pe str&- 

lucirea. Vâstră cea de Dumnedei cinstită sub prea puternica. 

sa dreptă şi sub umbrirea aripelor e), mai presus de orl ce 

lovire a protivnicului şi să vă întărescă în prea tnalţatul 

vostru tron întru fericire în totul, până la cele mai adânci 

şi unse bătrâneţe, spre desăvirşirea plinirei cei cu numele 

de Christos, ce vi s'a încredinţat spre mărirea, renumele 

şi fala Ortodoxilor de pretutindeni. Amin. 

AL strălucirei tale cel mai mic rugător între ieromonahi, 

Antim Ivireanul Tipograf>. | 

Din acâstă dedicație cun6ştem însemnătatea șcâlei Dom- 

neşti, pe care a înzestrat'o Constantin Brâncovenu cu cei 

mai buni profesori ai timpului, marele cheltueli ce făcea 

cu întreţinerea sa și în care studia atât Românii, cât şi 

străinii; apoi editarea marelui număr de cărți tipărite de 

Antim Ivireanu, atât la București cât şi la Znagov. Din a- 

acestea resultă evident că era între Români pe acele vre- 

muri un grad însemnat de cultură şi educaţie socială. 

Cartea, despre care ne ocupăm este dovada cea mal tare 

despre starea de progres ce era pe atunci. În ea se desbat 

cestiuni de cea mai înaltă ştiinţă a timpului. Şi cine sînt 

cei ce provâcă aceste discuţii științifice și caută ale da o 

deslegare cât mai bună, resolvând fie-care cestiune aparte. 

Boeri! ţărei, ca Constantin Cantacuzin, fratele Domnitorului 

Șerban Cantacuzin, iar cel ce desiegă nedumeririle este unul 

dintre bărbaţii cei mai erudiți de pe atund, loan Cariofil. 

Că în societatea Românescă să se discute asemenea ces- 

tiuni, despre zuyn—noroc—s6rtă, etuapuivn— destin, 7p0- 

opuzpds—predestinaţiune, mpâvota—providenţă, deosebirea în- 

tre mpoopiausă—predestinaţie şi mpâpwow—preștiinţă ect. etc. 

tote în număr de 16, aceste cestiuni tratate în acestă scriere, 

însemnă că există o clasă cultă şi care se înteresa de aşi 

da socotâlă de credinţele lor. Asemenea cestiuni aul fost
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discutate mai ales între Calvini, iar acesta mai însemnă că 
cărturarii Români erai în curent cu tâte cestiunile ce se: 
desvoltaă și discutau în Occidentul Europei. N'a fost dar 
pe pămintul Românesc un pustiă întins al neştiinţei, cum 
ar vrea unil, nici deșertul Saharei în care călătorul să nu 
întâlnescă un om cult. Monumentele ne stati de faţă pentru. 
a îndupleca, la convingere şi pe cel mai prevenit dintre 
individi, care ar susținea că am trăit în timpurile vechi într'o 
crasă ignoranță. Aceste individe nici nu știă ȘI nici nu vo- 
esc să cerceteze trecutul şi monumentele vechi ce ne-ati 
rămas, spre ași schimba ideile greșite preconcepute, de cari 
sînt stăpânii. Eă afirm, cu dovedi scrise și cu monumente 
pe cari le cunosc, că între strămoșii noștri au fost şi 6meni 
culți şi că în trecutul nostru, de pe la jumătatea. secolului 
al XVII, 1650—1821 am avut şcâle de valdrea cea mai 
mare din tot Orientul şi în care erai cunoscute Și se pro- 
fesa ideile cele mai înaintate și cunoştinţele positive cele mai 
noi inventate, în t6tă puterea cuvintului. Dacă aceste scâle 
nu era în limba Românâscă, acesta a provenit din împre- 
jurările timpului, şapoi ştiinţa n'are a face cu limba în 
care se propune, a putut ca limba grâcă se fie daunătore 
desvoltărei limbei n6stre românești pentru un timp, dar 
ştiinţa ca ştiinţă a fost cunoscută la Români în t6te tim- 
purile acestea. Din acele şcoli ne-ati r&mas manuale de tot 
felul de studii literare şi ştiinţifice,- după cari se predaii 
acele cunoscinți în Academiile Domnești. Numai repulsiu- 
nea n6stră conira grecilor celor abusivi și cari ne aă alterat 
mult moravurile n6stre sociale şi politice, ne aă pornit cu atât ura ș'am despreţuit și mistuit Şi distrus multe monu- mente de însemnătate mare pentru istoria Culture! generale la Români în genere. Astă-di umblăm se găsim măcar ur- mele unora, Yar câte ni s'au păstrat le datorim Bibliotecelor 
publice şi private. Multe cărți imprimate şi manuscripte şi mai multe ati dispărut, iar lipsa lor se va, simţi mult pen-
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tru timpurile viitâre, când vom voi a spune lume! culte, 

cine am fost, cum am trăit, ce cultură am avut în trecutul 

nostru, spre a le dovedi că avem dreptul nediscutabil de a 

trăi şi a ne mări ca popor civilisator. Proverbul românesc: 

dice: «Ai carte ai parte», nol carte am avut, o putem do- 

vedi aprâpe an cu an, prin urmare trebue să avem partea 

ce ni se cuvine, după t6tă dreptatea, cu t6tă demnitatea. 

Strângeţi dar Români tot ce găsiți vechiii pe pămîntul 

românesc, în ori-ce limbă ar fi scris, pentru că acele mo- 

numente aparţin neamului nostru, şi numai din ele vom ști 

cu siguranţă cine am fost. 

Dar să revin acum la cestiune. Autorul care a deslegat 

cestiunile din cartea acesta se numește loan Cariofil. El 

era dintr'un sat numit Caries (Kapvâc) din Eparhia Dercelor, 

de unde venind în Constantinopol a încercat la început să 

învețe arta aurăriei. In urmă însă plăcându-l învățătura s'a 

dedat cărței şa avut de profesor în Constantinopol pe ves- 

titul 'Teofil Coridaleă, şi în curând a devenit unul dintre cei 

mai distinși ai timpului, fiind prin firea Jul talentat. Dimitrie 

Cantimir, în Istoria împ&raţilor Otomani la pagina 144 dice 

despre el, «că era un teolog escelent şi un mare filosof. 

Dar spiritul sei inventiv şi doctrinele lui Coridalei l'a atras 

în erorile teologilor lutero-calvini, atăcând dogma, transub- 

stanţiaţiei>, pentru care era să fie caterisit sub Partenie al 

II-lea, Patriarhul Constantinopolului, şi din care încurcătură, 

Pa scăpat un unchii al să, om cu multă greutate morală 

in Constantinopol. 

Pe la 1645 anatematisind învățătura sa falșă a fost nu- 

mit director la șcâla din Constantinopol, unde a stat 18. 

ani, 1646—1664. Şi a fost şi mare logofăt al Bisericei pa- 

triarhale. Dar om neastâmpărat cum era, tot profesa pe as- 

cuns doctrina sa Calvinistă și surprins a fost chemat sub 

patriarhul Calinic Acarnan de a se presenta din noi la 

Sinod spre a se apară, acesta pe la 1691. El sa purtat.
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şi acum ca și altă dată, a subscris hotărirea Sinodului șa 
scăpat de condemnare. Din acest timp n'a mai putut sta în 
Constantinopol, ci a venit în Valahia unde a stat în relaţie 
cu toți boeril și îmvă&ţaţii timpului. Cartea lui Cariofil este 
și un fel de cercetare ori examinare a credințelor sale de 
cătră Constantin Cantacuzin, pentru că n'ar fi putut căpata 
nici întrare, nici ospitalitate în țară când s'ar fi constatat 
că el încă tot profesază doctrinele lutero-calvinistice. Dom- 
nitorul Constantin Brâncovenu era apărătorul cel mai aprig 
Și mai devotat al Ortodoxismului Și n'ar fi putut suferi pe 
Cariofil să'şi -propage printre Români eresia sa. Din cuprin- 
sul cărței să constată că Cariofil a deslegat întrebările pri- 
vitâre la Calvinism cu totul ortodox şi în spiritul Ortodoxiei, 
precum și resolvirea celor-l-alte cestiuni ce i s'a propus. 
Pentru aceea el a fost bine-primit în București și a trăit 
până la mbrtea sa aicea în țară, unde este Și îmmormintat, 

Patriarhul Ierusalimului Dosetei a scris o carte întregă, 
combătând părerile greșite a le lui Cariofil, a căril titlu 
este: "Eyyepidtov ara "Iuwăwvov zei KapvoptĂdov— Manual în 
contra lui loan Cariofil—și care carte a fost imprimată în 
lași, la 1694. Din tâte acestea urmeză că teatrul ori arena 
unde se discută cu largeţă şi unde se hotâră Ortodoxia erati pe 
atunci țările Românilor. Cariofil pe lângă acestă scriere, căc! 
cele cu erori aă fost nimicite, a mai lăsat Și un număr de bio- 
grafii de a. le sfinţilor contemporani, dintre anii 1650—1683, . 
în număr de unspreqece. 

XIII) 'Avo)âytov Toi Shov îvawrei Aia TĂCUILWTATOV ndvTioy 
T&V vb edproxoutvov "Avdodoyiwy [epiexet Ya 05 uâvov râs îv roic eoproxcutvols "Avfjooyiarg "Axodoubdiac, diâ nai 5)o0v zd VaA- TIptov eră Tic "Ozronyov, 'Ooohâmnov ze xi Ne vrixcoTăgrov, Ex di xai rd WoyopehdaraTov Tpipdwov, xi ds etnety rdoav Tiv âxodovbizv Tod Bhoy Evaurod gâav xai aveheini. 'Ervnoobn da £v 77 nepiprup uzi TEpipzveoTit Oyxpofayia, îni zic
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îx)apnpârăTus dey îs Tod eboefeorăToy, 2vbatorăTro TE Xa pey- 

Mompeneorăro» îyeuovos xx auBtv5os miens Ouyaoo6Any bas Kugiov, 

Kipiov "Toy Kovoravrivo» Mracapăunau foe6â5a. Ewduvovrog 

dv diana vis ăpuorărms Mnrponbheos Ooyapofzyias Tod Tx- 

wegorărov val Seonpofhito Mmrponohirev K5. ho. Oo5ootov, 

Smodă utv nat Banâwn 105 mavevhafeoTăroy îv depouovăy os xal, 

mvevpartaois matpăzt Kupiov Tahaxtiwvos 793 Biăâhmn, Tod Ex Te 

mepupuov viooy Tivov, xi TpWNv uaOnoycuuevov Tăs peytotns 

wovăs avpa6 Ted dițiov "Opovâ Toi) "Adwvor xi Foplwget 70 

dopiworăroy, Kpiov llxvayuworov Tod Zwvortos, îv rii oefzoulg povii 

-îv Eloveiwy 705 Evvayufov, mapă Av6iuov iepopovăxov Toă 2; 

"[6ptac. "Ey tre oornpip 1697, xară p-ăva 'Tavovăgiev. in quarto. 

«Antologii peste tot anul, forte bogat dintre t6te Anto- 

logiile ce se află acum; căci cuprinde nu numai serviciile 

cele din Antologiile ce să află, dar și t6tă Psaltirea cu Oc- 

toihul, Orologiul şi Pendicostarul. Incă şi Triodul cel prea 

de suflet folositor, şi în genere dicând lot serviciul de preste 

an, complect şi fără lipsă. Sa tipărit în renumita şi prea 

măr6ța Ungrovlahie, pe timpul prea strălucitei guvernări a 

prea, gloriosului și prea 'mărețului Egemon şi Domn a totă 

'Ungrovlahia Domnul Domn loan Constantin Basarab Voevod, 

conducând frânele preasfinţitei Metropolii a Ungrovlahiei 

Preasfinţitul şi de Dumnedei alesul Metropolit D.D. Teodosie. 

Prin îngrijirea şi cheltuială prea evlaviosului între jeromo- 

nahi şi părinți duhovniceşti Domnul Galeetion Vidali, din 

resumita insulă Tinu și fost egumen a marei Monastiri 

Lavra din Sfintul Munte al Atonului și prin corectarea prea 

învățatului Domnului Panaghiot. Sinopeu, în respectata Mo- 

nastire a Intrărei în Biserică, Snagovul, de Antim icromo- 

nahul din Iviria. In anul mântuire 1697, în luna Ianuarie. 

Despre acest însemnat imprimat, am tratat pe larg altă. 

dată în Biserica Ortodoxă, analisându-l și arătându-i impor- 

tanța lui. 

Acestă carte are două prefețe şi este imprimată mai a-
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les pentru Bisericile din Orient, care erau lipsite de cărți 
ritualistice. In ea se cuprinde tot serviciul bisericesc de 

„preste tot anul, mai prescurtat. | 

XIV) Adyos nawnyupinăe ei Tv Qedoenrov Baai)ta nai loanovTo- 
ov MEyav Kovaravrivov în pwovnbeie îv ră TavgETTp aUT0ă va, Ti, 
âporărn Mnrponbhet 'Ouyupofhayias ai âpiepiefeis r& “Yibn)o- 
zărp xai yaimrourărep lpipuri xai Hyeuâw năons, Ouyxpofha-. 
Xixs, Kupio, Kupip 'To&vn Mracapăunaă foe655a. 'Tinwbeie 3 
îv Ti ceâzaulg ovi) Tâv elovdiuv 705 Xuvayuhfou, edhivovros 
Tobs baxac Tis aurii; ăpwrărns Mnrcondhews Ovyxpob)ayias 
To mavepwrirov xai Deorpofhirev MmrponoMrov Kupiov, Kwgtov- 
Qeodogiov, mapă 'Avfiuov “epouovăyep 705 tE 'Ifrpiac. îv Ezet 
cwtipiw 1697. Broşură. | 

«Cuvint panigiric Ja de Dumnedei slăvitul Impărat Și 
întocmai cu Apostolii Marele Constantin, pronunţat în intru 
tot cinstita sa Biserică, în prea sfinta Metropolie a Ungro- 
-Vlahiei și afierosit prea înalțatului şi prea luminatului Prin- 
cipe şi Domn a tâtă Ungrovlahia Domnul Domn loan Ba- 
sarab Vovod. Tipărit în respectata monastire a Intrărei 
Născătârei de Dumnedei Snagovului, pe când conducea 
frânele a, acestei prea sfinte Metropolil a Ungrovlahiei Prea. 
Sfinţitul și de Dumnegeii alesul Metropoltt Domnul Domn. 
Teodosie, de Antim Ieromonahul din Iviria; în anul mân- 
tuirei 1697». 

Acest discurs a fost tradus și imprimat în Biserica Or- 
todoxă. El a fost compus de fiul cel mai mare a lui Con- 

- stantin Brâncovânu şi pronunțat de al doilea fii Ștefan. 

XV) Touos 'Ayărns—xară darivwv ouhheyeis xzi Tunceie rapi Aocaidto» IlaTptipx ov “Tepocodluwv, ni Tic “Hijeuovize ro “eboeBeoTărov xai ixdautporătoi avdivros nai “Hyeuvoc Kupiov. "Ioăvwweu "Avnâyov Kovaravrivov foe658a, . măoms Mohăobhax as, îv €re+ 1698, 
<Tomul dragostel—asupra latinilor—adunat și tipărit de
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Dosotetă Patriarhul Ierusalimilor, pe timpul Domniei prea 

piosului şi prea strălucitului Domn și Egemon, Domnul loan 

Antioh Constantin, Voevod a tâtă Moldovlahia, în anul 1698». 

In acestă carte se cuprind 25 de scrieri ale Ortodoxilor 

din diferite timpuri şi de deosebiți scriitori în contra, latinilor, 

mal ales asupra cestiunei Primatului, purcederei sf. Spirit 

şi de la fiiul—filiogue—cum și sf. Euharistie și Botezul, 

diferinţele ori mai propriă inovările latinilor. 

Tot în acâstă carte este şi hotărirea dată de Sinodul din 

Constantinopol asupra lui Varlaam Achindinul. 

La. finele cărţei se citește nota următbre: 

«S'a tipărit tomul present în Iaşul Moldovlahiei cu hal- 

cotipia şi cheltuela Sfintului Mormint, prin Dionisie mona- 

hul, fiind îndreptător prea învățatul profesor leremia Ca- 

cavela. Deci deşi sint greşeli la unele litere sai cuvinte, 

acesta s'a întâmplat pentru că halcograful era de altă limbă 

şi care nu știa carte grecescă, şi dar să avem ertare. In 

anul mântuire! 1698. Luna Martie». 

Cartea este în folio, şi cuprinde 589 de pagini. afară de 

scară. Prefaţa, scrisă de Dosoteiui Patriarhul la 1697 cu- 

prinde 114 pagini şi care-i scrisă în Ungrovlahia, pe când 

stătea aicea. 

Parte din acestă introducere este de însemnătate şi pen- 

tru noi. Ei am publicat în Revista Teologică o parte din ea. 

XVI) Kpurâptov, Ă Ardes 700 sopob pe 7ăv xdop.ovy, îi xplats, 

râs buy ue 7ă câua. Ad pâybo» xai eionevias 'Tottwvov An- 

um Tpiov Kwovaravrivou Bor665a. Neoori avvreliv, Exze Trike maatăs 

za Nias Andine, is âEav voi Zpehos Ted Tv Mohââă6uwy Yt- 

vo, ei Tâs hutpas Tod cbocfeoTă10), ErhapmporăTo» Te xal Sm)- 

aomăro» adbivrov xal îmyeuâvos năons Mo)5afias Kupiov, Kupiov 

"[ooăvvov "A VTIWXOV Kwvo TavTivy0U foe655a. IlotuEvevroc -d evarris 

moiuwov Tâv MoMăbuv 705 mavtepordrov 'ApytEniox: To» nad 

MmrporoMrov Tij ăpordTns Mmrponâ)ews Zeurta6ac Koptav 

3
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2a65a. As Emtuedeiac bă ai îmiTgoriie To TULLWTăTov kai £d- 
yeveorărov "Apovros Kupiov Acunovhov Mroy5ăvov, Toi) unt Xar- 
păvo». "Erunabmn îv vîj nepipimou mâhet 'Iotou Toi nai aitevriroă 
Spovow. "Eros dnă xrraews xouov 1206 dând Xproroă yovias 1698. 
Miv Aoyoba ra 30. 

'Erunorn ai dd u6y02v râv Zhaylorowv Adavaatov i ie pouovă- 

o» xi Avovugiov povaxoi, Tâv Ex rii; MoNSaGiac, 

«Divanul sai gilcâva înțăleptului cu lumea, sait gludețul 
sufletului cu trupul, prin de trudă şi de ostenință iubirea 
a lui loan Dimitrie Constantin Voevod. Intălă izvodit de 
iza6vă din Vechiul și Noul Testament, în slava și folosința 
Moldovenescului neam. In vremele a Mărie! Sale blagocis- 
tivului, prea luminatului Moldovei obladuitoriu loan Antioh 
Constantin Voevod alcătuit. Turma pravoslavnicului Moldo- 
venescului Nărod de Preasfinţitul părintele Savva Arhiepis- 
copul și Mitropolitul Sucevei otcărmuindu-se. Cu osirdia Și 
epitropia cinstitului şi blagorodnicului Boiar Dumnealui Lupul 
Bogdan Hatmanul, s'aă tipărit în orașul Scaunului Domnie! 
în lași. Vleat de la Adam 7206, iară de la mântuința lumei 
1698 M-ţa August 30. 

Și s'au tipărit prin ostendla a celor mai micilor Atanasie 
ieromonahul și Dionisie monahul Moldovenii». 

Pe contra pagină este marca țărei Moldovei, iar dedesupt 
următ6rele versuri: 

«Herbul țărei, vechi! ş'a fost ales boul, 
Numele -vestindu-și ca tunul prin noul, 
Noi mai pe urmă avându-l moșie, 
Tot acel vechii nume, mai vestindu-l şie. 
Intr'acâstă vreme, cinne-l stăpâneşte, 
O Dumnedeă Sfinte, tu îl ocrotește. 
Că mâna ta sfintă, Pat incorunatu-], . 
Și braţul t&ă tare, Pati intemeatu-l. 
Părinţască scară, și scaunul dându-i, 
Cerâsca ta armă, Crucea intidându-i.
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Spata-i povăţâşte, biruind pre tstă, 

V&dută, nevădută, vrăjmăşasca, gidtă. 

Cărunteţa vadă, bâtiinţa lungă, 

Slăvit fericeşte-l cu viaţă delungă. 

După aceste stihuri urmâză o precuvintare a lui Dimitrie 

Cantemir cătră cetitori, şapoi o dedicație cătră Dimitrie a 

lui Ieremia Cacavela, prin care laudă arta oratorică a lui 

Dimitrie Cantemir în scrierea acâsta «pe cât a Moldove- 

nescului neam limbă a cuprinde pote». Inainte de a începe 

textul este o ic6nă, care represintă două figuri cu supra, 

scrierea: Desfrănata lume sati trupul; alta, Omul înţălept. 

Cartea. acâsta-i cunoscută bine literaţilor Români Şi s'au 

făcut și studii asupra el de Domnul Petriceicu Hazdeă, și 

de alţii. 

Apoi începe textul care cuprinde împreună cu scară 143 

de fot. 

Cartea este folio mic, hârtia albă, litera grecă este cicero 

venețian, iar cea românscă cirilică este mai mare, tot cicero. 

XVID "Opbedoto “Opohoyin!riic nigra, Ti nadohriti nai dnog- 

zo)uziie "Exunata6 Tis "Avazohuxî6. Kai Eloayoyii Exfeoic nepi 

râv Tpuâbv pețiaruy dpeTâiv mioreos, 'Ehnidoc ua "Ayănns. Tu- 

nwbeioaL nporpori xoi damavi) To eboaGeoTărou, ExhaumpOTĂTOU 

„să. spahnvorăzov Adhivruu aa “Îeuâvos TASNs OvpypofAay ins 

Kuptov Kuptov “loăwov Kovoravrivov  Mnnocapău.ra Bora 

Mrpaynofăvoi. Tlpăc xowviv &pidetzy TV &p0o56fwvy xproTtavv. 

Apyteparevâvros Tile “Asporărns MnTponohews Ovyypobhaxias Te 

Hamegwzărov xai Stonpo6Mirov MmaponoMrov Kupinu Kuptou 

Q:o3ooiov. "Ev Tâ oefzoula uovii TâV Elooub rii Oeorâxov Th 

2movouatop.Eyn zo5 XuvaybBov. "Ev fa 1699, ară uifjva Ge- 

Epovăptov. llapă 70 2hayiaTov Ev “Iepouovăxote "Avhjuow 700 2E 

“I6upuăs. 

«Mărturisirea Credinței Ortodoxă a Bisericei Universale 

şi apostolice a Răsăritului. Și Expunerea întroductivă des-
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pre cele trei mari virtuți: a. Credinței, Nădejdei şi Dragostei. 

Tipărită prin îndemnul şi cheltuela prea piosului, prea stră- 

lucitului și prea luminatului Domn şi Egemon a t6tă Un- 

grovlahia, Domnul Domn loan Constantin Basarabă Voevod 
Brâncovânu, pentru folosul Creștinilor Ortotoxi. Pe când 
era Arhiereu a prea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei Prea 

Sfinţitul şi de Dumnedei alesul Mitropolit, Domnul Domn 
Teodosie. In respectata Monastire a Intrărei în Biserică a 

Născătorei de Dumnedei, ce se dice a Snagovului. In anul 

1699, în Luna Februarie. De cel mai mic între ieromonahi 

Antim din Ivir». 

Pe contra pagină este marca țărei şi sub ea o poesie de 
laudă lui Constantin Brâncovenu de «Dascalul ştiinţelor a 

şeOlei domnești, din Bucureştiul Ungrovlahiei, Sevastos Tra- 

pezundiul Chimenitul». După acesta pe pagina alăturată alte 
cinci poesii tot de Sevastos, două tot cătră Domnitor, două 
cătră carte și una lui Vlastos Macri din loanina. Altă poesie 
pe întreg" pagină în folio tot spre lauda Domnului de loan 
Comnen şi în fine alta tot pe o pagină întregă şi tot lău- 
dând pe Domnitori, compuse de: «Studenţii Academiei Dom- 
nești din Bucureştiul Ungrovlahiei». 

După aceste poesii mai sunt alte trei pe o altă pagină, 
și ce-l curios sunt compuse de cătră şcolarii «celor două 
școli din loanina». 

După aceste poesii urmeză o dedicație cătră Domnitorul 
Constantin Bassarabă şi o alta tot de cătră Dosoteii cătră 
cititori şi cari ambele cuprind material istoric, privitor la 
istoria compunerei Mărturisirei Ortodoxă. (Fiind prea mari, 
pentru acum nu le mai traduc). 

Mărturisirea Ortodoxă cuprinde 86 de pagini folio, apoi 
trei foi scara. | | | 

După Mărturisirea Ortodoxă urmeză cea-l-altă scriere: 
Eicayuwpat "Exdeaws—Expunerea Introductivă despre cele 

tre! mari virtuți: Credinţa, Nidejdea Şi Dragostea. Tot titlul
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în colo este acelaș ca şi la Mărturisirea Ortodoxă, precum 

şi data imprimărei 1699 și tot la Snagov de Antim lvi- 

r6nu. Pe pagina următâre are marca ţărei şi jos o poesie 

tot de laudă Domnitorului Constantin Basarabă de <Das- 

calul ştiinţelor șcâlei Domnești, din Bucureștiul Ungrovlahiei, 

Sevastos Trapezundiul Chimenitul». . 

Cartea cuprinde 256 de pagine folio. La urmă se citeşte : 

«Sa tipărit în Ungrovlahia în respectata Monastire a In- 

trărei, la Snagov, cu cheltuela prea strălucitului, prea pio- 

sului şi prea măreţului Domn şi Egemon a t6tă Ungrovlahia 

Domnul Domn loan Constantin Basarabă Voevod, de cel 

mai mic între ieromonahi Antim din Ivir, prin îngrijirea și 

corectarea Domnului Panaghiot de la Sinope din Pontul 

Euxin. In anul mântuirei 1699. Luna Februarie. 

Urmeză apoi 19 pagini de scară a cărei şi de îndrep- 

tarea erorilor. 

Cartea acesta"! imprimată cu literă garmont și cu multă 

îngrijire, așa că este cea mai de lux din tote imprimatele 

grecești din ţările nâstre făcute pe acele timpuri. Imprimatul 

este executat pe două colone şi citatele tote indicate pe 

margeni. Cartea acesta ce o om sub ochi, a fost odinioră 

proprietate a lui loan Bălăcânu. ” 

XVIII) Wariptov, rob npopirov „nl Baohtoc An6i5 Exov îni 

athos aro mpoozebetutvov zâv tEtbohuovy xni 78 puxpăv din6ăerr- 

vov. Es morov vewari turunobiv pios dvd mpoorayiis pai dale 

mâvnG, Tod ebzefeorăzav nai Wpmdorărov Adhivrov sai Înpewâvos 

_năons Obyypofhayias Kwgiav, Kuptov 'Iw&wvov Kwvoravrivov Bag- 

gap262 foe65d1. "Apyteparăvovros Tis aUTăs Owpypo6Aaylas rob 

ma viepetăTov xxl. Seompa6)irev MnrponoMTo» Kupiov Kwptou Oco- 

foste. Els xowvhy Tv 'Exxhmnotâiv 700 Xp4510i Xpfow xai Tâ 

'Opboâ6twv apthetav. "Ev zi, iepă râv Eisodiwv Tis Qeorânov povă 

moi XwvayibBov, Ev Era 1100, sară ulva "lowmov map "Avdiuov 

lepouovâx 0, Tod 28 '16npiae.



  

  

»Psaltirea Profetului și Imp&ratului David având la sfâr- 
șitul ei adaus cei șase psalmi și apodipnul mic, întăta dată 

din nou tipărită în acest format prin ordinul şi cheltuâla 
prea piosului și prea înălțatului Domn și Egemon a t6tă 
Ungrovlahia, Domnul. Domn loan Constantin Basarabă Voe- 
vod, pe când era Arhiereă al Ungrovlahiei preasfinţitul şi 
de Dumnedei alesul Mitropolit, Domnul Domn Teodosie, 
spre obștesca întrebuințare a Bisericilor lui Christos și spre 
folosul Ortodoxilor. In sfinta Monastire a Intrărei în Biserică 
a Născătorei de Dumnedeă, a Snagovului, în anul 1700, 
în luna, Iunie, de Antim feromonahul din Ivir». _ 

Acestă carte de ritual este un imprimat de lux, Psaltirea 
este în folio mic, de jur împrejur ornată cu flori, de sigur 
făcute ori lucrate de Antim Ivirânul, şi care ornamente se 
mai găsesc și la alte imprimate de ale sale. Figura lu! David, 
ca ic6nă, este lucrată de un lu. m. la 1694, și care diferă 
de icânele săpate de Antim Ivirânul. 

Jos la pagina I-a se citeşte: xrâux [lap0zvos Orapy e Iloteov. 
Observ că acâstă Psaltire nu-i împărțită în catisme, ci 

la fie-care psalm are numai orâflesis— subiectul, cuprinde 80 
de foi. Litera e frumâsă şi cetâță, tar în loc de puncte în- 
trebuințâză steluțe. Este un imprimat de mare lux. 

„ X1X) IlpoonvvnTăptov 705 dyiov Bpove ro "Adovos, owypaptv 
uăv xal runowbiv ini răs YyaAntorătns "Hyeuoviac rod eboeGeaTă= 
"zov, ExAaunporătov uni “Yibmhorăro» "Av6tvzov uni “Hyeuâvos ră- 
616 Ovyypo6hayias Kuobov 'Tuokwvo» Kwveravyrivow Bxooapâ6a 
for665a, optepwfiv i 7& TavEpOTĂTW Mnrgorohirn Ooyppofha- 
Xlas Kupiw Ocofostg, anoudfi xal Bamivn To tfoywrirov inTpob 
Kuptoy "Iooâwvov med Kouvnvod, îva Sida Xăpiaux Tois sbge6ioi 
td Wukirijv adr03 sornpiay. Tonos 'Avbiuov rod iepopuovâyoy 
To tE 'T6iptac, îv TĂ ovi Tod Xuva669. 1701. Iar la sfârşit 
se citeşie: 'Entue)elg ol dopdăst "Iyvario» 'lepoovâxov rob 
PoTiavoi,
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«Proschinitarul sfintului Munte al Atonului, scris și tipărit 

pe vremea prea luminatei Domnii a prea piosului, prea 

strălucitului şi prea Inalţatului Domn a t6tă Ungrovlahia, 

Domnul loan Constantin Bassarabă Voevod, afierosit prea 

sfințitului Metropolit al Ungrovlahiei Domnul Teodosie, cu 

îngrijirea și cheltusla prea, escelentului Doctor, Domnul loan 

Comnen, spre a se da în dar pioșilor pentru mântuirea 

sufletului sei. In tâscurile lui Antim Ivirenul, în Monastirea 

Snagovului 1701..... prin ostenâla și corectarea lui Ignatie 

Fotian ieromonahul». 

Acest Proschinitar are o mare însemnătate şi valore pen- 

tru noi Românii, pentru că-i scris de un trimis a lui Brân- 

covânu în sfintul Munte, spre a descrie şi enumera, vădând 

şi încredințându-se prin cercetări la faţa locului, ce anume 

daruri aă făcut Românii, Domaitorii și Boerii țărei la Mona- 

stirile din sfintul Munte până la 1701: 

Din descrierea Monastirilor de cătră doctorul în medicină 

loan Comnen se constată, că chiar de la început, de la a 

doua disă descălecare, cum o numesc Cronicarii, a Domnilor 

Români, aii început darurile şi lucrările de clădiri de mo- 

nastiri de cătră Români în sfintul Munte. Pentru a. înţelege 

mai bine lucrul trebue să vedem cine a fost acest loan 

Comnen, doctor în medicină, cum a venit aicea în țară şi 

cum S'a alipit şi imprietenit cu Domnul Brâncovenu Şi cu 

Boeril şi Mitropolitul țărei, cărula-i dedică şi Proschinitarul. 

loan Comnen, Constantinopolitan de origină, se trăgea 

din vechia famille impărătâscă a Comnenilor, s'a educat mai 

întări în șcâla din Constantinopol, unde a studiat cu pri- 

cepere. limba veche grecă, apoi cea arabă ori turcă și cea 

ebraică. După aceea pentru dorul de știință s'a dus. în Oc- 

cident, unde a mai învăţat limba latină şi italiană șa studiat 

şi medicina. Era dar un bărbat luminat, cunoscând și filo- 

logia și medicina şi teologia. Neputend însă trăi în patria 

lui în libertate, din causa Turcilor cari nu primeau nici
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priveau bine pe medici, a venit în Ungrovlahia la Constantin 

Brâncovenul, şi acesta vă&dându-i și apreciându-i meritele 
sale științifice și literare Va îmbrățoşat și încurajat în tâtă 

vi6ţa sa. Constantin Bassarab Brâncovânu locmai avea nevoe 

de Gmeni cuiți în jurul săi, pentru că în acest scop mai 
adusese, tot pe aceste timpuri, şi pe Sevastos Chimenitul 
Trapezundianul din Constantinopol cu fârte mari cheltueli 
spre a-l pune ca profesor în Academia din București; de 
e] a fost adus şi Antim Ivir6nu, Fotian, Gh. Matota și mulți 
alți învăţaţi, pentru că voia a face din Valahia centrul şti- 
ințelor şi a artelor pentru Orient. Alt-fel nu'mi pot explica 
nică clădirea de școli de pe timpul lui, nici chemarea atător 
învăţaţi, nici atâtea, cheltueli din partea sa, care de alt-fel era 
econom, de asemenea, înființarea atâtor tipografii Și impri- 
marea atâtor cărţi în Românește, Greceşte şi Arăpeşte adică 
și în limba Iberiană. Mai știm că aicea se turna pe atunci 
și litera şi se lucraă și stampele trebuitâre pentru cărți și 
ic6ne. Așa ne explicăm în mod natural cum de șa apro: 
piat Constantin Brâncovânu și pe acest grec străin și Va 
încărcat cu timpul de daruri Domnești. 

Venind loan Comnen în București spre finele seculului 
al 17, a fost numit mai întăi profesor în Academie de şti- 
ințele fisico-matematice, fiind in acel timp și doctor primar 
al Curţei Domnești. Pe la 1700 a făcut o preumblare în 
Orient la Ierusalim, muntele Sinae și al Atonului, când a 
scris și Proschinitarul sf. Munte al Atonului, de bună sâmă 
îndemnat de Domn de a nota pe la Monastirile din sf. 
Munte tot ce va găsi dăruit de Domnit Români, în scop, de 
a face cunoscut și țării şi posterităței dărnicia Românilor. 
Inturnându-se din acest pelerinaj iarăși în București, im- 
primă acâstă carte, ce a fost apoi reimprimată de mai multe 
ori până la jumătatea seculului nostru, apoi a fost tradusă Și 
în latineștie de către Monfaucon în opera sa Palaeographia 
Graeca (Veqi pag. 441), iar acesta pentru frumuseţa. stilului,



  

exactitatea faptelor și a simțului de religiositate ce transpiră 

_în scrierea sa. Nu mult după acesta, pentru motive necu- 

noscute, se face călugăr în ţară și 'şi schimbă numele din 
Ioan în leroteră şi prin influinţa Domnului Constantin Brân- 

covânu a fost chirotonit Mitropolit al Dristrei (Agvozp=s) de 
preste Dunărea, dar stătea în ţară și se ocupa mereu cu 

literatura şi mai ales cu scrieri Teologice. De la el mai a- 

vem şi alte lucrări literare, care privesc direct literatura 

şi Istoria nâstră naţională. Dintre cele cunoscute citez: a) O 

epigramă estinsă asupra lui Constantin Bassarab Brânco- 

vânu, şi care este imprimată în expunerea introductivă a 

ediției din 1699 a lui Visarion Macri. b) Alta asupra lui 

Nicolae Mavrocordat cuprindând 30 de stihnri, în cartea lui 

Mavrocordat intitulată râv "Iov$zix&vy. c) Un epitimviu la 

profesvrul şi directorul Academiei Sevastos Chimenitul, mort 

în Bucureşti. d) O altă epigramă lui Alexan'iru Mavrocordat. 

e) Şi o epistolă și o poesie iroelegiacă la cartea, lui Nicolae 

Mavrocordat neșt xabnxyrwy— Despre oficii ori datorii. In - 

Academia n6stră din București se conservă multe notiţi 

asupra acestui erudit bărbat şi un manuscript autograf 

miscilaneii. lată cine era Comnen. .. | 

“Acum se mi se permilă a extrage pericopele din scrierea 

sa, Sf. Munte al Atonului, privitâre la Români și pe care 

fapte şi date le-aă vădut şi studiat pe la 1700 acest loan 

Comnen doctor şi care după călugărie a fost numit leroteiiă, 

Mitropolit al Dristei. Extractele le fac după catalogul săă de 

monastiri, urmând acelaş şir: 

1) Marea Lavră a Sf. Athanasie. Pundatorii acestei Lavre 

sint Imperatorii Nichifor Foca şi loan Zimischi. «Dar în urmă, 

învechindu-se, o a reînoit Domnul Ungrovlahiei Neagoe Bas- 

“sarabă Voevod şi a acoperit totă Biserica cu plăci de co- 

sitor, după cum se vede scris în faţa marei uşi a Narti- 

cului, deasupra acestui cositor a camerei mari...» «Este 

ă a Sf. Athanasie Athonianul ferecată cu argint - 

4 
şi altă icân



  

de prea strălucitul Domn al Ungrovlahiei Neagoe Voevoa, ȘI 

alăturea este stampat (pe ic6nă), împreună cu Domna lui 

în argint spre pomenire...» «Capul Sfintului Mihail al Si- 

nadelor, care-i vindecător miraculos de locuste s'a ferecat 

măreț cu mult aur și petre preţiose, cu toc de argint şi 

minunat, de cătră prea luminatul și prea Inălțatul Domn 

a tâtă Ungrovlahia, Domnul loan Constatin Bassarabă Voe.- 

-vod, şi este o podobă de mare valdre și însemnată spre 

amintirea, religiosităței lui». Acestea ne spune loan Comnen 

despre Marea Lavră pe la 1700. lar în o altă scriere tot 

asupra bine-facerilor Românilor în. sf. Munte, întitulată: 

Evtpyeoiat 1âv “Pouobvyov îv Tr "Ope "Adu, publicată acum 

de curând, iată ce se spune tot despre acestă Monastire: 

«In Marea Lavră a Sf. Athanasie totă Biserica mare, îm- 

preună cu Sfinţitul Altar şi nartică, a restaurat'o, apoi unind 

vechiul cositor cu altul nouă, o a acoperit'o din noi şi a 
zidit din temelie cimitiru!, dăruind şi od6re pentru trebuința 

Bisericei, de aur şi de argint, și o dveră cusută cu sîrmă de aur, 

prea frumâsă, şi a hotărit şi un ajutor de 10,000 taleri pe an». 

2) La Monastirea lvirilor se dice: Ctitori au fost -loan 

Evthimie și Gheorghe din neamul Ivirilor și sirul împăraţilor. 

«...Pardoseala t6tă așternută cu marmură frumâsă şi pur- 

purie, t6tă zugrăvită cu pictură admirabilă de cătră bogatul 
donator, gloriosul prea strălucit Domn a t6tă Ungrovlahia, 

Domnul loan Șerban Voevod Cantacuzin». lar în scrierea 
mai nouă citesc: «In Lavra lvirilor Sfintului Evthimie, făcă- 
torul de minuni, a adus apă pe diduri prin soline (6le de 
lut) din departare, cam de dou mile, și oa înavuţit cu 
mari bogății; iar Dâmna sa, Despina, a dăruit o dveră cu- 
sută cu sirmă de aur, forte frum6să, ca să se pună înaintea 
Sfintei icâne de minuni făc&tore, în care este țesută figura 
prea Curatei Fecidre şi Născătârei de Dumnedeă Maria, 
care se numeşte Portărița, care a venit pe mare la acestă 
Monastire, ca mare minune, cum se scrie» Acâstă donație, 
noua scriere, o atribue lui Neagoe Vodă la 1502.
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3) Monastirea lui Dionisiă. Ctitor a fost Alexie Comnen. 

«.. Acestă Monastire a îmfrumuseţat'o în urmă, cel, după 

Radu Voevod, al patrulea Domn al Ungrovlahiei Neagoe 

Bassarabă Voevod, care a clădit și pirg de o înălțime f6rte 

mare, la care este şi numele Domnului scris grecește pe 

o placă de marmură. Acesta a făcut și un apeduct şi a a- 

dus înlăuntru apă, în Monastire, şi a hărăzit și cinstitul 

Cap al Sf. Ioan, Inainte mergător, în toc de aur, înfrumu- 

setat cu petre de mult preţ. lar a treia ră s'a reînoit după 

aceea de Domnul Ungrovlahiei, Petru Voevod, care.a zu- 

grăvit şi Biserica la anul 1580. Apoi Iarăşi prea strălucita 

_Dâmnă Ruxandra, soţia fericitulu! Alexandru Voevod, fiica 

neuitatului Petru (Rareş) Voevod a didit spitalul pentru bol- 

navi, şi Trapeza şi a zugrăvit'o minunat pe din lăuntru şi 

pe afară». ....«Moştele Sfintului Nifon, Patriarhul Constanti- 

nopolului, întregi, afară de mâna dreptă şi de cap, care's 

puse într'o raclă de argint prea frumâsă, ornată cu aur şi 

petre scumpe, cu cheltu6la prea str&lucitului Negoe Bassa- 

__sabă Voevod, care era şi fii sufletesc a amintitului Patriarh 

Nifon. lar prea cinstitul săi cap şi mâna dreptă se află în 

Ungrovlahia în renumita Biserică a Monastirei Argeşului...» 

«.... Ctitori a acestei Monastiri după Împăratul Alexie Com- 

nen ai fost: Nâgoe Bassarabă Voevod, cum am dis, şi fiul 

săi Theodosie şi Petru Voevod, care fiind-că arsese din 

întâmplare Monastirea, o a restaurat mai t6tă cu cheltuelile 

sale. A făcut şi Bişerica mai încăpătâre, după cum era 

întără, şi mai înaltă, şi a zugrăvit'o t6tă cu o pictură mi- 

nunată. A clădit şi partea spre portă, tâtă, câtă este de la 

mangipiu (uayyinetov, loc cu apă şi pentru lucru) şi până 

la Vaghenar, fâxvevapeiov, loc unde se face pânea). După a- 

ceştia este ctitor și un Pahomie monahul, care a fost odi- 

nidră Domn în Valahia (citeşte Moldavia) Alexandru (Lă- 

pușnenu) ginerile lui Petru Vodă amintit şi Ruxandra Dâmna 

soţia lui, fiica lui Petru Vodă de 'mai sus, care a clădit
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spitalul pentru bolnavi şi Trapezarul». lar în scrierea mai 

nouă citesc următârele despre Monastirea, Dionisiu: ...«Mo- 

nastirea Dionisii situată spre marea deschisă, pe un loc 

înalt cu un pirg fârte mare, apare forte frumâsă.. A înfru- 

musețat'o Domnul Ungrovlahiei Negoe Bassarabă Voevod şi 
pe pirg se citește numele lui pe lespede. Petru Voevod a 

zugrăvit Biserica. Noui ctitori a Monastirei sai ma! arătat 

Petru Voevod, restaurând'o cu totul, şi ginerele stă Alexan- 

dru Voevod, care după aceea s'a numit Pahomie, şi Dâmna 
Ruxandra și alţii...» 

4) Monastirea Pantocratorului. Ctitor a fost Alexie Stra- 

topedarhul ce a ajuns şi împărat al Grecilor. ....«lar Exo- 

castrul (npoăcrttov—partea dinaintea Bisericei unde sînt chi- 

liile), fiind-că s'aă dărimat în mai multe locuri, din causa 

vechimei, sai restaurat de marele Logofăt Barbul și Gavriil 

din Valahia, boeri cinstiţi şi religioși». lar în -scrierea a- 

mintită mai nouă se dice: <Cădând zidul încunjurător de afară 

Pa reștaurat marele Logofăt Barbu și Gavriil din Valahia». 

5) Monastirea Xiropotamul. Ctitor este Impărâtul Roman, 

apoi urmeză: «Deci prea piosul Domn al Valahiei, mișcat 

de zelul Dumnezeesc, o a restaurat cu totul cu o cheltuială 

forte mare, şi a zugrăvit şi Biserica şi a înfrumuseţat'o 
cum se vede până astă-di». Tot acâsta ne spune şi des- 

crierea, mal nuuă: «După acâsta Alexandru Voevod, Domnul 
Valahiei, a restaurat Monastirea și a zugrăvit şi Biserica, 
se vede la ușă, adică pe pâlă, zugrăvit chipul săi». 

6) Monastirea Cotlomuș, a căria ctitor este Impăratul Alexie 
Comnen, apoi «Prea strălucitul însă Domn al Valahiei, Negoe 
Voevod, iar, după ani mulţi, și Radul Voevod, Basarabii și 
Mircea Voevod şi Vintilă Voevod cu încetul.o ai reiînoit; 
aceștia se află zugrăviți pe rând în Biserică, ca şi cum au 
fost după întătul, ai doilea ctitori şi înfrumuseţători a acelei 
sfinte Monastiri». lar în scrierea a doua citesc: «lar în 
urmă prea luminatul Domn Negoe Voevod, Radu Voevod
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Basarabă şi Mircea Voevod o ai rezidit cu totul, se văd 

zugrăviți în jurul Bisericei ca ctitori și înfrumuseţători al el». 

7) Simon-Petru, clădită pe piscul unui munte. «<Aci se 

află şi o Evangelie, valorea de marepreţ, afierosită de pu- 

rurea, pomenitul Mihail Voevod (Mihai Bravul)». 

8) Monastirea Zograful, ctitori ai fost trei boeri frați din 

Ohrida, rude de ale Impăratului Iustinian și alți împerați: 

«Apoi cu timpul s'a ruinat şi ars de hoți şa restaurato 

Domnul Moldoviahiei Ştefan Voevodul în anul 7010, care 

este şi zugrăvit în tinda Bisericei spre amintire». In a doua 

scriere se dice larăşi: <Așa la 1502 Ștefan Domnul Mol- 

dovei a, restaurato din temelie cu o Biserică prea frumosă 

şi cu o însemnată pictură, cum se vede acum». Când am 

visitat şi ei Sf. Munte am vEdut şam admirat o trapeză 

alăturea cu Biserica spre apus, dar care astă-Ql e în ruină 

și de jur împrejurul ei sînt pietre sculptate cu marca Ţărei, 

Zimbrul, şi care sunt forte bine conservate. Tot aicea am 

mai vădut şi o plă de icână cusută în fir de aur cu multă 

artă de Dâmna lui Ştefan cel mare, şi care o presupun 

unii a fi un st6g de ale lui Ştefan cel mare, cu figura Sf. 

Gheorghe, patronul armatei din Moldova pe atunci. Apoi 

tot aicea am mai vădut şi o icână, Maica Domnului pe de 

o parte, iar pe alta Sf. Gheorghe, astă-di fericată cu ar-“ 

„gint şi aur în Rusia, şi care-l dăruită tot de marele Ştefan, 

şi se dice că-iicâna pe care el o purta în răzbâe cu dinsul 

în tot-d'auna. Am mai vădut la portul Monastirei—numit 

 Arsena, un turn zidit din piatră cu marca Țărei, Zimbrul, 

- construit tot de Ştefan cel mare spre a ancora la el coră- 

piile. Aci sunt şi documente Româneşti vechi și locuesc 

între călugării bulgari, cari sunt în majoritate, și mulţi Ho- 

mâni, pe cari i-am cunoscut atunci ocasional. Biserica este 

tot acea veche zidită de Ştefan cel mare, dar chiliile sunt 

făcute din noi de curând, aşa că numai trapeza veche a 

lui Ştefan cel mare stă de o parte în ruină.
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9) MonastireaDohiarul. Acâstă Monastire din cauza piraţi- 

lor s'a ruinat cu totul. «In urmă Domnul Moldovei Alexan-“ 

dru Voevod, pentru ca să nu se uite minunile atât de în- 
semnate ale Arhanghelilor, ce i sau arătat lui, mișcat de 

buna-voință iubitâre de Dumnedeiă, prin provedența Dum- 

nedeâscă, o a restaurat cu totul şi Biserica a ridicat'o din 

temelie la anul 7087 şi a.zugrăvit'o pe dinlăuntru totă şi 

a înfrumusețat'o măreț, cum se vede, și este zugrăvit acolo 
cu Dâmna și cu fiii săi». Iar în scrierea mai nouă se dice: 
«După ruinarea Monastirii saii adunat iarăşi călugării sub. 
ingrijirea lui Gherman, care luând încredinţări dela cel în- 

„tâiă al Sf. Munte despre minunile Arhanghelului și istori- 

sindu-le după ce sai dus în Moldova la Domnul Alexan- 

dru şi soţiei lui Dâmnei Rucsandra mulțimea minunilor lor 

Și cerând ajutorul şi sprijenul lor spre restaurarea Bisericei 
ruinate; aceștia ascultând și respectând pe Gherman, prin 

insuflarea Dumnedesscă s'au hotărit ca să reclădâscă Biserica. 

Deci la 1568 aă trimis impreună cu Gherman și pe Me- 

tropolitul Teofan, ca să supravegheze la rezidire şi ca Me- 

tropolit al Ungrovlahiei după zidirea Bisericei Teofan să o 
sfințâscă şi apoi să se reîntârne în Moldavia. Atunci ai 

venit la Sf. Munte Gherman și pe când lucrarea se afla 
pe la mijloc s'a bolnăvit și a murit, lăsând succesor al săti 
pe leromonahul Teofil. lar Metropolitul împreună cu egu- 
menul terminând Biserica şi sfințind'o a scris prea Inălţa- 
tului Domn, că t6te s'au îndeplinit și că Metropolitul nu se 
mai întârce în Moldova, ci se dimisionâză de Eparhia sa. 
Apoi acesta trăind ascetic a reposat în Domnul, îngropân- 
du-se în tinda Bisericei, după cum se vede zugrăvit pur- 
tând veșmintele arhiereștă, iar pe piatra mormintală se văd 
versurile în limba grecâscă. 

Ast-fel a fost amintitul ctitor Alexandru Vodă, care la 
sfîrșitul vieței lui îmbrăcând schima ' monacală ȘI numin- 
du- se Pahomie a trecut spre Domnul. Apoi Ruxandra Dâmna
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rescumpărând dela cei ce stăpâneau t6te pămînturile Mo- 

nastirei le-ati dăruit Monastirei, care le stăpâneşte». 

10) Monastirea Si. Pavel.... «Acum însă a devenit prea 

frumosă .şi cu mult mai strălucită de cât întălu, fiind că 

prea piosul Domn a t6tă Ungrovlahia Domnul Constantin 

Bassarab Voevod Brâncovanul a ridicat la ea din temelie, 

prin multe cheltueli, un pirg (turn) prea înalt şi vrednic 

de privit şi Va împodobit cu deosebite chilii şi cu trapeză 

admirabilă. A didit şi un Paraclis în el frumos şi prea des- 

fătător spre vecinica lui pomenire». lar în a doua scriere 

se dice: «Intre ctitori se numără şi Domnul Ungrovlahiei 16n 

Cantacuzin Bassarabă, care a clădit din temelie zidirile cele 

mai încăpătâre, între care şi Biserica Sfintului Constantin». 

11) Monastirea Xenofon, «are şâpte paraclise şi la unul 

sînt zugrăviți aceştia: Boerii Banu Barbu, Nănciulă Vorni- 

nicul, Pârvul şi Radu. Cel intâră ctitor a fost Sf. Xenofon, 

de unde şa luat și numirea, apoi pe la 7053 o ati reînoit 

şi Duca Vornicul şi fratele lui Radu, poeri a păzitei de Dum- 

neqei Ungrovlahi), sa zugrăvit şi totă Biserica. forte îru- 

mos. După aceea renumitul Domn al Valahiei, acel mare 

şi prea însemnat, Matei Voevodă Bassarabă, prin cheltue- 

jile lui a zugrăvit tinda Bisericei şi ttă trapeza, unde este 

şi el cu Dâmna sa zugrăviți spre vecinica pomenire». În scri- 

erea cea nouă se dice: «După aceea la 1545 Domnul Un- 

grovlahiei Duca Vornicul şi Radu frați și Mateii Vodă Ba- 

sarabă ati zugrăvit tinda și trapesa». 

12) Monastirea Sf. Grigorie, ctitor este Sf. Grigorie cel 

tânăr, dela care șa luat şi numele. «După aceia, însă Dom- 

nul Moldovei Alexandru, părinteie lui Bogdan Vodă o a rg- 

staurat măreț la anul 7005 dela Adam». lar în cea-l-altă 

descriere cetesc: «După aceea Domnul Moldaviei Stefan, pă- 

rinteie lui Bogdan Vodă, o at retnoit, în anul 1500 mă- 

reţ. Chrisobulul acestuia se află cu hrisâvele celor-l-alţi cti- 

tori Domni. În urmă ardând Biserica Ioachim Veșmintariul 

“ Mavroghene adunând bani de la mulți Domni ai Valahiei
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şi de la cei mai însemnați din Constantinopol o a restaurat, 

cum se vede» | 

13) Monastirea Caracalu, care este zidire frumâsă cu 

acest nume. «Apoi Domnul Moldovei Petru Voevod, vo- 

ind so restaureze, a trimis pe Protospatarul său, Petru 

cu numele, cu mulți bani, poruncindu-i să o rădice la un 
loc frumos. Dar spătarul ca să căştige din acei bani a 
zidit numai un turn lângă mare şi s'a întors în Moldova. 

Audind despre acesta Domnul i-a părut î6rte rău șa voit 

să-l decapiteze. lar spătarul ca să-şi scape viâţa de morte 

s'a făgăduit s'o restaureze cu cheltuiala sa proprie, și du- 

cându-se la Sf. Munte a zidit'o în acel loc unde se vede 

până astă-di şi s'a întors în Moldova bucurându-se și l'a 

primit Domnul cu cinste. Apoi înțelegându-se atât Domnul 

cât şi spătarul aă venit la Sf. Munte şi sai făcut călugări 

și sau numit amândoi Pahomii, şau trăit restul vieţei lor 

în acestă Monastire plăcut lui Dumnedeiă. Se află afară de 
Monastire şi chilia Spătarului şi se numeşte până acum aşa: 

a Spătarului». Apoi în a doua scriere citesc: «Ctitor a a- 

cestei Monastiri este Nicolai Caracala, din oraşul Caracal, 

pe care ia înființat Imperatul Antonie Caracal în Provincia 
Daciei, lângă Gurele Oltului și până astă:di se numește cu. 
numele ctitorului. Ruinată în urmă de barbari, Petru Dom- 
nul Moldovei a trimis pe Petru Protospatarul săi că să o 
restabilescă. Dar acesta fiind avar a didit numai un turn 
lângă mare, care se vede până astă-di. Audind despre acâsta 
Domnul a hotărit să omsre pe Protospatar, dar acesta fă- 
găduind că va termina lucrul s'a întors înapoi şi a zidit 
din temelie Monastirea cu turnul cum se vede». 

14) Monastirea Stavronichita, ctitor al ex este Ierimia ve- 
chiul Patriarh al Constantinopolului... «lar apa pe care o 
bea sf. părinți, car! trăesc încă a adus'o prea strălucitul 
Domn al Ungrovlahici, Şerban Vodă Cantacuzin, cu stațiuni, 
lucrare cu adevărat de mult preţ». Tot acâsta spune şi a 
doua descriere: «lar apa a adus'o în Monastire Domnu



Ungrovlahiei Şerban Voevoda Cantacuzin prin soline ori 

conducte zidite». 

Aceste sunt Monastirile pe cari le cuprinde Proschinitarul 

lui lerotheiă Comnen, Doctor în medicină și Mitropolit al 

Dristrei. Aceste fapte de dăruiri Domnești şi boerești de 

cătră Români la Sfintul Munte al Atonului suni dovedi ne- 

peritore de marea religiositate a Romănilor, de bogăţia lor 

şi de sentimentul pios ce'l aveau pentru legea lor Românii 

și pe atunci Nu sunt numai atâtea bine-faceri făcute de 

Români la Sf. Munte al Atonului, pentru că descrierea Mi- 

tropolitului Lerotheiui (loan Comnen) este făcută la 1700,, 

iar de atunci şi până acum sau mai găsit multe suflete 

Române. pi6se, cari m'aii încetat de a ajuta și cu bani ŞI 

cu moșii și cu clădiri din temelie acel loc sfinţit, paladiul 

Ortodoxiei nâstre. Intre altele mai pot cita în trâcăt: a) Mo- 

nastirea Sf. Panteleimon, care după sfărimare a fost res- 

taurată mai întătă de Domni! Valahiei şi Boeri, apoi la 

începutul seculului nostru 1812, Domnul Scarlat Calimah, 

Moldovân de n6m, a zidit din noi Monastirea Sf. Pante- 

leimon şi am văEdut pe zidurile ei din afară clădită în tem- 

plu petre cu Marca Țărei, Capul de bou ori Zimbrul şi 

Vulturul. La clopotniță se vede data 1819 tot cu Marca 

Ţărei, Zimbrul. A mai făcut şi alt paraclis alăturea, care 

pârtă data 1820. Acestă Monastire Românsscă din temelie, 

este astă-qi Rusâscă, de un lux şi de o bogăţie surprindă- 

tere, în ea sunt forte mulţi călugări ruşi bogaţi, cumpărând 

mai jumătate din Sf. Munte care-i proprietatea lor, partea 

despre Apus a Muntelui. b) Asemenea Monastirea Prodro- 

mul, curat Românâscă şi in care petrec peste 120 de mo- 

nahbi, numai Români. Fundatorul acestei Monastiri este Nifon, 

care prin ostrdia lui şi a ucenicilor lui adunând de pretu- 

tindenea bani aă clădit acest Sf. locaş unde se proslăveşte 

pe românește Dumnedei. Păcat că localitatea. este cam 

sălbatică, expusă şi în un pămint cu totul petros, stăncos,



fără vegetaţie și apă. c) Mai există și o altă Monastire Ro- 
mân6scă Protatu, înființată de un Român din Basarabia, 
din familia Sorocânu şi care are vre-o 30 de călugări. A- 

cestă Monastire are o situație mai frumâsă și teren culti- 

" vabil. La ambele aceste Monastiri Românești Guvernul ţărei 
le prevede câte un ajutor anual în budgetul s&i. Să nu 

uităm că și la Patriarhatul din Constantinopol şi la cel din 
lerusalim şi din Alexandria și Antiohia s'aă dat fârte mulți 

bani de Domnii ţărel ca Vasilie Lupu, Matei și Constantin : 
Basarabii şi sai plătit datoriile lor cu sumi colosale. Apoi 

„Și la Muntele Sinai din Palestina şi în alte locuri din Ori- 
ent s'a dat cu imbelșugare ajutor şi în bani și în moșii. 

Aceștia am fost noi Românii în trecutul nostru. 

Litarghia grâco-arabă, 

XX) 'Erunoîn î Wuxopedesrărn ar iepă Merovyia vă 
„mporov ei “EXinvo xpafuni)v idhearov, imTăyuari uiv ua Ba- 
mă 14 eboebeotărou, îxAmu.mporăzov xai ypamvorărov atv rov 
xai îyeuâvos năcns Oyypo6hay ins Kupiov Kupiov 'Iodvov Kwv- 
oTavrivov Mnagcapay ra Boe565a. [apă "Avbluov iepouovâycvu 70 
ZE "l6ipias. Awphoaer 52 xara Saripav uâvny zăv Tv “EXAnvov 
Îahearov, "pvariu iepouovăgov buruidvo rod ex yaiac, "Ey 
Ti) tepă Tâv dandiwv Tijs Qeorâxov wovij Învapu6ov, "Ev Ec auw- 
*noip 1101. xară uiva "La yvoăprov, 

La, sfirșitul cărţei se citește acestea, (vedi: Bis. Ortodoxă). 
«Sa tipărit acesta de suflet prea olositâre sfințită litur- 

gie acum întăiă în limba Elino-arabă, prin ordinul şi chel- 
tu€la prea piosului, prea str&lucitului și prea luminatului 
Domn şi Egemon a iâtă Ungrovlahia Domnul Domn. loan 
Constantin Bassarabă Voevod, de Antim Ivirenul feromo- . 
nah, prin corectarea unia din cele două limbi de Ignatie 
ieromonahul, Fitian din Haldea, în sfinţita Monastire a In- trărei în Biserică a Născătorel de Dumnedei, Snagovul. In 
anul mântuirei 1701, în luna Ianuarie». | |
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XXI) Xepxyoyix eis Tv Kohoxayafiav, îjrot Zyyerpidrov ele 

dvaţvacty Tolc onoătovat veaviguots “Puuaiwov xai Bhăxwvy. 

damâvn T0d TiutwTăroy Kupto» 'o&wvo Nohăov Tod Axpbăpewse 

"Ev Butvwn Tis "Anvorpias, îv Ti) ronovpagia Dewpy. Bevort. Ev 

2re 1191. 

«Manuducere la buna educaţie, sai manual de citire ti- 

nerilor Greci şi Vlahi cari învaţă, cu cheltuela prea cins- 

titului Domn loan Nicolae Darvari. In Viena Austriei. In 

Tipografia Gheorghe Vendoti. In anul 1791». 

Acâstă carte de educaţie generală este de cea mai mare 

însemnătate pentru Români. In ea să expun principiile de 

educaţie, iar în secţia a V și a VI se trateză în special 

despre situaţia ţăranilor şi despre iubirea de Patrie. Din 

acestă scriere s'a luminat mult poporul Românesc și s'a 

dedat la. înțălegerea libertăţilor cetățănești. 

XXII) “Eoprodoytov, Ev & ep zivy ÎnrmuăTov mpohau.62vo- 

ptvov. Ilepi âxprois >povohoyiac. Tlepi nagâv Tâv toprâv xal Tis 

adrăv Sewplac. [lepi 705 &pto» Tizoxa. Tlepi Tâv EnxĂNGLxGTIxÂV 

xavoviwy. [lepi ovvrouorărav unvooyiov, novnbiv utv apă Tod 

oopozărov văxoxădov Tis îv BowxouptaTie AbBevruxîia AxnBeulas, 

Kupiov XefnaToj 700 Tpanelowvrloy rod Kupuvijroy. "Apiepubiv dă, 

= Exhaumnporărp xzi “TinhoraTep Addtvr zi “Fpexow, Rasms 

Obyypofhaylas Kupip Kvoto "Loan Bovaravrive Baoopă5a 

fneGtda. "Apytepaztvavroc To TavEpioTATOI Mrponoiiro» Tăs 

adrâs Odyypo6haxias Kupi'ov Kwgiov OzoXogioy. Kai văv pâTov 

mumwfăy, mapa 'Avdiucp ieponovâxp 76 2E "16rptac. Aopdwbiv da 

mapă. Tot onoudanzărav 2v iepouovixote 'yvaTio» Tod Purrvoy, 2v 

zii povn, Toi Buvay6ow. 1701, Mnwi 'Lowvio». 

«Eortologiă, în care se trațeză unele cestiuni: despre 

certitudinea chronologiei, despre t6le sărbătorile și teoriile 

lor, despre sfinta Paschă, despre unele canone bisericești, 

despre minologiul cel mai scurt, lucrat de prea înțăleptul 

dascal a Academiei Domnești din Bucureşti, Domnul Se- 

vastos Chimenitul şi afierosit prea strălucitului și prea inăl-
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țatului Domn şi Egemon a t6tă“Ungroviahia, Domnul Domn 
loan Constantin Bassarabă Voevod, pe vremea când arhie- 
ratisa, Preasfinţitul Mitropolit a aceleeaşi Ungrovlahii Dom- 
nul. Domn Teodosie, şi acum întăi tipărit de Antim iero- 
monahul tipograful din Iviria; far corectat de prea învățatul 
între Ieromonahi Ignatie Fitianu. In Monastirea Snagovului 
1701 în luna Iunie». 

După acssta urmeză pe contra pagină marca ţărel şapoi 
o dedicație a cărţei cătră Domnitor, care după ce laudă 
importanța scrierei, dice:..... «Deci fiind că-i obiceiă acelor 
ce pun cărţi în tipar ca să le âfierosască la câte o pers6nă 
însemnată bisericescă ori politică pentru recomendarea și 
importanța cărței; de aceea și eă prea micul vostru ru- 
gător și serv afierosesc şi dedic acestă carte la înălţimea 
Vestră cea de Dumnedeii prea măriţă și măreţia cea de 
Dumnedei păzită şi cinstită a luminărei Vâstre, pentru 
nemărginitele bine-faceri și haruri cătră mine cel mai Mic 
spre recoiendarea și însemnătatea cărței ..» 

După dedicație urmâză o prefață cătră cititori de Sevastos 
Chimenitul şi în urmă o poesie în care se enumără toți 
scriitorii vechi ce s'a ocupat cu cestiuni de Calendar. 

Cartea trateză cestiunea Calendarului în Biserica Orto- 
doxă şi susține Calendarul Bisericei Orientale, opunându-se 
Înovărilor greşite ale apusului. Acâsta-i dar o carte pole- 
mică, ce respunde la atacurile Bisericei -Occidentale, care 
ne inculpă că nu primim Calendarul Bisericei Papale. Mai însemnă că profesorii Academiilor Domnești eraă în curent cu tot progresul sciințific al timpului. Cartea-i bazată pe calcule matematice şi pe usul consfințit în Biserica Orto- doxă al serviciilor bisericești. Este de mare însemnătate pentru cei ce se ocupă Şi acum cu cestiunea Calendarului Bisericel nostre. Cartea-i scrisă în limba aplă grâcă și cu- prinde 330 de pagine, afară de scară, introducere şi dedi- caţie. Este în quarto. ”



XXIII) legi iepwovns Xâsgoc EpawouvaoTixâe oyedvoabeia apă 

XpvodyBov Ilarpripy0v “LepocoMbuwv xal mpoopwvndzie ap! aUTov 

ov îv 7 Wed '"Exxmata rii ăytac Tod Kuptov Îwâv "Avas- 

măoewc, îrot roy &yio» Taeov, divina Eyeporoân MrponoNir6, 

Katoagtas râs IahatoTivns Ev re +8 Swrnpto 1702, ” A mptăto> 

e, xav aăTăv zâv îutezv Ti, &ytas Maumpăs. "Erunăn îv Bov- 

x0pESTIp. 

«Despre preoţie cuvint de laudă, compus de Chrisant 

Patriarhul lerusalimilor şi pronunţat: de el înlăuntrul marei 

Biserici a Sfintei Invieri a Domnului nostru, adică a Siin- 

tului Mormint, când sa hirotonit Mitropolit Chesariei Pa- 

lestinei, în anul Mântuirei 1702, April 5. ln aceeaşi di a 

Sfintelor Paşti. S'a tipărit în București». | 

Acest. imprimat mare data imprimărei, ci numai a com- 

punerei, dar presupun că Chrisant petrecând mult în Va- 

lahia, la inaprimat acest discurs chiar în acel an, pentru 

că se constată că a fost în București pe atunci. Scrierea 

este în quarto și cuprinde 28 pagine!) 

XXIV) Acyos Iawnypupuxds sic T8y IIpuorouâpropa Tod XproTod 

Lrăgevov. xuvredele mapă XTepăv, “VL 705 jaAnvoTăToI Xa pt 

hoyioTo> “Hyeudvos TATNS Odyrpo5 hayas, Kptov, Koptov "Îooăvvou 

Kwovoravrivov MrazxpauTz. (lxp' abrod 3, aYTĂ TO âmTrntep 

Ad)aTă ai TEY Mapripov Îrprrny avmervâs âpiepubeic, "Erw- 

nd îv Bouxovpeatip 1102, 

Ilapă "Avbiup îepowovăxp ză 28 "Iiptas. 

Cuvintul panegiric la cel întâi Martir al lui Christos Ște- 

fan. Compus de Ştefan. fiul prea luminatului şi de Chris- 

tos lubitorului Domn a t6lă Ungro-Vlahia, Domnul Domn 

I6n Constantin Basarab. Şi de el dedicat cu umilință ace- 

lulaşi neînvins luptător şi conducător al Martirilor. S'a ti- 

părit în Bucureşti, 1072, ge Antim, jeromonahul din Ivir. 

- Acesta-i tradus de mine şi publicat în Biserica Ortodoxă. 

  

1) Vegi Satha Nos). pag: 434.



— B4 — 

XXV) Aoyparixi) Biăzoxaia Tis potire avarolurii xi Aa 
Boxe "Exxinzias, meptixovoa xaT' Efaioeroy Adyov Tpla rtvăd 

lpârov: [lore ueraGaovrat 15 dyia: oua ua alu zeu Xpro- 
To; Aeurepov: “Or i) Deorâros bnexero TG nporatoptutp ăuaprij- 
pari. Kai Tpizov: “Ori ai wepiBes od ueraGăMovrar ct găua 
xi alua Toi Xprareb, | 

Suvrebeioa napă roi vopwTăTov Axaxio» Kwgiov Se6aoToi 
Tpamelovvrisv za Kuumurov, dpepwbeiza Ît 7 Ta wepuTăTip 
Aconârn, Kupiw Kuplep Aosibiwp Ilarpiăoyn Tis diac ndXews '[e- 
povoz)iu xai măons Tadatorivns. 

“Hyeuovedovyr.s rod bi qdorăzo» Adbivroy Kwgtou 'Lodvvov Kuwvy- 
orxvtivov Basapn6a for555a ndans Obypofhay as, 

Kai viv 70 npârov EuBobeion—dvahâuzai Toi EUyEveoTăTo uzi 
Moyiwrâro dpyovros [loorevixov Kupio» Teooyisv ze KacTptoToy. 
Tlpoc 7 mapiyezda Swpedv rats âpBoh6fots. 

"Ev Bovxovpesrip Tis OiypofAay ixs. | "Erer rd Seoyovias 1103 xara viva XenriuGptov. [apă "Av- 
di iepouovăyep ro tE Tâupiac, | 

«Învățătura Dogmatică a prea sfintei Biserici de Răsărit şi Universale cuprindând prin escepţiune trei cestiuni: 1) Când se prefac sfintele în trupul şi sîngele lui Christos. 
2) Că Născătorea de Dumnedei a fost supusă păcatului 
strămoşesc și al 3) că părticelele nu se prefac în corpul și singele lui Christos. | 

Compusă de prea învățatul profesor Domnul Sevastos Trapezundiul Chimenitul si afierosită Preasfințitului Stăpân 5 

Domnului Domn Dosoteită Patriarhul sfintei Cetăți a Ieru- salimului și a t6tă Palestina. 
Pe când era Domn Prea Inalţatul Domnitor Domn, loan Constantin Basarabă, Voevod a tâtă Ungrovlahia. Și acum întăta dată Publicată cu cheltucla prea nobi- lului şi prea învățatului boer Postelnicul Domnul Gheorghe Castriotu, spre a se da în dar Ortodoxilor. 
In Bucureștiul Ungrovlahiei.
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In anul de la nașterea Domnului 1703, luna Septembrie 

De Antim Yeromonahu! din Iviria. | 

Acestă ediţie are două dedicaţii. In a doua dedicație car- 

tea-i afierosită lui Petru cel Mare al Rusiei. Altă deosebire 

nu există!). . 

După acesta urmeză pe contra pagină emblema țărei Va- 

lahiei şi câte-va versuri asupra lui Constantin Brâncovenu, 

de laudă, apoi o prefaţă a Postelnicului Gheorghe Castriotul 

cătră Dosoteită Patriarhul Jerusalimului, în care se descrie 

cuprinsul celor trei tratate cuprinse în carte 

lar la. sfârşitul cărței se citeşte: 

"Erurodm, îv Beuxoupesrip ris Obyypoâhxyizc, AvXhOUAOt piv 

rob ebyeveorărov xai do-puoTâro . ÎpyovTos loozevixov Kuplov 

Tewopyylovy z0 KnoTpitoToy. 

[lapă& 70 ZaytoTov. Ev “Tegouovăy o! "Avdiuo 70 E 'I6pias. 

"Exusedia dă xai topdâae, To Nonytwrdroy Kupiow "Loowyvov To 

'Eeciov, "Ev 27 Lornpie 1703, ară ufva Xenrtu6prov. 

«S'a tipărit în Bucureștii Ungrovlahiei, cu cheltuela prea 

nobilului și prea învățatului boer, Postelnicul D-nul Gheorghe 

Castriotu. 

De cel mai mic intre ieromonahi Antim din Iviria. 

Prin îngrijirea și corectarea a prea învățatului Domn loan 

Ffesanul. In anul mântuirei. 1703, luna Septembrie». 

Cartea-i quarto mare şi cuprinde 400 de pagine. 

XXVI) Aoyos nawmipupizde el Tăv z5otov Merăoraaty Tis "Aet- 

mapbtvov Qecuriropor. Suvrebeie uăv apă Xrepăvep, Yi red yam- 

vozăzo nai eboefeorătoy “Hyeuâvos năoN6 Obyypofhaxia Kuptov 

Kwplou, 'Toăwov BovoravTivov Mracapăuna; 

Ti î jahnvorărm xi gpuhoxpiaTp aUTod Murpi Kupia Kupla 

Aduva Magia, 5 Vii etafetac Evexupov, TaTetvâY dpuepufjels. 

'Expwovnbeic 3 mapa “Pafouhwp abro d5E/90. 

"Ev BouxoupesTip, apă "Avdiu op iepoovăy.p, 16 2E "I6tpias 1103. 

1) Vegi Andrei Papadopol Vretu Neoshhmyrxi, spthodoTia; partea |, 

pag. 5l.
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Cuvint panegiric la slăvita adormire, a pururea fecidrei 

Născătârea de Dumnedei. Compus de Ștefan, fiul prea stră- 

lucitului şi prea piosului Domn a t6tă Ungro-Viahia, Dom- 

nul Domn I6n Constantin Basarab, și afierosit cu umilința 

ca o dovadă de îiâscă evlavie prea luminatei şi de Chris- 
” tos iubitorei lui mume, Dâmna -Domnă Maria. Pronunţat 

însa de Radu, tratele lui. In Bucureşti, de Antim ieromo- 
nahul din Lviria. 

Și acesta-i tradus de mine și publicat tot în Biscrica Or- 
todoxă. | 

XXVII) Aoyuariă Îaorahia ri âpuorărne dyxzoxiis aa 
xaBohxica 'Exninoias, TEDXOUVOA XiT! 2Enloe row A6Yyov pia Tva, 

(lpârov, n6re peraGăh)ovrat ră ex eis ua noi alun Xpte7oă, 
ds6zepoy, dr îi Qeoronos Dnineiro 7 TPOTATORAĂ GUApTTIUATt 
xi Tpirov, &re ai mepides od perabăhovrat ele câ xai alua 
Xptorod. gvvrediioa rapi roi copuwratov diBaoxăhov Kupiou Ee- 
6nor:5 Tpanetovvriov Toi Kuutwvijrov, dptepwbzica Îi 18 UAXAPLD- 
rătep xl coputătp deonârn, Kwpip Kupip AoccoStg (larprăpx 
vii pic mbhews Tepovoahiu xai naons Ilrhatarivnc, îifeuov- 
evovros Tod “Ymhorărov Adftvrov Kupiou 'Iwodvvov KwvoTavTivov 
Baooxpă6x fst65a ndons Owpypofhagiac. Kai văv rd TpâToY 
rymets tudobeiza, dvxhouaot 705 ebyevearărov xxi Noyrotăre» dp- 

- Xovros Ilosrehviro» Kupinu Pewpytov rod Kaorpuwrov, npos 7b na 
pexeafav wpeâv Tot 'Op6odsfcre. "Ev BouxovpeaTi rfis Ooyypo- | 
Ghaytac, Era dând Seoyovtac 1703. Kază uiva Sezreuaiovy. Tlapă 
"AvOdiţaov iepouoviyo roi 2E 'IGioiac. 

«Învățătura dogmatică a preasfintei Biserici Orientale şi 
catolice, cuprindând escepțional irei cestiuni: Intăiu, când 
se prefac sfintele în trupul şi sîngele lui Christos, al doi- 
lea, că Născătorea de Dumnedeiă a fost supusă păcatului 
strămoșesc, şi al treilea că particelile nu se prefac în tru- 
pul şi sîngele lui Christos, compusă de prea îiețăleptul 
profesor Domnul Sevastos 'Trapezundiul Chimenitul şi afie-



rosită prea, fericitului și prea înțeleptului Stăpân Domnul 

Domn Dosoteiui, Patriarh al sfintei Cetăți a Ierusalimului 

şi a totă Palestina, pe vremea Domniel -prea Inălțatului 

Domn, Domnul loan Constantin Basarabă Voevod a t6tă 

Ungrovlahia, şi acum întăi dată în tipar cu cheltutla prea 

nobilului și prea învățatului boer Postelnic, Domnul Gheorghe 

Castriotu, spre a se împărţi în dar Ortodoxilor In Bucu- 

reştii Ungrovlahiei, în anul de la nașcerea Domnului 1703. 

In luna Septemvrie. De Antim ieromonahul din Iviria». 

Tot acâstă scriere s'a mai imprimat tot atunci, dar cu 

altă dedicație care-i următorea: ..... «'Agupubetoa di 76 3eo- 

atnrp, dpbodoforăre xoi peyisTe Baa Mire 'Anebiiân, xi 

Aotonpăropt mhons peybhns, ptxpăs ani Deuxie Pogizs ai ETEpov 

nov pepâv, dvaroxâv uzi Gurinây, Ta tpnâ Xa poa ToptA 

xdnpovâuw>, încolo titlul este exact acelaş, afară de frasa;: 

«Afierosită încoronatului de Dumnedei, prea ortodoxului și 

celui mai mare Imptrat Petru Alexiade și Autocrator a î6tă 

Rusia mare, mică şi albă și a altor multe părți din Răsărit 

şi din Apus, clironomului părintesc și strămoșesc». 

Este curios cum aceeaşi carte imprimată în București este 

dedicată la două persâne de odată și lui Petru cel Mare al 

Rusiei şi lui Dositejti Patriarhul Ierusalimului. Nu mai cu- 

nosc nici un precedent de asemenea specie. Lucrul se ex- 

plică numai dacă ne referim la pers6na editorului, adică 

a lui Gheorghe Castriotu Postelnicul, care a căutat să'şi a- 

tragă favârea, prin dedicaţia cărţei atât a unuia cât și a 

altuia. Nu cunosc dacă există amândouă aceste dedicaţii în 

cartea acâsta Aoypyazuă daauaMa, dar A. Papadopol Vretos 

în Neoe)nvxă prhodoyii vol. |, pagina 51 spune, că Biblioteca 

din Athena poselă două exemplare cu dedicaţii deosebite. 

Cartea este în quarto. Cunosc că între manuscriptele Aca- 

demiei Române există în unul şi acestă scriere a renumi- 

tului profesor din Academia Bucureştenă Domnescă Sevastos 

Chimenitul. Am citit acel manuscript, pe care-l poseda altă 

5
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dată bibliotecă Monastirei Căldăruşanii, şi unde s'a adus de 
bună semă de vre-un călugăr. Manuscriptul este autografa 

lui Sevastos și scrierea are caracter apologetic şi polemic; 

cu teologii latini. 

XXVIII) “Epunveta ua dnohoubia ete Eyxalvua vu05, "Aptepuo- 
detoz 7$ mavațuorărp vai Setorâro Acznorn Kupi Kupto Tav- 
tA 7 oinovuev Ilarprâpyn. “Hiyeovedovros zo “Yibhorăro» 
Avdivro» Kuptov Kupiou "Iodvvoy Kwvgravrivov' Mnaoaxpăuna foe- 

„665a maons Odyypofhaytas, xal viv minate ExBodeiza dva)iuxa, 
Tod mawepwriro» Mnrponodizov npionv Sopizc Kuplov Kwpiov Ad- 
Gevriov. mpăc 7 maptyegdai Bwpedv roi "Apktegedor. 'Ey Boxov- 
poti Tîs; 'Ooyypofdagiac. "Ev Erei cornpiep 1703, xară uâva 
Aextpfprov, mapa "Avbi:uov iepcuovăgov mod ZE "IGiolac. "Enruchela 
xai dopdwoei 705 dopuorăroy Kuptov 'Iwâvvov rob "Epeotov. 

«Explicarea și serviciul Ja sfinţirea Bisericey, afierosită 
preasfințitului şi prea divinului Stăpân, Domnului Domn 
Gavriil, Patriarh Ecumenic. Pe când- Domnea prea Inălțatul 
Domnitor Domnul Domn loan Constantin Basarab Voevod 
a totă Ungrovlahia. Și acum dată în tipar cu cheltusla prea 
sfințitului Metropolit fost al Sofiei Domnul Domn Auxentie, 

“spre a se împărți în dar Arhiereilor. In Bucureștiul Ungro- 
vlahiei, în anul mântuirei 1703, în luna lui Decembrie, de 
Antim IvirEnu ieromonah, prin îngrijirea, şi: coreciarea prea 
învățatului Domn loan din Efes». 

XXIX) Tâv Il. ovrăpyov Xarpoviws “EXAnwzâv xn “Pu- 
paixâv napzhinioY uerăpaarg dxpi6orărn cls arhiv ud) exrov, 

Tod ExAxpnporăro» Xoyiov xai îv Moyois Ehhoyiuwrirou Kupitu 
Kupicu KovorrvTivov, 55 Toi Paimverărov xai pioypioto “Hye- 
pu5vos Ilions "Oyypo6hay ag Kwptov hupiov "Iwăvov Kovaravzi- 
vo Bi0oxpa6a Bpayxobdvov. 

'Ey Bo 

1704. 

PR i, = wxovpestip, apă "Avbiucp lepouovăx, 16 îE "I6nptas



«Din Plutarh Hironeii traducere frte exactă în limba 

apla a paralelilor Grecești şi Romane, de prea str&lucitul 

învățat şi între învăţaţi prea învăţat, Domnul Domnul Con- 

tantin, fiul prea luminatului și Yubitorului de Hristos Dom- 

nitor a tâtă Ungrovlahia, Domnul Domn loan Constantin 

Basarab Brâncovanu. 

In Bucureşti, de cătră Antim ieromonahul din Ivir 1704. 

(Prefaţa scrisă de Antim Ivir6nu). 

Prea iubitorilor de înv&țătură cetitori, Antim ieromonahul 

din Iviria şi tipograf. Tipografiei domnești din București, 

sănătate de la Dumnedeii și îndeplinirea dorințelor. 

- Zelul înăscut a iubirei de învățătură mă îndatoreşte (o 

iubitorilor de învățătură cetitor) să fiă tot-de-una cu îngrijire 

şi nelenevos la aflarea vre unei osteneli seri6să pentru res- 

pândirea cunoștinței “cei iubitâre de învăţătură a Vostră. 

De aceea înştiințându-mă că dintre prea străluciți, învățații 

şi păziţii de Dumnedeă fii aă prea luminatului şi iubitorului 

de Hristos Domnului nostru, Domnul Domn loan Constantin 

Basarab Brâncovanu, prea învățatul, cuvântăreţul şi adinc 

cugetătorul Domnul Constantin a tradus paralelele Greceşti 

şi Romane ale lui Plutarh în limba apla grecâscă, de loc 

mam întârdiat să întrebuinţez mii de chipuri ca se îndu- 

plec pe strălucirea sa, să le dea, în tipar. Ceea ce abea reuşind 

prin mijlocul deselor și neîncetatelor rugăminți; dispreţuind 

strălucirea sa, ca modest, înțălept şi cuminte svonurile de- 

şarte şi laudele uşâre, ca propriii celor ce voesc să se arate 

înțălepți şi nu celor în adevăr înţălepţi. Iată dar că le pro- 

aduc înţălepciunei Vâstre prea geniale și cugetărel prea în- 

țglepte, Dar ca să admiraţi din ce în ce mai mult exactitatea 

prea, str&lucitului traducător, încă şi prea marea învățătură, 

luaţi vă rog textul grecesc a lui Plutarh, când veţi și vedea 

că nici de cum n'a neglijat unde era cu lipsă Plutarh să 

îndeplinâscă cu mare osirdie, desluşind, strălucirea sa, pe larg 

acea istorie, unde scriitorul cu repejune o atinge. Mărturi-



sesc în adever, că îndată ce am citit'o, am fericit pe Prea 
luminatul nostru Domn, că între alte haruri dăruite de 
Dumnedei, ia hărăzit Dumnedei Frea Inălţime! sale și fi, 
cari pentru prea marea lor virtute prematură sînt rivniți 
în lume și invidiați. Acesta o asigură acei cu cari împreună 
petrec, îi văd şi convorbesce localnici şi str&ini. Se fericeşte 
pe sine prea înț&leptul Dascal a Sfintei Evangelil! a Marei 
Biserici, Domnul Domn preotul Gheorghe Maiota, nu atât 
pentru că a fost învățător la ast-fel de nobili Și măriţi fil aă 
Domnitorului atâț de lăudat în lume, ci pentru că a hărăzit 
Dumnedei sfințeniei Sale învețate ast-fel de ucenici prea 
geniali, cari ca să fie icâne însuflețite a prea genialului 
prototip, fără ostenslă, ŞI cu o: mică judecată logică atrag 
admirabil spre ei flârea învețăturei, după cum chilimbarul 
cu 0 ușoră frecare îndată 'şi desvălește puterea naturală 
atractivă. Primiţi dar cu totă plăcerea strălucita, scriere ce 
vi se proaduce, ca dovadă de cele mărturisite de mine, ȘI 
ca 0 mică garanţie a iubirei nefalşe, neviclână și sinceră. 
Fiți sănătoşi. 

Prefaţă. 

Cei mai mulţi ce se ocupă cu citirea istoriilor, presupun 
că vechile istorii să fie plazmuiri de ale Gmenilor și mituri ridicule, pentru faptele curi6se ce citesc în ele. De aceea găsind Plutarh multe evenimente și fapte ce sat întâmplat pe timpul Romanilor asemenea cu cele ale vechimei, a credut de cuviință se facă o culegere, punend in ordine sub fie-care eveniment vechiu alte istorisiri forte asemenea cu acel evenimeut, amintind nominal ȘI 
de la cari ai extras acel fapt. 

De aici urmâză paralelismul în 40 de capituie în 82 de pagini. Cartea este în octavo mic, iar litera cicero, cu care sint imprimate mai tote cărţile de tipografiile din Snagov şi București pe timpul lui Antim. Litera de bună semă era 

pe acei istoriografi,
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turnată în Bucureşti, pentru că este cam puţin estetică. 

Acest imprimat a fost odată proprietatea Metropolitului Un- 

grovlahiei Cozma. Se mai citește pe ultima f6e o notă scrisă 

în Greceşte şapoi Româneşte, în următorea cuprindere: 

«Acestă bună şi Istoricâscă Carte este a lui Neculai Gra- 
maticul Scopelit, și cel ce o va înstrăina să fie aforismenos». 

Prin urmare pe acele vremi şi secretarii de la Metropolie 

“erau dintre Greci, dar ştieau și Românește. 

Importanţa aceste! scrieri atât de rare, constă în calitatea 

limbei vorbitâre pe care o serie vă pe atunci Românii și care 

pote servi de model până astă-di pentru limba vorbitore. 

Apoi se ma! constată că educaţia și instrucția fiilor lut Con- 

stantin Brâncovanu era forte îngrijită şi variată, că fiii lui 

erai şi studioşi şi chiar geniali, după cum ne spune Antim 

în prefața sa. Pentru a ne convinge pe de o parte de va- 

l6rea calitativă a limbei grece scrisă de un Român, lar pe 

de alta de a face cunoscut și altor cititori acest fapt, tran- 

scriă aicea câte-va paralele din acâstă carte tradusă din 

limba, veche Grâcă în cea vorbitre, alăturându-se şi tra- 

ducerea Română. 

PARALELA |. 

Pentru Date şi Chinegir. 

"EA6ov Aăric 6 llepoâv doxn- 
jos mă rpraxozious yidăac STpx 

mag ei Mapa0âva Tăs Arriric 

meiăda, we Oxnvoa but) vot 

-dv nâheuov roi vrontos. Oi A 

Anivăuce 58 no ExaTaep6 noa 2âv 

za md duezpov mhiec 18 fxp- 

Bipov, XATaGTII 1YTE6 pa now 

zdv Kuvatiyetpov, IloXulrdov, Kaă- 

Muayov nai Mi ziă6ny, Tov Eneu- 

Way xaT adry pă Evil ras 

wâvov, Soyxgornbeia'ns dă Tăs u-   

Venind Date generalul Per- 
şilor cu trei sute mii de sol- 
daţi la Maratona câmpia Atticei 
şi acolo staționând a vestit r&s- 

boi localnicilor. lar Atenienii 
cari disprețueau tot-de-una ne- 
num&rata mulțime a barbarilor, 
numind generali pe Chinegir, 
Polizil, Callimabh și Miltiade i-ad 
trimes asupra lor, cu nouă mii 

numai. Incăerându-se lupla Po- 

lizel v&dând felul, ca fiind supra
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Tv Poouaiv, Kănos di ME. 
TeAAcs, T'ăvoua, Împiodzis OT9x- 

rnyos dând riv Suyxinrovy ră 
“Powuns nara xpătos Tov tviunoe. 
Aevuros dă ze Th-Oxov dvip Tv 
imotuwv Tis Pounc, 1pxTvra6 
To xapăb! nod itov 6 'Ac5ood- 
Bas Exace 7 duo ro xtpia. Kx- 
0ws Ypăpe 'Aprozeine 6 Mi. 
oi0s, is npâTov fufAlov Tâv Sr 
vea   

uman, a perdut îndată ve.lerea 
sa şi a r&mas orb; tar Callimah 
tot trupul lui rânit de săgețile 
barbarilor şi murin | a stat 'rept 
pe picidre. Chinegir insă ţinend 
cu mânile lui o corabie de a 
Perșilor, ce deslegase prora ca 
să se salveze plutind şa per- 

dut mânile. ă i 

Pentru Asdrabal și Leacii Gla- 
vcon. 

Asdrubal regele Cartagineri- 
lor supunând Sicilia a hotărit să 
facă r&ăzboiu asupra Romanilor. 
Un 6re-care, Metell cu numele, 
numit General de Senatul Ro- 
mei cu totul ia învins. Apoi 
un Ore-care Leuciti Glavcon, 
bărbat din cei însemnați ai 
Romei apucând corabia în care 
era Asdrubal şa perdut amân- 
două mânile sale. După cum 
scrie Aristide Melesiui în întăia 
carte a Sicelioţilor. 

PARALELA ||. 

Ai Tv Etpănv uzi Avyasihnov. |  Pentra Xerxe și Agesilaă. . 

ZtcEns 6 eprov faorebs, â 
: A 7 LA 

D266 ue mevrixozious uvoă5as 
oTpatilăras eis Tov Mutva Tis 
Bfotas, ApTeutatov a XoVuevov, 
ipoftple oo pdv nâheuov zid EA- 
iv. Yoyuoutvov doundy Bd 
rore, ci 'Abmvaiov Eneutbav "A- 

N Ymotă:ov râv Oeutzroxtouc d- 

Xerxe regele Perșilor staţio- 
nând cu cinci sute de mil de 
soldați în limanul Ebiei, numit 

Artemisiă, amenința, forte cu 
război pe Greci. Neliniștiţi dar 
de acâsta Atenienil at trimis 
pe Agbsilau, fratele lui Temis- 
tocle ca, să cerceteze pe as-
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cuns cugetul și scopul vrăjma- 
şilor. Cu tote că Neocles, pă- 

rintele lui a vădut în vis că 
va. perde amândouă mânile sale. 

Ajungând Agesilai în haină 

persană, unde era armata bar- 

parilor, a ucis pe un Gre-care 

Mardonită, care era unul dintre 

păzitorii trupului Regelui, so- 

colind că este chiar Regele. 

Deci prins de cei dinprejur și 

legat l'a presentat înaintea îm- 

păratului, atunci când era se 

jertfescă Sorelui, a băgat mâna | 

sa drâptă de asupra jertfelni- 

cului aprins suferind bărbă- 

teşte mult timp acâstă mare tor- 

tură, fără să scâță suspin, sau 

să verse lacrimă, sai să arăte 

cel mal mic semn de durere. 

Pentra Asdrabal şi Leaciă. Gla- 

vcon. 

Asdrubal regele Cartagine- 

silor supunând Sicilia, a ho- 

tării să facă r&zboiă asupra 

Romanilor. Un 6re-care Metellă 

cu numele, votat general de 

Senatul Romei, Paă învins cu 

totul. lar Leuciti Glavcon băr- 

bat dintre cei însemnați al Ro- 

mei ținând corabia unde era 

Asdrubal, a perdut amândouă 

mânile sale, precum scrie A- 

pistide Melisianul in cartea în- 

tăia a Sicelienilor.
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ULTIMA PARALELĂ ESTE A 40. 
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md 70 llpivov ză Bt3pov [gi 

1 + wotey, Tv 6noiuy oi “Pwuatoi 
ueTaA)ătavree Tv gpovăv Tpat. 
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Fentra ]gisistrat şi Orașul E- 
leanda. 

]gisistrat Efesanul s'a exilat 
din patria lui pentru că uci- 
sese un om, şi ajungând la 
Delfi a întrebat pe Zeul Apol- 
lone unde ar putea să'și facă 
locuința. lar Zeul ia răspuns: 
acolo să r&mână, unde va ve- 
dea țărani jucând incununaţi 
cu ramuri de maslin. Ajungând 
dar în o parte 6re-care a Asiei, 
a vădut mulţime ce muncitori 
de pămint, cari încununaţi cu 
maslin jucau. De aceea a zidit 
acolo o cetate pe care de la 
ramurile de maslin a numi.o 
Eleunda, precum avem în car- 
tea a treia a Georgicilor lui 
Pithocleă Samianul. 

Pentru Telegon și Orașal Pri- 
nista. 

Telegon a. lui Odiseu și fiul 
Cricei, trimis în căutarea pă- 
rintelui s&ă, a audit de la Dum- 
nedeă că acolo să zidâscă un 
oraș, unde va vedea ţărani în- 
cununaţi jucând. Trecând din 
Italia a vădut într'o parte câţi- 
va lucrători, cari jucată regulat 
și frumos cu ramuri de Prin 
încoronați. De aceea acolo a 
zidit orașul numindu-l de la 
Prin arborile, Prinist, pe care 
Romanii schimbând vocala, îl 
numesc Prenest, după cum pre- 
supune Aristocles în cartea a 
treia a Italicilor.
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Și numai din aceste bucăţi aduse, citindu-le un elinist își 
pote forma o idee exactă de cunoştinţa întinsă şi instrucția 
seri6să ce aii fost căpătat numai aicea în ţară, în şcâlele 
ori Academiile n6stre fiii lui Constantin Brâncovânu. Ei 

aveau și profesori particulari renumiți ca pe Chimenitul 

bărbat savant, Chrisant, ce a devenit Patriarh, recunoscut 

prin erudiţia lui filologică studiat în apus, mai ales în Franţa, 

apoi pe Gheorghe Maiota etc. Dacă nu sar fi întâmplat 

nefericirea de a fi executaţi, decapitaţi toți fiii săi împreună 

cu tatăl lor, încă de tineri, de bună s6mă că e! ne-ar fi 

lăsat încă multe lucrări literare nu numai în limba grecă, 

dar pâte şi în cea naţională. Scrierea acâsta a Paralelilor 

este un simplu exerciții literar a lui Constantin Brâncovanu, 

fiul cel mai mare a Domnului Constantin Brâncovanu Ba- 

sarabă, după cum ne spune Antim Ivir6nul și ne dă a în- 

țălege că el avea în mai multe manuscripte lucrări de felul 

acesta, dar că Constantin Brâncovanu pentru modestia. lui 

nu le publica; aşa că abia l'a înduplecat, după multe stă- 

ruinți pe lângă el Antim Ivirenu de a-l îngădui imprimarea 

acestei lucrări. După compararea ce am făcut cu prototipul 

autorului Plutarh aceste Paralele erai exerciţii de șcâlă, 

traduse din limba veche Grâcă tn cea apla vorbitâre pe a- 

tunci de Greci, pentru că ast-fel se învăţa limba Grâcă veche 

ca şi până în present între Greci, făcând parafrase din limba 

veche în cea vorbitâre. Cunosc din experienţă lucrul, pen- 

tru că după acest metod am studiat şi ei la Atena între 

anii 1864—1869. Resultatul practic este, că pe lângă cu- 

noştința limbei grece vechi se deprinde studentul a'şi forma, 

o limbă elegantă, erudită și abundentă și în limba vorbitore 

şi se evită multele barbarisme şi cuvinte străine ce cu tim- 

pul se întrodusese şi la Greci: Turceșci, Slavâne, Macedone 

şi mai ales Albaneze şi Italiene, precum s'a întâmplat și 

la noi. Ast-fel cu încetul Grecii aă alungat din limba lor 

vorbitâre astă-qi multele străinisme și șau format o limbă 

6
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frumâsă vorbitâre bazată numai pe cuvinte de origina Grâcă 

veche. Constantin Brâncovânu scria ca străin, pentru că era 

Român, pe la inceputul seculului al 18 într'o limbă Grecă 

elegantă, literară şi frumâsă, așa că ea putea servi ca mo- 

del chiar pentru Greci, fiind-că Brâncovânu nu era înflu- 

ențai de nici o înr6urire străină, învăţasă limba Grâcă în 

țara Românsscă, de la Gmeni erudiți, și nu fusese în con- 

tact cu Grecii din deosebite localităţi, cari aprope vorbeau 

alt jargon grec, ci numai cu societatea Gmenilor greci în- 

vă&ţaţi dintre cari unii îl erau şi profesori. Ast-fel îmi explic 
cum de Constantin Brâncovânu ş'ia şi cunoștea atât de bine 
și limba Grâcă vorbitâre şi întrecea în curățănia dicțiunei 
Și -a frasei, chiar pe mulţi dintre Greci. lată cum se exprimă 

în acâstă cestiune şi eruditul literat grec C. N. Satha, în 

opera sa NeoshAnwxâis prhodoyias nxpaptnua—Adaus la filo- 
logia noua grâcă (Athena 1870) la pagina 106: <Arhiereil 
și boeril cu un zel frăţesc inferbîntați de acea tendință no- 
bilă chemau de pretutindeni profesori și cu marinimie chel- 
tuiai pentru înființarea de școli, a căror uși erai fără es- 
cepțiune deschise și la bogat şi la sărac. In special însă 
inv&țămiîntul elenic a înflorit în ţările Dunărene, gâsind 
înalta protecţiune a. înţălepţilor şi iubitorilor de grecitate 
Domni. Dia tipografiile greceşti înfiinţate atunci în lași și . 
București s'au editat multe şi diferite scrieri, între cari nu 
puţine şi în limba nouă grâcă»>. După acestă apreciare a- 
duce D-nul C. N Satha ca model pentru limba grâcă vor- 
bit6re chiar acestă lucrare a lui Constantin Brâncovânu, 
Paralelile Grece şi Române şi laudă frumuseța limbei în 
care sunt traduse!). Resultă dar că Românii pe timpul in- 
fluinţei limbei Grece din secului al 16 Și 17, 18 şi jumă- 
tate din acest present, studieat cu multă punere limba ve- 
che Grecă, apoi cultivată pe cea vorbitâre ş'o vorbeau şi 

1) Veqi opera citată, pag. 109 şi 110.



scrieaui ca și Grecii erudiţi, întrecând cu mult pe cei or- 

dinari prin puritatea expresiunelor. După mine limba Grecâ 

veche, cum și cea vorbitâre în parte, a înfluenţat fârte mult 

la desvoltarea, n6stră intelectuală şi la cultivarea. graiului 

Românesc, mai ales asupra păturei culte din societate și 

asupra. Clerului nostru Naţional. Incepând cu Teodosie şi 
Antim Ivirenu în Valahia şi terminând cu Neofet Mitropolitul 

Ungrovlahiei mort la 1850; iar în Moldova cu Dositelă și 

Mitrofan şi terminând cu Metropolitul Veniamin Costache 

1842. Toţi Metropoliţii și Episcopi! noştri cunoșteau forte 

bine limba Grâcă veche şi vorbea pe cea apla, 'ba unii 

din ei erai renumiţi prin abilitatea cu care o scrieaui. A 

fost dar în trecutul nostru forte respândită cunostinţa limbei 

Grece vechi și noui. 

Să nu ne mirăm dar dacă scrierea tinărului principe 

Constantin Brâncovânu, mort ca martir, se citeză ca model 

de limbă -vorbitâre chiar de cătră cei mai culți literați greci 

ca Dl. C. N. Satha. Trebue să mai ştim că în țările nostre 

pe timpul înfluinţei şcâlelor Greceşti nu se studia numai 

Grâca, ei şi alte limbi, ca Latina, Italiană și Franceză. Des- 

pre aceste ne-aii rămas probe suficiente. lar lucrul se ex- 

plică prin faptul că profesorii Grecă din Academiile din laşi 

şi București erai studiaţi în Apus pe la universitățile din 

Italia, Germania şi Franţa şi cunoşteau pe deplin acele 

limbi, pe care în urmă le profesat şi în ţară, lată ce în- 

iâlnesc întrun discurs compus tot în Greceşte în limba 

vorbitore la 1701 tot de Constantin Brâncovenu, fiul Dom- 

nului cu acelaș nume și rostit la Sfânţii Impărați Constantin 

şi Elena în Metropolia' Ungrovlahiei în fața Domnului de 

cătră fratele săi Radu Brâncovânu, mort și acesta. martir, 

împreună cu fratele și tatăl lor. Acest discurs este imprimat 

tot de Antim Ivir6nu, în Bucureşti, dedicat Tatălui săi și la 

începutul Cuvintului o iconă representând pe Si. Constantin, 

iar jos o sentință în poesie Grâcă, care-l tradusă apoi în



Latineşte. Iat'o: Elna rnv dperăv odx dâ5nv. Bexvuao Tâvte Kwvy- 

„ oravrive Abyev uelova câv Xapirovy. Apoi cuvintele: Versio ad 
literam: Exposui tuam virtutem non satis. Accipe hanc Con- 

stantine Orationem minorem tuis gratiis De aici se constată 

că se studia în paralel limba Grâcă veche și cu cea Latină, 

alt-fel nu se explică acest fapt. Eu am întâlnit şi posed 

chiar exerciţii de a le studenţilor din Academiile Grecești 

în limba Grâcă şi Latină, aşa că nu mai rămâne nici urmă 

de îndo6lă asupra acestut punct. Dacă pote se da prefe- 

rință limbei Grece, acâsta-i lucru firesc, dar nu se neglija 

în totul şi cunoștința limbei Latine. Doctorul Demetrie Ca- 
racaș, macedonean de origină, și medic al spitalului Pan-. 

teleimon de la jumătatea ultimă a seculului trecut, :scriea 

tot cu atâta ușurătate şi în limba Latină ca şi în cea (Grâcă. 

Dovadă scrierea sa: Demetrii Carakasse Medicinae Doctoris, 

Urbs Bukurestensis atque Nosocomii, quod in eadem sancti 

Panteleimonis nuncupatur. Medici Po&mata Medica, quae 

ad ipse et in latinum sermonem soluta oratione transtulit. 
Acestă scriere, în poesie Edilică, este imprimată la Viena 
în 1795. 

Din acestea resultă că noi Românii nu eram nici în se-. 
culii trecuţi aşa de ignoranți în ale cărței, ba încă s'a 
găsit bărbați din neamul nostru ce ai scris și în limba 
Grecă cărți ce au servit de model literar chiar Grecilor. 

XXX) Aoyidtov elis ră Koouocwriptov nâdos rod Qeavbpwonou 
Moyov. 'Expovntv xat mporpoovmbiv 7 Moxaprorărep Rupimp 
Kuptep Acabip Tlarpiipyn ij diac mbhews “Lepovoaău, xat 
xdons Ilodzorivne. 

Ilapă “PadeyAp “Ti$ rod oAmyvorăzov xal prhoxiorov “Hyeu.âic 
năo ns Oiyypo6)axiac Kupiov Kupteo 'Ioăvvov Kovoravrivou Mna- 
gapăuna. "Ev Bouxoupearitp, napă "Avfiup “Tepouovăyxp, 1 2E 
"I6rpias. 

Cuvântul la patima cea mântuitre a lumei a cuvântu- 
lui lui Dumnedeii-omului; pronunțat şi afierosit prea f-
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ricitului D. D. Dosithei Patriarh a Sfintei Cetăți a Ierusali- 

mului şi a tâtă Palestina. De Radu fiul prea luminatului și 

de Christos iubitorului Domn a t6tă Ungro-vlahia, D. D. 

loan Constantin: Bassarab. In București, de Antim leromo- 

nahul din lIviria. | 

„Acest discurs este tradus şi publicat de mine în Bis. 

Ortodoxă. | 

XXXI) Tâuos Xapăc, tv  mepiixovzat -ai îmoro)at PorTiou 

od ăpuorărov [laTptăpxou Kwvoravzivounthews, “H dyla vai oi- 

xovuevixă dyBotj Buvobos, onpebae!s zis ele TabTny Tv dyiav 

uvodov. Ta âvzipenriaă xară Tis âpXiis Tod Măma Tiis “Pooums, 

Nxoddov rob larpopihoodpov. Abyjos Meheriou "Aneta văpetac 4aTA 

zic âpyîs Toi [ldrma. Aă).oyos, iepopwhpovos pevaxoă XATA TLVOS 

Eripov Movayob xaTă Aarivoy. 

Tunwbeis îvri) îmoxoni) "Pnu.vtxov, 

“Hpep.ovevovroG 70 eoa6eozăzou, 2xdapumporăzov xai “Tibnăo- 

zăzov Adivrov xai “Fyeuâvos mkons Obyxpobhayias Kuptov Kuplov 

Ioăwvou Kovoravrivov Mragoapăuna Bot6dba. 

Aă 2E65ov nat Emuehelac Tod uaxaptiotăTou sal dpiorărou lla- 

xpuăpyow “lepozoduu.wy xai nkons IaXoorivns Kwpiov Kupiov Ao- 

awtou, napă. Tod ScoprheorăTou xai Nouo TâTou ETtoxâno) “Pnu.vixov 

Kuptov "Ave, 700 2E "I6iptac. 

"Ey Za 1105, xară uâva XerTiuGptov. 

 «Tomul Bucuriei, în care se cuprind epistolile lui Fotie 

Preasfinţitul Patriarch al Constantinopolului. Sfintul şi Ecu- 

menicul Sinod al optulea, uneie însemnări la acest Sinod. 

Cele împrotivitâre la primatul Papei Romei ale lui Nicolae 

Doctorul filosof. Cuvintul lui Meletie a] Alexandriei asupra 

primatului Papei. Dialogul teromnimonului monah asupra 

altul Gre-care monah contra Latinilor. 

Sa tipărit în Episcopia Rimnicului. 

Pe când era Domn prea piosul, prea str&lucitul şi prea 

înălțatul Domn și Egemon a totă Ungrovlahia, Domnul Domn 

loan Constantin Basarabă Voevod.



Prin cheltudla, şi îngrijirea prea fericitului şi prea sfîn- 

tului Patriarh al Ierusalimilor și a tâtă Palestina, Domnul 
Domn Dositeiu, de cătră prea iubitorul de Dumnedei și prea 

înălțatul Episcop al Rîmnicului, Domnul Antim din Ivir. 

In anul 1705, în luna Septembrie». 

Pe contra pagină este emblema ţ&rei, Corbul, şi sub ea 

cinci poesii mici exametrice făcute în ondrea Domnitorului 

Constantin Bassarabă de cătră studenţii Academiei domnești 
din Ungrovlahia, în București. Aceste poesii cuprind laude 

asupra Domnitorului ca încurajator al cărţei în genere. 
După aceste poesii urmeză o prefață pe larg a lui Do- 

sitelu Patriarchul Ierusalimului asupra scrierilor imprimate 
în carte, din care estragem următorele pericope ce ne in- 
tereseză istoriceşte: | 

„„„.«Intrebare. Şi care sint acele ce fac în timpurile n60s- 
tre Papolatrii asupra Bisericei Orientale (Ortodoxă)? 

Re&spuns: Multe și mari. Dintre cari noi estragem pe unele 
în limba vorbitre, pentru ca toți să le cunscă, credinclo- 
ŞiI, înțălepții și știutorii. La Liov în Polonia avâă ortodoxil 
o singură Biserică la care îndrăzneți! iezuiți a împins pe 
Hatmanul Cordnei şi sa dus cu bătăuși (paxarpăv xi Ed 
Nov xai pt Nouprdpdas) şi a luat'o și a dat'o papistaşilor. Al 
doilea la Lutza, țara leşască, s'aii dus lesuiţii şi ai poruncit 
ca preoții Ortodoxi să se facă Uniaţi şi se primâscă aceste 
patru: Să spună Simbolul cu adausul, și câţi se vor face 
de acum preoți să nu se îns6re, şi proscomidie la liturgie 
să nu facă şi să aibă de cap al Bisericei pe Papa Romei, 
fără de păcat și a tot puternic. Al treilea la Beciu, adică la 
Viena unde este scaunul împăratului Nemţilor, este Cardinal 
un Gre-care Colonitz, care a scris din Viena că Serbii, Vlahii 
şi Grecii cari sint în Ungaria, Ardelia (Transilvania) Serbia: 
și Horvaţia (Croaţia) să citâscă Simbolul cu adausul filioque 
să primâscă azimile, să mărturisescă Purgatorul şi pe Papa 
Romei să'! proclame infailibil și a tote puternic, păstur preste
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totă Biserica Acelaşi scrie în aceeaşi epistolă că Orientalii 

țin schizma cea mai nepi6să și pe noi Ortodoxii ne numesc 

cel mai. nepioşi, cari scrieri ale Cardinalului le-au întărit 

Cavalerul (“Inmoxâuos) Papei Romei, după cum mărturiseşte 

loan Chinnam, adică Cesarul ori împăratul Nemţilor Leopold 

declarând mie, fiind-că a silit și tiranisit în amintitele pro: 

viucii pe Ortodoxii atât hirotoniți cât şi laici să urmeze 

papismul, ork rumperea de la Dumnedei, căci papismul, 

cum s'a dis şi aiurea, nu este alt-ceva de cât rumperea de 

la Dumnedeul cel adevărat. Și Unira cu papistașii nu este 

alt-ceva, de cât unirea vădită cn dracul. Deci despre aceste 

şi alte multe blasfeme ale Romanilor ce spun a parte des- 

pre Biserica Răsăritului şi ale spune lămurit, o vom face-o 

vrând Dumnedei în altă carte, lar acum dicem că temelia 

blasfemelor lor Latinit le supun patru, dupre cum declară Sil- 

vestru marele Ecclesiarh în Capitolul al optulea a părţei a 

cincea prin gura Cardinalului lulian, la Sinodul din Florenţa. 

Intâii despre purcederea Sfintului Duh, al doilea, despre 

azime şi jertfa enzimă; attreilea, despre focul curățitor şi 

al patrulea despre primatul papal. Tot acesta a scris şi 

Colonitz în Transilvania. lar noi socotim că două sînt causele 

şi temeliile cele mai răle a multora şi variatelor înovări ale 

latinilor, una. blesfema despre ființa Sfintului Duh şi adausul 

ei in Simbol, alta monarhia cu care să laudă Papa....> 

Altă pericopă: .„.« Despre a doua, adică despre scrierea feri- 

citului filosof și doctor Nicolae Cherameus dicem: că pururea 

pomenitul Atanasie Patelar, pe când era, Patriarch în Constan- 

tinopol la anul 1651, a vorbit în Patriarchat, în s&rbătârea 

Sfinţilor Apostoli, contra primatului Papei înterpretând: Tu 

eşti Petru etc. Un Atanasie 6re-care, Cipriă de neam, latin 

cu cugetarea, fiind faţă la didahie, a scris după aceea multe 

pentru primatul Papei şi a insultat în scrierea lui t6tă Bi- 

serica R&săritului; iar pe când era Patriarch în Constan- 

tinopol fericitul Paisie, a venit din Veneţia la Constantinopol
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Nicolae Cherameus numit, care se trăgea din Ioannina Și 
a studiat în Veneţia la un Prohor renumit învăţat, avea 
apoi multă experienţă în cele bisericești și în științele lai- 
cești, în cât despre t6tă Teologia și știința filosofiei vorbea 
cu ușurință cele necesare și grecește și latinește, Acestuia 
Preasf. Patriarch Partenie, ce să numea și Partenache, și 
care a fost şi martur, cum am spus în cartea XI despre 
cei ce ai fost patriarchi la Ierusalim, acesta era la, 1657, 
el şi Sinodul din jurul s&ă a dat filosofului doctor amintit 
Atanasie blasfemile ca să le combată, iar el luându-le a 
scris îndeajuns, dar nimeni nu i-a mai căutat în urmă scrie- 

„rile. Intre acestea venind în Vlahobogdania doctorul filosof, 
a murit în lași la 1672 şi i s'a pus trupul cinstit al s&ă în 
Monastirea Sfinţilor Apostoli, pe care o a didit fericitul 
Domn Duca Voevod, fiind-că Monastirea este afierosită la 
sfintul Mormint. Moștenind noi biblioteca cinstitului bărbat, 
am găsit în ea și de scrierea acesta, și fiind-că a fost prietin 
f6rte bun şi a b&trinului nostru, apururea pomenitului Pa- 
triarch Chir Nectarie și noi întru cât-va am fost ucenic al 
său, de aceea pentru iubirea cătră el am transcris cartea 
odată şi de două ori, ca să fie caligrafică şi corectată, pen- 
tru că fericitul scriea greu (rău) și contopite literile şi încă 
Și scară generală am tăcut:o Și în sfîrșit cu mila lui Dum- 
nedeii am tipărit-o...» 

Cartea este folio, hârtie albă Și litera cicero de aici tur- 
nată din ţară. Cartea 1 cuprinde 134 pag,, iar a 1 640 pag. 

XXXII) 'Axohoubia roti îv ăytow natpăe huâ.y roi Bnacapuovos 
"Apxtentox6nov Aapicons 705 VaupaToupYo, vewari runwbeica 
Eni vii Îyepovâs To docGeotărou xai ixhaprporărov Tyepâvos 
răons Oiyypo6)ay las Kuptov Kupiov 'Toăvvo Kovotavrivou Mra- 4 

m Gapauna. mapa roi Seopideorărou întoxdno Pnuvixov, Kuplov 
"Avdiuov, dyxhbuaat iv 705 oouorărov îv iepopovăyots Kupiey 
"yvaziov xai KxOnyyouwmevov Tie lepâc, Moviis roi Nowrlirow. "Erato
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pede Bt nai imidiopdbam Mnrpopăvous Dpnyopă 705 Ex AwSwvns. 

'Ev Bovxoupeori 1105, 'Amprtov 2. în quarto. 

«Slujba. celui întru sfinți părintelui nostru Visarion, Ar- 

hiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni, din noă tipărită pe 

timpul Domniei prea. piosului şi prea strălucitului Egemon 

a tâtă Ungrovlahia, Domnul Domn loan Constantin Basarab, 

de cătră iubitorul de Dumnedei Episcop al Rimnicului, 

Domnul Antim, cu cheltu6la prea cuviosului între ieromo- 

nahi, Domnul Ignatie şi Egumenul sfinţitei Monastiri Nucetu. 

Cu îngrijirea şi cu corectarea lui Mitrofan-Grigoras din Do- 

dona. In Bucureşti 1705, April 2». ) 

Acestă carte s'a imprimat și a doua 6ră la 1797 sub titlu: 

"Axohoubia rod 2v toi marpbe 'huâv Bnoaptcavos 700 Sava 

zoupy25, î r0 mpâbrov ele pâs paviioa îmi 705 dottuov abOtvrov 

ai. “Hyeu.âvos m&ons O ypo6inytas, Kugiov Kuptov "[woăyvou Exap- 

ămov Puia foe66da, Ta viv Td TpiToy imBiBerai ele runov da- 

măvn xai dvawuasi Tod eiyeveorăro» dpXovTos Kuptov "wăvvov 

hoptoxovhov pEyalnu fopvinov ris Bhaxias. Ipoozebtvrov Ev 

ari, Tâv zporapiuov râs “Yyoews Tod ETaupo), TO TlapaxAnTt- 

x0 x2avOvYoG TO îy âspios marpăs 5 Bnoapttovoc, WxXoutynv 

ele mâcav văsprnv Bewvâv, Enetptxs nad howaod xad TOD Eyuwouuloy 

mpăa, zâv ăpiov îi uăhhov Eneiv mapă. 705 diţlav Bey bivra Jaupata, 

Bitvwn 1197, nxp Mapxiwv TlovAtov. 

Serviciul celui întru sfinți părintelui nostru Visarion fâ- 

cătorul de minuni, care întâia dată a vădut lumina, pe tim- 

pul pururea pomenitului Domn și Egemon a t6tă Ungrovlahia, 

Domnul Domn loan Scărlat Ghica Voevod. lar acum â treia 

Gră se dă în tipar cu ostenâla şi cheltu6la prea nobilului 

poer Domnul loan Florescu marele vornic al Valahiei. S'a 

adaus la ea troparele Inălţărei Crucei, canonul paraclitic a 

celui întru sfinți părintelui nostru Visarion, ce se cântă la 

totă nevoia în suferinți, ispitiri şi ciumă și o laudă la sint, 

ori mai bine dicând minunile săvirșite de sint, în Viena 

1797 de Macri de Puliă. Cartea este în quarto.



XXXIII) Aoyos nawnyupinâs es Tov 2v iepăpxote SaupaTovoyăv 
păyav Nw6hnov, mpoopwynbeis 76 alwvip uvhumns Bptdă Bpay- 
xoGăvp, masa Pxăobhov “Hyeuâvos Obyxpobhoxias Kupiov Kuptou 

Ioăwov Hovoravrivoy Baooapăb Bpayxofăvov. Kai Tonwbeie 2y 

ri dpuorăTa Enusuonj Pnuvizov napă Mapa Onodtaxâvov To 

Torpavoburt, 2v ice. 1107. In octavo. | 

«Cuvint panegiric la cel între „ierarhi de minuni făcător 

marele Nicolae dedicat vecinicei amintiri a lui Preda Brân- 

covânu de Radul, fiind Domnitor Ungrovlahiei, Domnul Domn 

loan Constantin Basarab Brâncovânu și imprimat în prea 

sfinta Episcopie a Rimnicului de cătră Mihail ipodiaconul 

Istfanovică, în anul 1707». 

XXXIV) Adyos eis 78 owrfptov măBos Toi IaavOowrov dăyov. 

Tour 6E auto To mâfove Td Etuevov Ex râv Teosipuv Eday- 
veMoTăy, aheybiv mnpocerti movoTtooapov, iyowv TerpaouAheu- 
roy înovounofiv, oi Bedagrăhou 70 iepo îvavyipehio» Tis Meyadăs 
'ExxAnsias Teopyiov mo Maiwra, rii; re EXAmyi5oc nai Xarividoa 
pwvăs Kafnymrod Tâv Exhaunporirov Diâiv 70 Am voTăzov 
Ovyypo5hay as "Hyeudvos, Kugptov Kupiov 'Iwăvvov Kwvoravrivov 
Bacgapa6a Bpayrobăvov, rurwbeie îv îi Eatoxorij Pnuvixov napă 
Miyad SmodwnSvov 705 "lorpav6urt, îv Zie swrmpip 1707. 
In octavo. 

«Cuvint la patima cea mântuitore a Cuvîntului Dumne- | 
deă-omul. Textul însă a patimilor lui adunat din cel patru 
Evangheliști, numai din aceștia s'aii pus, adică ce se nu- 
mește, adunat din cel patru, de dascalul Sfinţitei Evangelii a 
marei Biserici Gheorghie Maiota, profesor de limba Elină ŞI 
Latină prea, străluciţilor fii a prea luminatului Domnitor ai 
Ungrovlahiei, Domnul Domn loan Constantin Basarab Brân- 
covenu, tipărit în Episcopia Rimnicului de Mihail ipodiaco- 
nul Istfanovici. In anul mântuirei 1707. 

XXXV) Bi6Mio> viduacos, miv dnacay îxximaiagrixv âxohou- 
> dizv dveNhoinâs nepityovoa, runofeiaa pâv ani dpiepubeiaa Tâ
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Mavxpuorăre, doyiworă rep xn gopurăre "Apytenirxânp KovoTav- 

mvounăhawos, Nec “Piouns ui otrouutvinâ Txrprăpyn Kuplp Kvpie 

'ABavaoiw. 

"Emi moi eboefeorărou, Ex au nBpoTĂTov xal YAÂNVOTĂTII Abbiv- 

ov Kupiov Kupiov 'Loăvvov Kovoravrivov Bzo0apapna Boe665a, 

z05 Mmpayxofăvov, “Hyewâvos mons Ouyypo6hay,iac. 

[apă ro Tlayeporăroy xai SeooeGeorărov Mnrponohiro» 0yy- 

apobhay ius Kupiov, Kuptov "Avâiuov, To5 2z "I6rptas, âvaAbuAst 

sai Uno 49105. 

Aopâwâsiga di pe Enipedetag mapă Mnrpopăvo mpeo&uTEpov 

Ten:ţopă, 705 Ex Awăwvne. îv tza 1109, xară va AUovoTov» 

Ev zf ăyuorărn -Mnrpondhet Ti) Ev Tepyobbarwp Tis Obrrypofa- 

xias. | | 

«Carte de preste tot anul, cuprindând fără lipsă tot ser- 

viciul bisericesc, tipărită și afierosită preasfinţitului, prea 

învățatului şi prea înțăleptului Arhiepiscop al Constântino- 

polului, Roma Nouă, şi Patriarh Ecumenic Domnului Domu 

Atanasie. Pe timpul prea piosului, prea strălucitului și prea 

luminatului Domnitor, Domnul Domn loan Constantin Bassa- 

rabă Voevod Brâncovânu, Egemon a t6tă Ungrovlahia. 

De preasfinţitul şi jubitorului de Dumnedei Mitropolit al 

Ungrovlahiei, Domnul Domn Antim din Îvir, cu cheltuâla 

şi cu tiparul său. 

Corectată cu îngrijire de Mitrofan Presviterul Grigoras, din 

Dodona, în anul 1709, în luna lui August. 

In Preasfinta Mitropolie a Târgoviștei din Ungrovlahia». 

XXXVI) 'Anâwbiopa nownriă ovhheybtvra ei Tv Zăotov xai 

Uni păauTpov i Tpopthâsopov dapvooTepnpopiav 700 eueveoTăTov 

moi hoyuorătoy Kupicu Teopjto» “Tnouevă, eymaTplăov Toxneloy- 

Tos Tapă "lwoăvvov lepiws To) "A6paxptov, xal Rap! AUTO Tp09PwW- 

wmtvra 76 YIimvorăTe, îxhayumporărip xal edoebesrăr Kuptp 

Kupiq "Iov Kovoravrivw Bacoapă6g, Adhivu xoi “Hyeudy
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năons OryypoBdayias xal To Bapwnpopodvros mposrărn Meyao 
mpenesTdTu. “Everinoi 11709. (apă 'Avruviw 7 Mnoprdin, 

«Flori poetice adunate spre gloria și strălucita încunu- 

nare doctoro-filosofică a prea nobilului și prea învățatului 
Domn Gheorghe Ipomena, din patria Trapezundului, de preo- 

tul loan Avramiu şi de acesta dedicate prea luminatului, 
prea str&lucitului şi prea piosului Domnului Domn Ioan 

Constantin Bassarab, Domn și Egemon a t6tă Ungrovlahia 

şi protector prea măreț a celui încununat. In Veneţia 1709. 

La Antoniă Bortoli». 

XXXVII) Bi6Atov mepttxov Tv duodoubiav Tie ăylag "Atxare- 
pic ră Te mpoaxvvntăptov 705 “Avtov “Opouc Xuvă eră Tâv 
mipie xal măvtov Tv Ev adT xai mepi aU7ă, Tv re Tâkiv ris 
âxodovbias 70 Movasrnplou xai rob îv abrâ piypt Tobe dpyte- 
moxoniaavrag, xai Eyxcoutov Te eic 70 Bwvă dpos uni mepi 7âv 
"Apa6wv. 'Punwbtv ini roi Abbtvrov 'luodv:0 Kuovoravrivov Mmac- 
capăuna fot655a, “Hyenâvos năoms Owypo6hayiac, rapă 1 Ta= 
vatorăte ai Xoytordrtp Mrgonohirn 'Avhiucp 7 25 'I6rpiac, 
îv 7 Mnrpon6he rod Tepyobiazou. "Eniredela xi Sopdwoet Toi 
dowrărov îv iepouovăyo Mnrpopdvous Ponyopă 705 Ex Awbwowns, 
îv Ece 1710, xara uâva Semreubplov. In quarto. 

«Carte cuprindând serviciul Sfintei Ecaterine şi proschi- 
nitarul sfîntului Munte Sinaia cu acelor dinprejur şi a tâte 
cele din el și despre el, cum Şi ordinea serviciului Monas- 
tirei și a celor din el ce au fost până acum Arhiepiscopi și 
un Engomit la sfintul Munte Sinatra Şi despre Arabi. Tipărit 
pe timpul Domnitorului Ioan Constantin Basarab Voevod, 
Egemonul a tâtă Ungrovlahia, de cătră preasfințitul şi prea 
învățatul Metropolil Antim din Iviria, în Metropolia din Târ- - 
goviştea. Prin' îngrijirea Şi corectarea prea cuviosului între 
Yeromonahi Mitrofan Grigoras din Dodona. In anul 1710, 
în luna lui Septembrie». 

Acestă carte sa retipărit la 1727 în Veneţia de Nicolae



Saru, prin îngrijirea şi corectarea lui Marin Picriu din Cer- 

cira!). 

XXXVIII) Iavorhia SoypuaTiră "Adefiov Baatos 705 Kou- 

vnvoi, meptixovaa îv guvâet TA 7ois paxaplots sal Seopopots [la 

rpăst avyypagivra, ele mdfwv Bi xat Beoxeuutinv ăpuoviay mapa 

Euvuiov Movxxob rob Zuyadnvod rebivra, Eni ăvaTponn, al xa- 

apdopă râv dugebeararuv GoyukTov e xal îdoruăzoov Tv d- 

BEwv “AtpectapX8v, TGV XAxâG: axă vi tepăs abrâv Sceohoytac 

)ucensăvrov. "Agtepubeica, El 700 euot6corărov, "TynhorâTov xai 

Scoozinrov Abbivrov ua Ayeuâvos 105 Obrpypofhax is Kuptov 

Kupiov 'Lwavvou K:ovorzavzivov Mnaooapap.na fos66da Tod Mnpay- 

xoBâvov, Tâ ExhapnporăTtep ao 2fogwordzp d. aUTod Kupiw Kvpip 

Smepăvip Boc66ăx Tod Mnpampxo6ăvp, rapa Tod Navteporărov xal 

oyuozărov MyrTponohirov Apusrpas Kupto» Kuptov "Adavagiov, 00 

xxl zoig dvINOUAGt VIV TpÂTOV cer)rotat apă T navepuTăTep 

doyuorărep xn Sconpo6ATe MnrgoroMiTn Obyypobhaxtas Kuptep 

Kupip "Avdiu, 76 E "Ifipias. "Emuueheig xai Btopdcoe Mnrpopă- 

vous 705 jepouovăX0v Tenyopă ro în AwSownG, îv TĂ âpoTăTn 

Mmrponbha Ti, îv 16 Tic Oypypofhaylas Tepyo6lorep. "Ev Ezet no 

Seonţovtas 11710, xară piva M&iov. In folio. 

«Panoplia dogmatică a Imp&ratului Alexie Comnen, cu- 

prindând în scurt scrierile fericiţilor şi de Dumnedeă purtă- 

torilor părinţi, puse în ordine şi în o armonie cugetată de 

Evtimie monahul Zigaden. Spre răsturnarea. şi sfărimarea, 

şi a dogmelor celor impi6se şi a învățăturilor Eresiarhilor 

atei, acelor răi înfuriaţi contra sfinţitei lor Teologii, afiero- - 

sită pe timpul prea piosului, prea înălțatului şi de Dumne- 

deu încoronatului Domnitor şi Egemon a tâtă Ungrovlahia, 

Domnul Domn loan Constantin Basarab Voevod Brâncovenu, 

prea, strălucitului şi prea escelentului fiului său Domnului 

Domn Ştefan Voevodă Brâncovenu, de preasfinţitul și prea 

învățatul Metropolit a] Dristrei, Domnul Domn Atanasie, cu 

  

1) Vei Neos). prhohoy. A. Papadopol Vretu. Vol. I, pag. b5—b6.
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a cărui cheltuslă s'a tipărit acum întâii de preasfinţitul, 
prea învățatul și de Dumnedei alesul Mitropolit al Ungro- 
vlahiei Domnul Domn Antim din lviria. Prin îngrijirea, și 
corectarea lui Mitrofan ieromonahul Grigoras, din Dodona, 
în prea sfinta Mitropolie cea în Târgovistea Ungrovlahiei, în 
anul de la Nascerea Domnului 1710 în luna Mai». 

XXXIX) Bapivov 70 utya Mekixâv, 5 Onoavpis năans Tis 
EMinmxîc Yihzons et miv 1&v onovBatoov Xpîow nâw. pi 
os En moXAGv BE dhAwv f6Ăiwv ovhey Bis, napă Baptvoy bx- 
6wpivov Kxupros Toi. Novuepias Ertoxtnov, 

Newzri ueră mhelorns. dapibiac Te xal mipehelac Ex noXA6v 
Tv Ev Toi mporunrwbeiei SpauăToy Euxa0ap0sic. Kai WETă, Tivos 
dvayxatac mpocâmxis c păpwv Tv phcdâyov perarunubeis, T& 
dt yaAmvordrp, ravâneprătep Te xai Seooefegrătep Ilpiyyur Kupip 
Kyzie "Tom Kovoravrivp Mraoapau.na fio665a 765-Bpoayyxo- 
Găvop, Adhivri ai îyeucw năons Ouyypo5hagtas ebhauiis dpte- 
poobeic, 

| 
«Varini Phavorini Camertis Nucerini Episcopi Magnum 

Dictionarium sive Thesaurus universae Linquae Graecae 
studiosorum usui valde perutilis ex multis variiesque Auto- 
ribus collectus. Nova hac editione per Antonio Bortoli ty-. 
pografum venetum diligentissime castigatus et copia Dictio- 
num auctus. Alque serenissimo, Celsissimo ae Piissimo 
Principi ac Domino totius Wallachiae D. D. loanni Constan- 
lino Basarabae Woevodae Brancovano dicatus, ano 1712». 

“Evarinai, îv ră tvnoypaeia "'Avrovioy Boprâh. 
Pe faţa întâia este portretul lut Constantin Brâncovânu 

forte frumos executat, Și are mare val6re, pentru că-i con- - 
temporan; iar jos este marca ț&rei, Corbul, cu crucea în 
cioc. În jurul portretului este în grecește inscripţia: Kov- 
otavrivos  Mnaoapiunas Mnpavxo6âvoq foe66daş. Ad6tvrns vi 
Dyeuv xdonc OyypofAay is. 

Cartea-i dedicată acestui celebru protector al culturei Or- 
todoxe în genere şi in care se citeşte:



«.... Meuaprupnrai raita nd rod gov fizv xai rii dhndetas. 

AY îEtoto mororătiv udgrupa tnavaydyeodat văy “Ea, 

măvra Yăp Todncv prtăAny TEpas, d fEATIaTE ani Kpariore 

“Hyeuv, Exovri xi peyadonpenâis, xai ore neputvwv Airac, oi)Te 

tea dvri towv dvrixarah)ărezdat mpooboxv, Tă pâiora croite 

ză Tivoc, &s e5toc duy Tâ hetbava Tis vvayna&ans Minos 

ânedtExodar ui meoroazi, era nohhiis râs omovâfi; Ernehou- 

pevos. Mavvaxyod mapaţtxpăv araneppovnutva», xai îv umăevl oye- 

S5v meutvov 705 “EXAnvxoi, 2vre Bondov tonuig âdĂrwrara Ât- 

axemtvo, vos: TA awrtiprov Gebăv mapeyets. Ob wâvov Ti npts 

cptderav xai Tiuy Bwopovuevos, &hă xi wnăiv î))einoy,. 2E Gov 

olovri î07i năhw ruytty Tic dpyains xxl Sa maaotac AnonaTAGTĂ- 

cos răy “EXimwriv narbelav. Kpâmnore xxl mă Ta Enawwov Wnep- 

Gaivwv Avvăora, 5rip v ele otv ĂTAVTOV, pata Și Tâv 

“EXinvov eb5awoviav Eniyeptis ua Bampărrete, Era ci Yaăpts 

mapa. Tod Geo yivouro, xai cls del zăv înpeuovxăv ebTwxiav EUTy- 

Xoiew "Eorw 5 Emtehăs î fueripa. ebxi. 

Dedicaţia este scrisă de Antonie Bortolis. 

«.... Se mărturisesc aceste de cătră vieța ta și de adevăr. 

Dar să mi fie permis a chema pe Grecia, martura cea mai 

de credinţă, că prin tot modul din fire eşti fil-elin, o Ege- 

mone prea puternice și prea bune, de la sine și cu măreție, 

şi fără a aștepta rugăminți şi nici năd&jduind a ţi se r&s- 

plăti deopotrivă, forte mult bine faci neamului, dupre cum 

ca un liman liniștit, îngrijindu-te cu multă osirdie-ai redat 

şi ai salvat rămășiţile naufragiului Mamei. Pretutindenea cu 

încetul despreţuit elinismul și mai întru nimica considerat, 

şi ajutându'l când era lăsat în părăsirea cea mal grozavă, 

singur i-ai întins mâna de mântuire. Dăruindu-i nu numai 

cele de folos și de cinste, dar întru nimic având lipsă, în- 

tru cât este cu putinţă, înveţămtntul grec iarăși şau aflat 

restabilirea sa veche și minunată. Prea bune şi puternice; 

întrecend ori-ce laudă, pentru cele ce săvirşăști spre feri- 

cirea obştâscă a tuturor şi mai ales cele ce intreprindi pen-
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tru norocirea Grecilor, să-ţi fie ţie dăruire vrednică de la 
Dumnedeu și deapururea să te bucuri, bucurie domnâscă. 
Fie ca cererea n6stră să se plinâscă». 

Dedicaţia este adresată Domnitorului Constantin Basarab 

Brâncovanu Voevod, Domn şi Egemon a t6tă Ungrovlahia. 

XL) Tvopuxă mada Tivov pihovâpuov, îx rîc 'Iroduxiie si 
zăv îpertpav mtv dkheurov peragaobivra vol eiha6âs âpie- 
pubtvra 7 eboefeorărp xai “Yibnhorărp Abbivre za yeubvi 
năons Oyypo6haxias, Kvpiwp, Kupiep "oăywm Kovoravrivp Mnas- 
capăuna foe6tda, 'Apyteparivovros To mavepwTrătov MnTpono- . 
Nov Kupiov "Avbiuov mo 2E "I6rptas, mapa zo5 Kup Mâvov 'A- 
mo3TOAn, ob xai Tic dvahouzat vwori trunbâmoav, îv Tepyo- 
6Vo:w. “Erei dmă Xprorod 1713. 

«Sentinţi ale unor filosofi vechi, din Italieneşte traduse 
în limba n6stră apla și afierosite cu evlavie, prea evsevio- . 
sului şi prea Inălţatului Domn și Egemon a t6tă Ungrovlahia, 
Domnul Domn, I6n Constantin Bassarabă Voevod, pe când 
era Metropolit Preasfinţitul Domn Antim din Ivir, de Dom- 
nul Manu Apostolu, cu a cărui cheltueli s'ată tipărit din nou 
în Tirgovişte, în anul dela Christos 1713». 

Aceste sentinţi sint imprimate în românește de atunci— 
Pilde filosoficești. 

* 

XLI) Novbeaim Xpioriaviunodurixai mpâs rbv edoebtararov xai 
Ynăsrarov Adbivimv ai “Hyeuâva năons Odyypo6)ay tac, Ku- 
piov, Kuglov "Lowmy Ertpavov Kavraxovlnvăv fioe655a. | 

Tod na vlepuozătoy nai Orompohirou Mnrpono)irov Kuptou Kw- 
piov "Avbiuov, 705 2E 'Iwpliac. Newari Tunowfsieau, 
Wuxogrhâv cdxâv Sin ris “E6Gouă5os. 

“Ey rii “Ayuurărn Mnrponâhe, Ti, îv Bovxoupeariw. 
"Ev Ere cornplw 1715. 
Sfaturi creștine-politice către prea, piosul şi prea înălța- 

tul Domn şi Egemon a tâtă Ungro-Vlahia, Domnul Domn 

ETA Tivwovy
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loan Ștefan Cantacuzin Voevod, de Preasfinţitul și de Dum- 
nedeă alesul Mitropolit, Domnul Domn Antim din Iviria 

Tipărite din nouă împreună cu Gre-cari rugăciuni de peste 

t6tă s&ptămâna. de suflete folositore. 

In Preasfinţita Mitropolie din Bucureşti. 

In anul mântuirei 1715. 

Aceste sfaturi sint traduse de mine în Românește. 

XLII) 'lwoăvwyo» 70 Aapuaoxnvoi—"Ex3oaic rii; '0p6o80Eov mig- 

rewg. To aro neo Tâv £v mtoTet xExOLUNIE Vo. 

Tonwbivra d Bandwns Tod “Timhorărov, eboebeorărov xal 60- 

porăroă "Hyemovos ndons MoMSofhayias Kuptov Kupiou "loâvvov 

Nexohaow 'AhMetăvăz0v [926557 

Ev Ti ge5xsulg ovi Tod &yiov 5u66n, rehoupuivn SRd Tv 

âproorarov ârogtoatv marptapptdy Spbvov rii ăyias [16Xewos “Je- 

povsa hu. | 

"AB Ted paxapuoTizov xal GOPUTĂTOV [larpiăpy ov “Leporohy- 

uwv xat ndons Hahastivme Kupiov Kuptov Xpysăvbov. 

'"Emuuedela xai Bicpdooget Tod XoyLoTăToV "laăvvov Tod 'Epeolo», 

"Ev "laolp ris MoMafiac. 1115 My Xenrep6piov. 

"Ex ic Tunoypxpias TOD GyYiou Tăgov. 

«loan Damaschin. Expunerea creJinței ortodoxe. A ace- 

luiaşi despre cei adormiţi in credinţă. 

Tipărită cu cheltusla prea Inălţatului, prea piosului și prea 

Inv&ţatului Egemon a totă Moldovlahia Domnul Domn loan 

Neculai Alexandru Voevod. 

In respectata Monastire a Sfintului Sabba, supusă sub 

prea sfinţitul apostolic tron patriarhal a sfinte! cetăți leru- 

salimul. Cu. învoirea prea fericitului şi prea înălţatului pa- 

triarh al lerusalimului şi a tâtă Palestina Domnul Domn Chri- 

sant. 

Prin îngrijirea și corectarea prea îvățatului loan din Efes. 

In Iaşul Moldovei 1715, luna Septemvrie.
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In tipografia sfîntului Mormint». 

Pe contra pagină este marca țărei Zimbrul, apoi urmâză 

dou& poesii, una la adresa Domnitorului, fără val6re pentru 

noi, alta la stema ţărei pe care o traduc:: 

«A stat dedemult un Taur în isvorul Siciliei aruncând din 

gură râuri frumos curgătâre; iar acum revarsă ape de în- 

țălepciune în Moldavia, de fapte curate şi pi6se, tot odată 

şi de pârae abundente și bune făcătâre, desfătând numele 

şi inima pioșilor. Prin îngrijirea ilustrului în virtuți şi fapte 

dumnedeeşi, a Domnitorului iubit de Dumnedei a Moldo- 

vei cel admirate, nepot al Eroilor, Necolai cu înţelepciune 

sfințită şi canon sigur a tâtă ştiinţa». 

La sfârșitul cărţei se cetește: «Ingrijitorul artei tipogra- 

fiei la presenta carte a fost Constantin Vizantie». 

Carte este un quarto, hârtia este albă de lux și cuprinde 

pe lăngă scară și tabela alfabetică a conţinutului, 253 de 

pagine. Litera este frumâsă și formatul cicero. Până la pa- 

gina 231 cuprinde Teologia lui Damaschin, carte de şcâlă, 

după care se învățau dogmele credinţei n6stre în trecut, 

precum și de pe Panoplie care-l imprimată în Valahia. A- 

ceste cărți dogmatice n'au fost traduse în româneşte, prin 

urmare studiile religi6se să făcea de Români pe atunci, până 

la începutul seculului nostru pe textele greceşti. Abia nu- 

mai mici Catihise au fost scrise ori traduse în româneşte şi 

imprimate pentru cunoștința sumară a dogmelor pentru cei | 

ce se destinau cariere! preoțești Tot clerul Român mai pro- 

copsit in cele religi6se înv&ța cunoștința credinței pe cărți 

greceşti din vechime și slavonești;, de aicea se explică pen- 

tru ce clericii Români mai învăţaţi știau toți limba grâcă, 
fără deosebire, începând cn seculul al XVI. 

Acestă teologie a lui Damaschin a fost tradusă în româ- 
nește şi imprimată la Monast. Neamţului de tălmăcitorii Ghe- 
rontie și Grigorie fost Metropolit al Ungrovlahiei. Dela pagina 
231 pâna la sfirşit cuprinde cartea: discursul lui loan Da-
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maschin, despre cei adormiţi în credinţă, şi care a avut fârte 

mare influenţă asupra n6stră a Românilor, pentru că con- 

form vechilor obiceiuri creştine s'a înrădăcinat fârte tare în 

ț&rile n6stre pomenirile pentru cei reposaţi, precum prazni- 

cile de preste an, ce se fac la ţară mai ales tâmna. pomeni- 

rile de trei, de nouă şi de 40 de dile la reposați, liturgiile 

ce le dăm la Biserici pentru ei şi în fine parastasele ce le 

făcem anval. 

Aceste obiceiuri vechi religi6se nu se păstreză mai nică- 

eri în ortodoxism aşa de riguros ca în ţările n6sire, pote 

şi pentru cuvintul că pe acele locuri articolele de hrană nu 

sînt așa de abundente ca la Români. 

XLIII) “lorepia mepi râv îv “Iepoaodduoi; narprapyeuodyriov, 

dunonutwm pâv et dobexa fufMtovc, âpxoutvn e ând 'lanwo6o0v To 

adedgobtov ai Tpwrou iepypxov Tv “lepooohvuwy Ewc Tod ma- 

povTros ETo6, TEpixovoa mă Te Seizg ovvedeuneis Tâ)v dyiwv "A- 

mooTâwv xai râs dyanăcav Tiv oixouutvriv ouvabpooteioas înipx- 

veoripas ovvâdou, Gphodâtova re uni xaXOSBZ0UG, EIKOUMEVLAĂG TE 

xx Tonixăc, ka zâv Bâyua Tri about, Tod Xpioroi dyias ua 

ânosrehinic "Exxhnotac, Ev 7 ivera xai viu xaTă tt măv- 

wv Ta Auzews nat "Avarodis adroxparâpiv, xal Tv Epywv ad- 

zâv, ai râv ntvre Ilarpiopyv cwy Tale mpibeo. abrâv uni dy 

Zhagov Btomigewy ai mpesfelwv xol nov ddhov naTipov, 

"A.pyteniOXORV Te nai "ADYIERIONOTĂY, ĂNPEOIAPXÂY TE RAVTUV 

al maoâv diptoewv xl Tis xa0atptoews aurâv, E0vâv me uni dp- 

>myâv 7wov Xpisrranauod, xal ExxhmaroTiâv tvâv, iptdwy 

me î0vâwv xai mohuwv, mnâhewv Te dhbzewy xai “Lepoaciduwv al 

mohhans dvaptoes “E6paiov, dmoxias ze xai Efopixc abTâv, 

draptduizews TE Răvrov Tâv Ăyiov natipwi, Tv RATĂ TASY 

zâv. âupizewv dyovozpivov, Exigwmaros Te Ev Ti 'Exximaia Tâv 

"axv “Poumnc xai xxfxpioewo Tis MovapyiaG Tov RA va 

uxprnaias dă mod) âvrnppp)Toy dmofeitewv, mepi ze toi ego 

Aeyoutvo» moMbuov, auupopăv xai mohopnit)v Tis Kovoravrtvov- 

nbews nd raptpov t0vâv xx alyurhozizs aură; Smd re Aari-
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ov xai diza 'O0douzvây, xal dnapiduțioeos peră Tv &hosty. 

aură râv copâv ăvbpâv Ti "Avarohutis 'ExxAnatac, 2mi6ov)âv. 

ze xai (mut oră Aarivoy xol "A pueviwv is Tdv &ytov Tod Kuptov 

Tăgo. „al Towe lepobs Ev UT [larpvăpgas, Aa Ertpoy Tov 

dkro:avnpovtuteoy yrobicewy. Luvypaștica pâv napă. cou 2v paxapie 

mi Xetber yevoutvov âporăto» x dolbtuov Ilarptăpxo', $Kuplov 

Kuptov Aooaidov, xosumbeiex di ai 2v -dze âptovn Tebeiza napă- 

700 Maxapiworărov llarpiăpxo Tâv “lepovohuuwy xuplow uwptov 

Xpvoâvdov, cb xai 7ois avar past, piăhhov 52 mov dylov Tapov, 

zadrăv eimeiv, ii îhenuooyvn 16 'Ophodotov Xproziavâv, Erv- 

md îv Erev ris dpyieparelas abrou dvdow. "Eni mov Tehovc Tg 

“Hiyepoviac mov eboafeorârov xi Exaynporătov abhivrov Auplov 

xwptov 'Lw&vvov Srepăvov fne655 Tov Kavraxov(mvoy, îv Bouxov- 

peorip 7 Tic Owypypofhayias mbbevru Op, imuuedeia val 

Bopdwae Mmrpopăvove ranetvou iepouovăxou Tpnyopă roi tn Aw- 

Îwwns, EmoraTovvroc Ti) runoypapia Zroixa ieows 7ov "Lăxofurtin, 

îv Erev yuoor$ EnranoolooTii BexâTrp TeurTep, xaTi uihvz Ox- 

zi6prov. “Opioân 3t mag” adrov roy paxapiwrătov Ilarplăpy.0v Tv 

“Ieposoduuwv Kuptov Kuptov Xpvo4vov 8idocdar zăv fiGhov Tois 

ebocftoi Ewpedy, 

«Istorie despre cei ce ati fost Patriarhi în Ierusalim, des- 

părțită în dou&-spre-dece cărți, începând dela, Iacob fratele 

Domnului şi cel întâiu Ierarh al lerusalimului până în a- 

nul present, cuprindând şi dumnedeeştele adunări ale Sf. 

Apostoli şi Sin6dele cele mai însemnate adunate din tâtă 

lumea ortodoxă și neortodoxă, ecumenice şi locale şi ori-ce 

dogmă a sfintei catolice (universale) și apostolice Biserici 

a lui Christos, în care se face amintire în ordine a tuturor 

autocratorilor Apusului și Răsăritului şi a faptelor lor şi a 
celor cinci Patriarchate şi a lucrărilor lor şi a administraţiilor 

şi a prerogativelor ce al avut, şi a multor altor din Părinți, 

Arhiepiscopi și Arhiepiscopii și a tuturor leresiarhilor și a 
tuturor eresurilor cum şi a condamnărilor, a popârelor. și 

a unor conducători ai Creștinismului, a popbrelor bisericești.
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a invaziunelor popsrelor şi a rezbelelor, luarea orașelor şi 

a lerusalimului și a desei ucideri a Evreilor, a colonisărei 

şi a exilărei lor, a enumerărei tuturor sfinților părinţi a 

celor ce s'aii luptat contra tuturor eresurilor, a Schismei 

Papilor din Biserica Romei și a contamnărei monarhiei lor 

şi a infailibilităţei, combătute prin multe argumente (dovedi), 

şi despre r&zboiul numit sfinţit, a nenorvcirilor şi a impre- 

surărei Constantinopolului de deosebite neamuri, și a scla- 

viei lui de cătră Latini şi apoi Otomani și a enumerărei după 

căderea. lui a bărbaţilor înțălepți al Bisericei Orientale, a 

vicleniilor şi păgubirilor e cătră Latini și Armeni a Sfîn- 

tului Mormînt al Domnului și a Patriarhilor sfințiţi din el 

şi a altor multe cestiuni demne de amintit. Scrisă de cătră 

cel ce a fost întru fericire săvirșit, Preasfinţitul și pururea 

amintitul Patriarch Domnul Domn Dositheiii; iar înfrumuse- 

țată și pusă în cea mai bună ordine de cătră prea fericitul 

Patriarh al Ierusalimului Domnul Domn Chrisant și cu a 

cărui cheltueli, mai ales a Sfintului Mormint, adică cu mila 

creştinilor Ortodoxi s'a tipărit în anul al optulea al arhieriel 

sale, pe la, sfirşitul Domniei prea evlaviosului Domn, Domnui 

Domn loan Ștefan Voevod Cantacuzin, în Bucureşti, Scau- 

nul Domniei Ungrovlahiei, prin îngrijirea și corectarea sme- 

ritului leromonah Mitrofan Grigora din Dodona, fiind su- 

praveghetor tipografiei preotul Stoica lacoviţă, în anul una 

mie şapte sute cinci-spre-dece, în luna Octombrie. Și s'a 

hotărit de prea fericitul Patriarh al lerusalimului Domnul 

Domn Chrisant sâ se dea în dar cartea evsevioşilor». 

Acestă carte este în folio și forte volumin6să și în ea 

se cuprinde un material nespus de însemnat și variat. Pe 

lângă materialul privitor la istoria Bisericâscă şi Universală 

în genere, apoi pentru noi Românii mai cuprinde și date 

şi fapte forte vechi şi de mare preţ, privitre !a Creștina- 

rea n6stră, la istoria nostră politică şi religiosă, cum și in 

cestiunea Monastirilor dise închinate.



Mult material a fost extras din acestă carte de cătră re- 

posatul Episcop Ghenadie al Rimnicului, relativ la Creştina- 

rea Românilor, mult material am exiras și publicat şi eu 

in Biserica Ortodoxă Română, Revista Sf. Sinod, dar mult 

este încă neexplorat. Acestă carte, devenită forte rară este un 

monument ori un tesaur de evenimente bisericești puse în 

legătură cu cele polilice. Mai ales lupta înverşunată a pa- 

piștilor, cum şi inovările lor, sint die descrise pe larg şi do- 

vedite tote abusurile şi inovările papale, de la 1053 până 

spre finele seculului al XVII. De bună semă că multă din- 

tre boerii Români, din Ungrovlahia mai ales, vor fi contri- 

puit cu bani spre a se imprima. Câtva fi durat împrimarea 

nu ştim, cunâştem însă când s'a terminat!). 

XLIV) Xpuo&vBov 75 waxapiorărov Ilarpiăeyov Tâv 'lepoco- 

Mao Suyraypăzov, Tepi zâv dppixiov, Kngixazov xal 'Ap- 

xovztabov Tfj; Tod XĂpteTol ias "Exxmgizs nai Ti onuostas 

adTâv, Buxwotoewe Te uni Tăbews Ti năhai xal vv, nai Ertpuv 

zwvâv miw âvopyatov zois Eyxara)evoutvote 7 Kiipqp xai abrole 

"Apytepeăat. 
Kai mep zâv mire uar” îfoyv dytorărov Ilxrprapiaâv Sp6- 

vov xai T0v Marponbheov Tv xară ovvodiriv Brăyvoaw aro 

Snoxetutvwov peri tâv br” xbrâc Entoxornâ.v. 

Mepi re Tv abroxepăuov "ApytentoxOnuv weră Tâv abrois 

Sroxetutvi)v Îpovov Ba daubăvwov. 

Ex Bagâpwov uâv TaxTintdv xai Tv GTopădnv eptoxoutvov, 

wăhara Îi ris xară nepihynaw auto axpi6oc Eneuvns T6v Tpay- 

părwy ovhhejiv, îmi 6i rod eboeGeorărov, Exdaunporăroy xol 
“Tyndorătov îyeuâvos năons Obyypo6haytas Kupiov Kupiou 'loăv- 

vo Lrepăvov for605a roi Kuvroxovlmvoi, apă T6 TavtepoTtăTip 

MmrgoroMrn Ovyypo6hayias Kupi "Aviup Tr 2E 'I6rpias. Meră 

roy îvpxerpidbov râv mepi râv Erntă Muorpiov Da6prid Pio- 

dehpelas xxl 'lo6 auaprodod, ebv Gurie wi Scoresia TevaStov 

Narptăpy oo KwvoTavTtvoundhews mepi Tod MvoTnpiw5ovs aiuaTog 

1) Vegi Aooaideos Iacpipyqs și XpboavYos Ilacpripxms în A. ila- 
moadonoviog Bus A) o. , S 
Lie ti pers Neosnimyxi puhoyoyia, vol. I, pag. 196 și 256.
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705 Kuptov, Tă zidos aigiwos imogoapitoben. Twnobiv Entuedeta 

nai Bopâwbaei Mnrpopkvous raretwod “epouovăx0', Tod îx AwiwYns, 

îv ziăv ură To Tepyââvorov Tie Ovyypofhaylas &puorărn Mn- 

zpomâhn Eret ând Scoyovias XuMosT6 ExraxooioaTi) AexaTtp 

mtunrp. Kară uta Măprtov. 

«Sintagma a prea fericitului Patriarh al lerusalimului 

Chrisant. Despre oficil, clerici şi boeriile Sfintei Biserici a 

lui Christos şi însemnarea lor, a împărţirei și a rândului 

celui vechii şi de acum, și de alte Gre-care prea de nevoe 

celor numărați în cler și celor ce sint Arhierei și despre 

cele prin escelentă cinci preasfinţite tronuri Patriarhale și 

a Metropoliilor lor, după hotărîrea sinodală lor supuse și 

cu Episcopiile de sub ele. 

Despre Arhiepiscopiile autocefale, cuprindând tronurile su- 

puse lor. Adunat din diferite praxe regulate şi acelor aflate 

împrăştiat, mai ales în vizitarea unei cercetări scrupulosă a 

sale; Yar pe timpul prea piosului, prea strălucitulu! şi prea 

înalţatului Domn a t6ta Ungrovlahia Domnul Domn loan 

Ştefan Voevod Cantacuzin, de Preasfinţitul Metropolit al 

Ungrovlahiei chir Antim din Ivir. Împreună cu manualele 

despre cele şapte Taine alui Gavriil al Filadelfias şi lob 

păcatosul. cu o vorbire 6re-care legislativă a lui Ghenadie 

Patriarhul Constantinopolului, despre trupul! misterios a Dom- 

nului, care pecetlueşte cu bine sfârşitul. Tipărit prin în- 

grijirea şi corectarea smeritului ieromonah Mitrofan din Da- 

dona. La Târgovişte prea sfinta Metropolie a Ungrovlahiei. 

In anul de la Naşterea Domnului 1715. Luna Martie». 

Pe contra pagină este Marca ţărel Vulturul or Corbul și sub 

ea o poesie la adresa Domnitorului de leromonahul Mitrofan. 

La pagina 82 este un capitul: dr 0Ux Snexeivro TG A pi5os 

Bhayia nat MohSauls. (Acestă descriere este tradusă de mine 

şi publicată în Bis. Ortodoxă). | 

«Că n'ati fost supuse Valahia şi Bogdania celui al Ahridei». 

Carte este folio, litera cicero, imprimat de lux și cuprinde 

143 de pagine.



  

XLV) “lorogia îepă îiror Tă "Tovdnixă ar Entroutv aupypaptvra 

mapă 105 eboefeztărov, ExĂawTpotătou xi geproTăroy Avbfvrou 

Kuwpiou Kuptov "AdeEivăao Mawpoxopăăzov, rod Meydhov AoyodiTov 

zic ro Xprorou Meyadis "Exxon ztas xai 28 "Amopp Tov Tis parale 

Bzotheiac Tâv '0dwuzvâv. Kai d Îanhvns Toi ebacfeorăroy xal 

“Yndorărov Abbtvrov xai Ayeuâvos năsns Obyypo6hay +6 Kupio» 

Kupiov "Iwâvvo» Nixohăov foe655a, 700 copuraătou boi 207, 

vewari runwbiv îv ră geâzaula Movij râv ăyiwv Ilavroov, dpyte- 

paTevovros Tod [lxnepwrăro, xxl Seonpofiţrov Mnrpomohtroy Ku- 

piov 'AvBiuov roi 2E 'I6rpiac, mp 7 Graviueziia Bwpeiv Toi6 
eboc6ta. Bă buy abrâv cornplav. 'Emiuedela xal drophwoet 
rod Aosuorărov Kuptov. 'woăvvov rod IlcoreAvixov. "Ev Bowxovpec- 

Ti, Exet ând ris 2voăpxav Otnovoutas 1716 xară uiăva Abyouo- 

Tov, mopd Toi thayiorov îv iepouovăxors Atovugio» Tod Dopov. 

In folio. 

«Istoria Sfinţită sau cele ludaice scrisă în resumat de 

prea nobilul, prea strălucitul și prea înțăleptul Domn, Dom- 

nul Domn Alexandru Mavrocordat, marele logofăt a Marei 

Biserică a lui Christos, şi Exaporit a puternicei împărățiă 

Otomanilor. Şi prin cheltuâla prea piosului şi prea Inăl- 

țatului Domn și Egemon a tâtă Ungrovlahia, Domnul Domn 

Ioan Niculae Voevod, prea înțăleptul săi fiu, din noi tipă- 

rită în respectata monastire a Tuturor Sfinţilor, pe când 

era Arhierei preasfinţitul și de Dumnedei alesul Mitropolit 

Domnul Antim din lviria, spre a se împărţi în dar pioșilor 
spre mântuirea lor sufletescă. Prin îngrijirea și corectarea 
prea învățatului Domn loan Postelnicul. In București, în 

anul de la întruparea economie! 1716, în luna August, de 
cel mai mic intre ieromonahi Dionisie Floru». 

XLVI) Xpuzavbov Norapă, mpeofuripov xal 'Apytpumvăpirov Tod 
&yiwTăTov lixrprapxtxoi xai dnooroMtxod Spâvov râv “IepoooAV- 
pov. Eigayoyă cls Ta jewypapixi ani opatpiaă, fue Tot îx- 
Mauaporărov xni nepbhinroy Kupiou Sxapharow Maupoxozăd Tov



  

Goi dEvonpeneorăzov xxi vopwrizov Hupiov Kuptov "Loăvwov Ni- 

xohdov 'Aheăzvăpov Moupoxopăărov, abbvrou xn fiveuâvoc 1918 

OvyypofAayias. "Ev Iapratois 1116. In folio 

<A lui Chrisant Notara, presviterului şi Arhimandritulul . 

al preasfinţitului patriarhicesc şi apostolicesc Scaun al leru- 

salimului, Introducere în cele geografice și sferice, prin ze- 

rirea prea strălucitului şi renumitului Domn Scarlat Mavro- 

cordat, fiul vrednicului de respect, a luminatului şi prea 

evseviosului şi prea înțăleptului Domnului loan Nicolae A- 

lexandru Mavrovordat, Domnitor şi Egemon a tolă Ungro- 

vlahia. La Paris, 1716, în folio». 

In acâstă carte sint resumate tote descoperirile astrono- 

mice și ştiinţifice din apusul Europe, cu deosebire din 

Franţa, unde şa perfecționat studiile sale Chrisant Notara, 

nepotul Patriarchului Dositetu. 

Hepi Tâv xxÂn1dvTov. 

XLVII) Bi5hos owyypagtioa napă 705 eboceorăroy “Tipnhorărov 

xl acewTătov Adbivrov xat “Fyeuovos năons Ov-pypo6haxizs Kugtov 

Kupiov "Ioăvvov Nixohăov "Aetăvăpev MawpoxopăăTow Boe6650.. 

Nov mo&Tov zunot Erdobeioa îmi cc îpeuovias Ti ad cov “Yn- 

A6Tn Troc, 

"Apyteparevâvros Tod TawvepoorăTov ui Qcorpofitov Kuptov 

Aavimă. "Entuedela uzi Popboae rod deporăro) Kup Tewpyio 

Tpanelovvriov, îSaoxăhov ris îv BovnovpeoTie abfdevrixiie oXohâs 

"Ev Ti peGaaula uovă :6v âţțiov nâvroy Ti Ev BovxoupeaTip. 

"Ram ră Qeoyovias 1719. Kară pia Aextyfprov. 

Despre Offoii. 

«Cartea despre Oificii, scrisă, de prea piosul şi prea Inăl- 

țatul și preaînţăleptul Domn și Egemon a totă Ungrovlahia 

Domnul Domn loan Necolai Alexandru Mavrocordat Voevod. 

Acum intâiazoră dată în tipar sub Domnia celuiaşi prea Înăl- 

țat, fiind Arhierei Preasfinţitul și de Dumnedei păzitul Me- 

tropol Chir Daniil. Prin tagrijirea şi corectarea prea învă-
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ţatului Domn Gheorghe Trapozundânul, profesorul șcâlei 
Domneşti din Bucureşti. In respectata Monastire a tuturor 

sfinţilor din Bucureşti, în anul naşterei Domnului 1419 în 

luna Decemvrie». i 

Pe contra pagină este stema ambelor ţări, capul de zim- . 

_bru şi corbul. pentru că Neculai Alexandru Mavrocordat a 

domnit preste amândouă ţările succesiv. După marca ţă- 

rilor urmeză o poesie exametrică la adresa Domnului Ma- 

vrocordat, compusă de Gheorghe Trapezundeanul, profeso- 

rul șc6lei Domnești din București. După acâsta o apreciare 
plină de laude asupra cărței despre Officiua lui N. Al Ma- 

vrocordai, scrisă de cătră loan Comnen Doctor în medicină 

și filosofie şi care acum era ca Metropolit al Dristrei, nu- 
mindu-se leroteii. Apoi tot de acesf erudit mai este şi o. 

Tâvăe xxi Exdomevov toriv. Bi6hov ei po dpr, Es Sela, 
--Abminte atu... Şi dând acum ast-fel. de carte la lumină, 

Grecia se îinzeește, şi Ansonia (Romania) se onorâză... A- - 
câsta însâmnă ca leroteii Comnen ne cunoștea origina n6s- 
tră după cronicari, că țara acâsta se pâte numi Ausonia 
și locuitorii Ausoni, care-i tot atât cât ai dice Romănia și Ro- 
mâni. După Iroteiă vine un Dimitrie Georgula Notara medic 
și face larăși o poesie exametrică tot la cartea lui Mavrocordat 
Și in fine profesorul Gheorghe Trapezundenul compune o pve- 
sie iambică, în care căntă viaţa şi calităţile Domnului Ne- 
culai Mavrocordat. După aceste poesii Și introducerea în 
prosă a lui lrotei al Distrei urmsză scara materiei, ș'apoi 
textul în 176 de pagini. Lat:finele cărțel cetesc imprimat: 
“O imiorătns Tic xaTă rExwnv dvtunwsew cs mapoune 6i6dou 
amina lepes 6 'laxofirine. <Ingrijitorul arțej de imprimare 
a acestei cărți, preotul Stoica Iacovitză». Acesta îns6mnă 
că şeful tipografiei era un preot român şi care se ştie că 
inv&ţase arta tipografiei de la Antim Ivireanu, care a lăsat 
după el o școlă in acâstă meserie. Mai este de însemnat



că acâstă operă este imprimată la Biserica Antim, cum se 

dice astă-qi, prin urmare a fost şi în acestă monastire.0 

tipografie, care nu putea să fie particulară, pentru că bi- 

serica Antimului tot-Vauna a stat. sub dependența. Metro- 

poliei, comform actului testamentar a lui Antim. Așa dar 

pe lângă tipografia Metropoliei, mai era şi o alta în Antim, 

dacă nu admitem că cea a Metropoliei sar fi mutat la Bi- 

serica Tuturor Sfinţilor. Mai notez că în acestă lucrare se 

amintesc coi profesori de ai şcâlei Domneşti, ce se numea 

Academie, adică Gheorghe Trapevzndeanul succesorul lui 

Sevastos Chimenitul tot Trapezundean, şi a lui l6n Com- 

nen filosot şi doctor și care a fost și profesor la Acade- 

mia din Bucureşti, înainte de a fi hirotonit ca Metropolit 

al Dristrei. Şi acâstă carte este proprietatea tot a Biblio- 

tecei Statului, catalogată sub No. 522/21. Şi este însem- 

nată pentru că-i întâia ediţie a scrierei lui Neculai Alexan- 

dru Mavrocordat, fiul lui Alexandru Exaporitul. Să ştie că 

acest Domn fanariot era un om forte cult şi capabil, apoi 

scrierea. despre Oficii a fost forte bine apreciate în lumea 

învățată din Germenia. Cartea acâsta a fost de mai multe 

ori reimprimată, şi tradusă şi în limba latină. Este scrisă 

în limba veche bizantină, are un stil ușor şi cursiv, ideile 

clare şi frasele cu multă artă întocmite. Să mai constată 

că autorul era fârte versat în Sf. Scriptură, în Sf. Părinţi 

ca. şi în autorii greci vechi. Tot ceea ce propune probeză cu 

dovedi clasice, aşa că cartea sa este o lucrare de valsre 

şi un codice de morală creştină neîntrecut de mulți chiăr 

până în diua de astă-Al. 

XLVIII). Bi6Ălov nepLEyov Tv ăxohovdav Tod Ayo Meyao- - 

WâpTp0S Neopurov, xai 70 Gyiou Mafiuo:,, Tod ouoXoynToI. 

"Erurorm îv BowxovpeoTip Tis Oăwypofhaytas. Ilapă XToixg. 

depei TwnoYpăPp "[axofinln. "Ev Eret âmd Scoyovias 1123. Kară 

ptiva 'Arptitov,
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«Carte cuprindând slujba Sfintului Marelui martir Neofet 

si a Sfintului Maxim mărturisitorul. 

S'a tipărit în Bucureştiul Ungrovlahiei, de preotul Stoica 

tipogratul iacovitză. In anul de la nașterea Domnului 1723, 

în Luna April». 

XLIX). "Eyxerpidtov mepi ră xar' tfoxiv Omepbyiis Tis ayiac 
mO)ecwe “Iepovozhiu. uzi Tod îyiou beo35Xo Tăpov. "Ey Bowxoupto- 
ri 11798. 

«Manual despre superioritatea prin escelență a Sfintei. 
Cetăți Ierusalimului şi a dătătorului de viaţă Sfint Mormint. 
In Bucureşti 1728». 

L) “Byye.ptătov mepi îs Exmopeuoews To âviov [lveuuaTos 
îivo 'Anohoyia mpoc râv atăeoiubrarov Kuptov NinsAzov Kouvn» 
vâv [amadânoudov, guvrebiioa apă rod nideatuorărov îv lEpouo- - 
văyows ui iegodenouk)ov Xpioropdpov Eumopoxouirov Tod 2E 
"oaviwoy. "Erunbrn îv Bowxoupcarie îv 2ze, 1728 xari uiva 
GeGpovăpwv în quarto. 

«Manual despre purcederea Sfintului Spirit saii Aptologie 
cătră prea respectatul Domn Nicolae Comnnen Papadopol, 
compusă de prea respectatul între ieromonahi Şi sfinţiţi în- 
vățători Christofor Emberocomitu din loanina. Sa impri- 
mat în București, în anul 1728, în Luna Februarie». 

LI) Xpuoăvro» 70 uaxaptwTtătov Ilarerăpyov "Ieposo)yuoy 
“Ouiar Siiyar îc râv mohâv ebpedeicar, viv mpâirov Tuno 
Exdobeioau, omovăș, al Sandy Maxapiordzov vai ăpuorărov lla- 
Tplăpou Tv 'epoceAuuwv Kupiov, Kupiov Medeziov. 

[lpoopuovndeiaz În map!” adro xai âpepobeioar zois “Ybnord- 
706 xai Scovebeorăro AuBtvrate xoi “H Yeuizi "Ovyypoâhax înc TE 
xai Modăofiac Kupip Kup ri 'p Low Fenyopip Tinxa Bre663a, Kai Kupiw Kyvpiw "Lowăwn Kwvoravrivp Nixohaou 'Adeăvăpov 
foe655n. "Everinaiw 1734,



«Ale lui Hrisant prea fericitului Patriarh al lerusalimelor 

puţine Omilii, din cele multe, aflate, se edau acum întăiu 

în tipar, prin îngrijirea şi cheltuiala prea fericitului şi prea 

sfințitului Patriarh al lerusalimelor Domnul Domn Meletie. 

Dedicate de dinsul și efierosite prea înalțaţilor şi de Dum- 

nedei iubitorilor Domni şi Egemoni ai Ungrovlahiei şi Mol- 

dovei, Domnului Domn loan Grigorie Ghica Voevod, și. 

Domnului Domn loan Constantin Nicolae Alexandru Voevod. 

In Veneţia 173%. 

Acestă carte este dedicată ambilor Domnitori ai Prin- 

cipatelor Romăneşti de cătră Meletie Patriarhul lerusali- 

mului, care carte cuprinde discursuri de ale lui Chrisant 

Notara, fost Patriarh al lerusalimulul. 

In dedicație între alte laude ce aduce Domnitorilor fanari- 

oți se dice....: «Vouă vi se dedică acestă carte, Domnitori 

iubitori de Christos, vouă, pe care ca părinte va iubit 

compunătorul carţei, ca unor fii iubiți vă aduce dar pă- 

rintesc, ţinând între acestea şi loc de mulţămire pentru 

marele bine-faceri pe care diinic le primește mormîntul cel 

de viață dătător alui lisus Christos Domnul nostru, din 

mânile vâstre cele iubitore de miluire....> 

LU) Bihov mepuiyov Tăs îepăs amohoutaa Tod you “Iepo- 

WâpTp05 Xapahap.Tou6 0 Sauy.2.T0v9Y05, Tic sos MaTpwvns. 

Tâ- uomohirtăos, mov Ev G&ypiot marpbs Tu Enuptăwvoc 2 TO ROT:OU 

Tpuwvfovros 05 Savu. Topy0d, vewoTi Xăptv cuhafelas Tunwftv,. 

îmi zob eboefeaTătov sai “Ynhorăro» Addtvro» ua ÎfeW0Y0s 

mions Oyypo6AaxLas Kwpto» Kupiov "[otwov Kovorayrivoy N- 

mohăov foe655a, "ApyteparevâvTos To) mavepuoTĂ Tov Mn rponoAi10v. 

Kupioy STEpiv0). 'Avadbuaai Xa BATăvn TOU TLUL0) TA TOV „a o-. 

au TăTOI ȘewrEpov Moyedirov zic haurpotăTns odBevruăs Kuatov 

Kovozavrivov Fewpyioy Z 700 amd Swripos Tod Zayopă, îva Bl 

Sora Bopeâv. 'Emiueheia xoi Gopâwoet KwvoravTivov  AaRâVTE: 

Ava pNboTov 700 îx vÂ70v Sxonthov. "Ey Ti) pară Tb BoopEzTiov 

 dapmorăTn Mnzpondhe. "Ev Eret awrnpip 1136, apă 705 altdeat--



- 
puorăray îv iepeiov Sroiza "laxobis(n rob Tunoyoăpov. Cartea 
este în quarto. 

«Carte cuprindend sfinţitele servicii ale Sfintului sfințit 
martir Haralambie de minuni-făcătorul, a Cuviosel Matrona 
din orașul Hio, a celui întru sfinți părintelui nostru Spiridon 
Episcopul Trimitundiei de minuni făcătorul, tipărit din noă 
pentru evlavie, pe timpul prea piosului și prea Inălțatului 
Domn și Egemon a t6tă Ungrovlahia, Domnul Domn loan 
Constântin Niculai Voevod, pe când era arhierei preasfin- 
țitul Mitropolit Domnul Ștefan, cu cheltuiala şi ajutorul prea 
cinstitului și prea învățatului al doilea logofăt a strălucite! 
Domnii, Domnul Constantin Gheorghiu Z. din Sotiro-Zagora 
ca să se împartă în dar. Prin îngrijirea şi corecturea lul 
Constantin Daponte anagnost, din insula Scopelu, în prea 
sfânta Metropolie din București, în anul mântuirei 1736, . 
de cătră prea respectatul între preoți Stoica lacovitz tipo- 
graful». 

LIII) “Lorepia Tis Ilmhaăe za Nezs Aabâznc WE elxâvac ma 
s6); Tâv broltaewv yadxoypapiai: vai pt tEnvhoes 2yautvxe 
And Tobe ăjiaua Tlaripac navu Opta Îi Tv &oodwow Tâv 
îBâv 130 Xperia vine nposwz2u. Merapozoleioa drd zây rad XIV Brăheztov apă "'Avroovto, Karnpâgov 703 Zaxuvbiov xai pe 
puâzioa 16 Tmorăre euoefeorăTp uai aAnvorărep  Kupiep Kugie "ot kovaravrivp Mavpoxopăărep, “Hyeuây xai llpiyxurni 
ion Orpypof ay ag, “Everine, 1737. 

Cartea este in 12, ca de șcâlă 

«Istoria Vechiului şi Noului Testament cu icâne halco- grafice a le tutulor subiectelor, şi cu explicări scâse din 
sfinţii părinți prea folositâre, pen'ru îndreptarea moravu- 
rilor a ori cărei persâne creștine. Traduse din limba Italiană de Antoniu Catifor din Zachiat şi afierosită prea Inalțatului 
prea piosului Şi prea luminatului Domnului Domn loan Constantin Mavrocordat, Egemon şi Principe a totă Ungro- | vlahiea, In Veneţia 1737,. 

|
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LIV) “O Meravo Îdauznâevos-aUvraȚua uerappaabiv £is răv 

ipezipay xovăv Buhenrov, apă Mavo) “Powzviroy Tod Konrss, 

sai dpepubiv 16 “Yymorăre, eboebeorărp ai aAnvoTĂTE 

Kupip Kugie "owa Koovozavrivp Mawporopăărep, "Atvri xai 

“Hyeu5v, naos Mo5obhay tas. "BRyerina 1142. Ilxpă Nod dp 

Thuxei 7 ZE 'lozwtwwv. 

«Cel ce se pocăeşte se învaţă. Lucrare tradusă în limba 

n6stră comună de Manuel Romanitu Criteanul şi afierosită 

prea. inălțatului, prea, piosului şi prea luminatului Domnului 

Domn loan Constantin Mavrocordat, Domnul şi Egemonul 

a totei Moldovlahiei. in Veneţia 1742. La Nicolae Glichi | 

din loanina. Formatul 80.» 

Dedicaţia este scrisă de însuşi Nicolae Glichi, renumitul 

tipograf Grec din seculul al XVIlt-lea. Justificând pentru 

ce-i dedică cartea Domnului Constantin Mavrocordat, între 

altele qice: «Am socolit că este bine ca să dedic luminărei 

Tale, ca unuia ce ține cea mai întăi şi cea mai înaltă au” 

toritate acum în neamul nostru lumescă și politică. Privind 

la generositatea măreță a sufletului Vostru, nu pot să mă 

îndoesc, că va primi cu bună-voinţă şi amabilitate un dar, 

care deşi este mic la privire, este însă fârte mare prin 

întrebuințare, cuprindând un tesaur nesecat pentru suflet. 

Nu e de trebuință se m& întind la laudele Inălţimei Tale, 

“pentru că și a strămoșilor Tăi glorii şi a pers6nel Tale 

calități sint respândite în atât de mult în t6tă Europa, în 

cât insuficienţa cuvinteior mele se periclitâză de a nu în- 

fosi măreția laudelor Tale». Lucrul se înţălege de la sine, 

pentru că Constantin Mavrocordat este succesor al familiei 

Mavrocordăteştilor, carii cei întăiă ai înlăturat pentru jumă- 

tate de secul pe Domnitorii pământeni prin marea lor in- 

fluință la Pârtă. Apoi Grecii pretutindeni în Turcia erati 

consideraţi ca robi, pe când în Principate, punând mâna 

pe Guvernămintul 'Țărilor Romănești, şau făcut din ele a- 

deveratul lor asil și pepiniera de desvoltare politică şi na-



țională, subjugând și înlăturând prin tot modul pe indigent 

de la afacerile țărei, favorisând numai și numai pe com- 

patrioţi! lor greci. Ceea ce Turcii făceau Grecilor în tot 

imperiul Turcesc, înterdicându-le ori-ce desvoltare întelec- 
tuală, ori-ce libertate politică ba şi religi6săa, tot aşa ai 

făcut şi fanarioții în ttă domnia lor în Principate, înlătu- 

rând pe Români de la trebile directe ale ţărei şi lăsându-i 

numai la cultura pământului, de care tot ei beneficieaă. 

Numai indirect s'au putut folosi Românii de cultura grecă, 

întru cât nu putea înterdice claselor mai înalte din socie- 

tate, boerilor, de a nu frecuenta şi e! la șcâlele greceşti 

din ţară. Aceste şcâle, proprii vorbind, au fost înfiinţate 

şi susținute de fanarioți nu pentru noi Românii, ci pentru 

cultivarca neamului lor, pentru că în Turcia, toţi erai opriți 

ori supraveghiaţi. de aprâpe şi nu puteai să desvolte idei 

de naționalitate, de libertate, de viaţă socială. Apoi mai 
ştim că erau şi lipsiți de mijlâce materiale. De aceea cu 
mare grăbire, de la începutul seculului al XVIil-lea ai nă- 
vălit, ca, locustele, asupra acestor ţări, ce se bucurau încă 
de unele prerogative vechi, spre a se putea cultiva Și pre- 
para cu timpul pentru revendicarea drepturilor lor naţio- 
nale. Nu le păsa fanarioţilor de loc de miseria, şi starea în- 
josită în care adusese pe locuitorii aborigini ai acestor 
Principate, din contra căutai tot chipul de a-i desnaţiona- 
lisa, a-l face sclavii și birnicii lor și a profita numai de. 
munca, braţilor lor. Aveaă şi visul lor de aur, de a preface 
aceste ţări în provincii Grecești desnaţionalisând pe indi- 
geni, ceea ce ad și reuşit în parte cu clasa mai! înaltă, cu 
boeril, carii se ruşinati și de a vorbi și dea scrie pe atunci 
unii Romănește. Numai Biserica, mai era păstrătârea limbej 
naționale în aceste grele vremuri în masa poporului românesc. 

+ 

LV) papuarixi nepi ovvrăbewe oi eboefeorătov xai gopW- 
7 7 4 9 N za vătov Abfivrov Kuplo» Kuptov A)efâvăpov Maupoxopddroy, 705
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Mey&hou Acyobirov răs 'Avarohxiis To XpoTob Means 'Ex- 

 xAmziac, nat 28 dmopohtov Ti xpataăs Baauelas Tăv '0doua- 

vw. “Owo xat Ertpa Mega 705 XwyxthAov To Ân0sT0)40ă 

Spâvov râv 'epoociuioy, npoopovneioa 76 “Yimhorărop ebae- 

Geozăzp xi spahnvorăze Iloiyxnt Kupie Kupie "Ioâwm Koy- 

aravrivp Maupoxopdărp, addevri xai “Hyeuovt răons Obyypo6Az- 

bas. "Emueheia ua Beopdtuzer "Aefâvâpov Kavyxedhapiov 753 

'Jazpoprhoodpoy. “Everion. 1145. Cartea este în quarto. 

«Gramatică, despre Sintexă a prea piosului şi prea în- 

țăleptului Domn, Domnul Domn Alexandru Mavrocordat, 

marele logofăt a marei Biserici Răsăritene a lui Christos 

şi Exaporit a puternicei Impărăţii a Otomanilor. impreună 

cu alta a lui Mihail Singhelul a scaunului apostolic ai Ie- 

rusalimelor; dedicată prea înălțatului, prea piosului şi prea 

luminatului Principe, Domnului Domn loan Constantin Ma- 

vrocordat, Domn și Egemon a t6tă Ungroviahia. Prin în- 

'grijirea şi cercetarea lui Alexandru Cancelariul Doctor-filosof 

In Veneţia 1545». 

LVI) Syvobie ebyâv Ex Tod (pa)nptov, ouhheyâoa rapi. Tod 

sopwrărov Pevaâiou Sohapiov IlaTpipyow Kwveravrivownbheus 

EzunwTn îv TĂ tunoypagiă Ti apregubeion apă To “YiynăoTrăTov 

„oi Stosefeordrov Abbivrov xi “Hiyeuâvos ndons ObyypofAay as 

Kuwptov, Kupiov 'Loivvov Tomyeptov Puia B-e658a, Ti ăuwtărn 

Mmrponâhe Obypypofhaxiase Ev Bovzovpeoriwp. 11149. Tzpă Lr6ing 

mprobiTip T& "LaxoGirin. 

«Prescurtare de rugăciuni din Psaltire, adunată de prea 

înțăleptul Ghenadie Scholarul, Patriarhul Constantinopolului. 

S'a tipărit în tipografia afierosită de prea; înălțatul şi prea 

evseviosul Domn şi Egemon a î6tă Ungrovlahia Domnul 

Domn loari Grigoriu Ghica Voevod prea sfintei Mitropolii 

a Ungrovlahiei. In București 1749. De Stoica preotul Ia- 

covitză». 

Pe contra pagină este icona hramului Mitropoliei, Sfinţii 

8
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Impărați, forte bine lucrată de un român, cu inscripție Ro- 

mănâscă: «Sfântul Constantin, Sfânta Elena». După acesta, 

urmâză o dedicație cătră Domn scrisă de Mitropolitul Un- 

grovlahiei Neofit şi care spune că-i grec de neam, din Creta: 

“O îx fs Konrns OodyypoGhayizs Neâpuros. In dedicație laudă 

calităţile religi6se ale Domnului, după care apoi are și 0 

mică prefață cătră cititor arătând scopul imprimatului, că 

nu-i pentru usul bisericesc, ci pentru trebuinţele particulare 

ale Ortodoxilor. După psalmii ce-i cuprinde, în număr de 

36, urmeză rugăciuni pentru cel ce merge să se culce, 

Şapol un canon de rugăciune cătră Născătorea de Dum- 

nedeu. Cartea este un octavo, cu litera cicero şi nenume- 

rotată. 

LVII) T6 "Amoaro)ixdv duxrioy, îito XâyoL tbuyopeeis els Tv 

dphav xi peămy reooazpxxoariy xal ele Tv TE7OxpaxovÂI;LEpoY 

Nnorelav Twv XproToi Yewâv. | 

Suvrefivres xat Expuwvndivrer; mapă Tod Tametvo lepoxouxcâ 

Nexovhdo» Miupcedij rod KeprAnvtws. 
"Ita daniwm r Tom îx5o6tvres npds pi Aetov TOv Xpronaviv. 

Kai deptepufbivres Tâ “T'ynhorătw xal Taim;orătp nai Oevaefeg- 

măr Avbivi Kupiw Kupip Rovoravrtve Miyarh “Pazoirta 

Boe665a xai “Hyeu'v. Mejahorpeneorătip Tion MonâefAayixe, 

"Ev "lazi ră MoMdafiac, îv "Era cwrnpio 1756. 

«Mreja apostolică, atică cuvinte de suflet folositore în 

sfinta şi marea patru-decime şi în postul de patru-deci de 
dile al naşterei lui Christos. 

Compuse şi pronunțate de smeritul predicator Nicolae 

Mavrodi Cefalonianul. Cu propria sa cheltuială cate în tipar 

pentru folosul creştinilor şi afierosite prea Inălțatului prea 

luminatului şi de Dumnedeă cinstitorului Domnitor, Domnul 
Domn Constantin Mihail Racovitză Voevod și Egemon prea 
măreț a totă Moldoviahia, în anul mântuirei 1756». 

După acesta are o dedicație la Domn, dar fără nici o
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val6re istorică, apoi alta cătră cititori, prin care justifică 

de ce a imprimat în viață încă fiind predicile sale, ca a- 

dică trebuitâre, fiind-că lipsesc asemenea cuvintări. In acâstă, 

prefață dice «că a predicat în Constantinopol pe timul Pa- 

triarhilor a pururea pomenitului Chir Serafim, a Preasf. 

Chir Paisie şi a fericitului întru amintire Chir Neafit, ase- 

menea la Galata, Ungrovlahia și Moldova în timpul diferi- 

ţilor Domnitori şi în multe alte locuri». Acesta a predicat 
timp de 40 de ani». 

Cartea cuprinde 402 pagini, în quarto mare, pe două 

col6ne. | 

LVIIL)  Actudv zeroăyhwzaov, nepiexdv Îndadi râs Tiocapas . 

zabras Guahexron “EXmvurijv melăv Ara ănhdv Pouaixiv, Ax- 
zuwrăy nai Irxhxăy. Nav 70 mpârov auhexliv, prhorovnfey xzi 

eis po dy0iv eroi uzi mov Lewpyiov Kovoravrivov, Tod î£ 

Iwavvivwv, edin6âs ze npoopovnbiv 1 Taimverărep, "Tinio- 

mar xai Seooebeozare Ilpiyxirt, Kupip Kupip Kovaravrivep Boe- 
6552 8 Mavwpoxopdătep, Adbivr xi "Hyiuâv rions Obyypo6Ar- 
tac. Tâwoc npâros, neptâxov houauoratov duet TerpăţAwoa0v 

Ae&udy zis “EXAnveiis Buahturov, drep dpyâwevov dp Exăorne 
MEews abriis asi npoywpobv sis Tăs Mac Tptic, AvanTUGoet Exăa= 

n Def EXAnvixăy ei văv ărhv ro neliv Popaixiy, Arie 

vad Ploxhenăy eră Tic Teyvohovtas xai puvTătews arii, 

Xa" & nai bntprepov, Cort Tv ulypi Tod vbv ci pâc dxdivruv 
Aecfunây, "Everinae. 1157. 

Cartea este în quarto mare. 

«Lexicon în patru limbi, cuprindând adecă aceste patru 

limbi grâcă proză sai apla Romaică, Latină şi Italiană. 

Acum întăiu compus, lucrat și dat la lumină prin îngrijirea 

şi cheltuiala lui Gheorghe Constantin, din loanina şi de- 

dicat respectuos prea luminatului, prea inălțatului şi prea 

piosului Principe, Domnului Domn Constantin Voevod Ma- 

vrocordat, Domn şi Egemon a t6tă Ungroviahia. Tomul |
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cuprindând cu siguranță lexiconul cel mai bogat în patru 

limbi, a limbei Greceşti, care începând de la un cuvint al 

ei şi înaintând la cele-l-alte trei, desvoltă fie-care cuvint grec 

în vulgar sai în apla Romaică, Latină și Italiană cu teh- 

nologia şi sintaxul s&ă, de aceea este și cel mai bun din 

Jexicânele cele publicate până acum. In Veneţia 1757». - 

LUX) "Enurouij Tîs “lepoxosuixiic ioropiac ele nEvTe uepiodtica 

Tu'fu.a Ta. Gv mă ulv mpora Ev avvrouig Gixhapfdvovat, 0uu0v0v 

a ro âyiau Seo6adiorow “Opovs Swvă, obumv GAA xai TA 700 

îneiDev dxuBounbivros Scodotăorou Movzarnplov, Tâv d'boripwv, 

d udv mepieyet ră râv Bzothetov măone îi; "Atyuntov Exp 

Mohucă. To Îi mepi To moro Sed, na mepi Te pâyne îv 

ijyetpa xară Ilepoâv. "Eru Et mezi ris duptcewe Tex), vtov mpo- 

eiirov râv Ilepoâv mpaypariverat. “Exaorov Tâv Tinu EXet 

dv adrod mivara. Tlpootri Erepoc Tis nivat Tâv dvayraitov Gepetto- 

oewy brăpye mpde nepitpyeay xal copideriv Tov dvayvyoarây, 

Bvypaqeioa mapa rod axapiorătov mpwonv 'epocohvuwv. [lxrpt- 

âpxov, „Nexragio moi Kon. Newori ueraruruliv xi eră Tă= 

ons Entue)eiac Stopdwbiv mapa 705 AoyiwTăTov iepobt5> ox4hov 

Smupbuovoc Mia. 'Apiepobeiga 18 yaimvorăte nions Modă 

6hay bac Kanyeuw Kupip Kupt& 'Loawm 'AvTovip 1 Seoot- 

6corărip fpe605a. “Everinoi 1755. . 

Cartea este în quarto, a fost mai întăii tipărită la 1677, 

apoi retipărită încă în 1783 și 1805. 

«Prescurtare din Istoiia bisericâscă-politică, împărţită în 

cinci părți; din care cele dintăiu pe scurt cuprind nu nu- 

mai cele din sfântul munte Sinai, de. Dumnedeă umblat, ci 
încă şi cele din monastirea de Dumnedeă mărită de acolo 
aflată; lar cele din urmă, una cuprinde cele ale împeraţilor 

atot pămintul Egipetului până la Mohamet. lar ceilaltă des- 

pre acelaş Selim și despre războiul ce a ridicat contra Per- 

șilor. Incă și despre eresul lui Tihil trateză, noul profet al 

Perşilor. Fie-care parte are tabla sa. Pe lângă acesta are
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şi o altă tabelă de însemnările trebuitore pentru curiositatea, 

şi folosul cetitorilor. Scrisă de Prea fericitul fost al lerusa- 

limelor Patriarh, Nectarie din Creta. Tipărită din nou și cu 

i6tă îngrijirea, cercetată de prea învățatul sfinţit profesor 

Spiridon Milia. Afierosită prea luminatului a ttă Moldovlahia 

egemon Domnul Domn loan Antonie, prea piosului Voevod. 

„în Veneţia 1758». | 

LX) Hayxâautos istopia 7ns 'Odopavxiic, meprypăpouaa xă- 

dev Exaorovy Bxothetov ară TĂY napoioxv aWTod xaTăgTAGY, Îjyouv- 

xdc înapxias aT0ă, Tis mohretac, Ta 13, 105 vomous, râs TpaY- 

waetac, râs TExyas, Ti Xpnoxeiav, iv duăhexzov xi firor do 

TEptepyYov „at d&oâyov, Os îv 105 Trevaut palverat, uETă oi Tis 

jewypapinâs X4pras. Niv npâăTov au)eybeioa Ex, Tov âxpibeoTipwv 

ioroprxâăv AyyhoyaAdoiTaAăv, xai ele ps âxbeiga ete Tv îue- 

zipav dmnv Bvădexrov napă Tewpyiov Kwvaravrivov, Toi lE 

"Looăwlvov. Ebhafâs re dorepubeiza 7 Exhaumpotărep EOyeveg- 

ări ze nai neppaveatăte dpxovri lupi Kupiw Kwvoravrivp 

Mrpaypxofăvp, owvăzouij xot dwxiwuzat Tod Kwptov Iloăylon 

Napmamrtuden 2£ "Ioawbyoy. Tâpos A. nepttxov 73 faothetov 

mis Meyăins Povsatas îjrov Mooyu6tas. “EBverina. 1159. în oc- 

tavo. 

«Istoria Generală a Otomanilor cuprindând fie-care îm- 

părăţie după starea sa de acum, adecă provinciile sale, 

orașele, legile, comerțul, artele, Religia, limba. şi ori-ce alt 

curios şi de însemnătate, după cum se arată în tabelă, îim- 

preună cu harta geografică. Acum întăiu adunată din isto- 

ricii cei mai siguri Englezi şi Francezi şi dată la lumină în 

limba n6stră apla de Gheorghie Constantin din loanină. Și 

afierosită respectuos prea luminatului, prea nobilului şi prea 

măreţului boer Domnul Domn Constantin Brâncoveanu, cu 

concursul şi cheltuiala Domnului Polizoe Lambanitioti, din 

Ioanina. Tom I. Cuprindend Imp&răţia marei Rosil sai a 

Moscvel. In Veneţia 1759».
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- LXD) Ntov 'Entorodhăprov, neptixwv Bizoâpovs XapaxTipus uni 
Smodeiyuara îmtozohov mois GnotovTnote noowrov dE.wuTtxdy, 

"RaxonainoTiudv, ai Koguixdv ui rows Tirhous Tâv ar, vară 

zdv xotvdv Tponovos ohiuepov cuwsilezat. "Ev Aia 7îis Batoving 

1764. | 

«Nou Epistolar, cudrindând diferite caractere şi exemple 

de epistole cătră ori-ce persână oficială Bisericâscă şi lu- 

meâscă cu titlurile lor, după cum se obicinueșşte astă-di. In 
Lipsca Saxoniei 1764». 

Acest Epistolar este însemnat pentru noi Românii, pentru 

că cuprinde atât titlurile Domnilor și Dâmnelor din ţările 
nostre cum şi ale Metropoliţilor și ale unora dirtre boerl 
în genere. Era dar o carte pe care o aveati în vedere la 
scrierea titlurilor din Biserica Ortodoxă, atât la clerici cât 
şi la civili. lată titlurile ce ne întereseză: 

Titulatura cum se adresa care-va dintre Mitropoliţi Dom- 
nului Valahiei. 

To Exhaunporărp, eboefeorărp, yahnvorătep ze xal WeyaAo- 
rpeneorăr Atbivu xai “Hyeuâw mons Odyxpobhayiac Kupiep 
Kvpie "loâwm Kovaravrivep Bor6a, awrnoloân mpooxbvnaty 
droveuw, 

« Preastrălucitului. preablagocistivului (piosului) prea lu- 
minatului, prea măreţului Domn și Egemon a totă Ungro- : 
vlahia. Domnul Domn loan Constantin Voevod vă aduce 
închinăciune mântuitâre». 

lar la Domnul Moldovei se punea titulatura acesta: 
Tg îxhaunorărp, ebaefeorărp, yxAmvorăte vai copuTăTp 

AdBiver ua "Hyeuow năans MoMc6ayias, Kugte Kupio 'lown, 
Gwtnpiav, Vyetav, eonuepiav xi nâv dA)o d-pa0ăv odpăvov, eră 
Tăs Tpooxovons Tpooxuvisews. | 

«Prea strălucitului, prea blagocistivului, prea luminatului 
şi prea inţăleptului Domn Şi Egemon a t6tă Moldovlabhia, 
Domnului Domn loan Constantin mântuire, sănătate, bună 
sporire și ori-ce alt bun ceresc, cu datorită închinăciune».
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Titlul Dâmnei Soţiei Domnitorului. 

Evoefeorătn, tanumporă en xi Evboforărn Koptq Kopta Acuva 

Mapia ndons Oxyrpo5hayias 1 MoMbofhayias, Tv Sîv 2vdotov 

xi Scoppoonrov ExhapnpoTnTa Boats mpooxvă, TO eo) Tv 

Ehoov Geuevos vă Tv BtapyhaTTN Snpuabvovaav xi ebăatovo0ay 

îxrăs navrâs dvuapod xal TOYNp0I Guy. vu. TOG. 

«Prea blagocistivei, prea luminatei, prea, mărite Dâmnă 

Dâmnă, Dâmna Maria a t6tă Ungrovlahia, sau Moldovlahia 

cu supunere mă închin prea slăvitei şi de Dumnedeu pâ- 

zitei tale straluciri, rugându-mă lui Dumnedei a tote ca să te 

păzască, sănătâsă şi ferită de tot r&ul şi viclâna întâmplare. 

Cum să se adreseze la boerii Valahiei şi a Moldovei. 

To) etĂotorărw val zi [eveorătwp "ApXovTt Meyzio TlooTehvirp 

zii îhaunporărne Awdevriac MoMBofhaytas. Kupie "AyTovi 0u- 

note xai Txvevbaupâv6. 

«Prea slăvitului, prea nobilului boer Marelui Postelnic a 

prea. strălucitei Domnil a Moldovlahiei, Domnului Antonie 

cu mântuire și cu t6tă fericirea. 

At titlu la Domnii Valachiei și Moldovei. 

Ţă Doc râs Duertpas Seoocfestărns Xa TEpIBĂERTOV pEȚ- 

Metor ros, ue dos Bovhtxîs Snoxhoews xal TaTre4vop208dYn6 

TpOoxvĂ). - , 

«Inălţimea măreției Vostre cei blagocistive prevădătore, 

cu tâtă supunerea servilă şi cu umilință o închin>. (De a- 

cestea. titulaturi sint multe, dar variază puţin, de aceea -nu 

le mai transcriă. 

Cum se adresa la profesori ori dascali de școlă. 

ZopTaTE, AOȚuTATE, mavevrudrare xai îv Baonbhos "A- 

ptore Kwpte Kopie iv OeTEpay GopodoȚIâTnTA TpOOKVĂ, xai Tv 

ztptav ars donălouat Beărăv. 

«Prea înțelepte, prea învăţate și întru tot cinstite și între 

profesori cel mai bun Domnule Domn, mă închin înţelep- 

ciunei tale și sărut cinstita vâstră dreptă».
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Respectiv de situaţia tronurilor Metropolitane față de Pa- 
triarchatul Constantinopolitan citesc următorele: (dau numai 

în traducere textul). 
«Al Moldovei (mai înainte acesta se numea al Sucevei 

şi a totă Moldovlahia) prea cinstit (Oreortuos) şi Exarh al 

Platurilor. Are şi trei Episcopi: Al Romanului, al Rădăuţului 

şi al Huşului. 

Al Ungrovlahiei prea cinstit şi Exarh al Plaiurilor. Are 

doi Episcopi: Al Rimnicului şi al Buzeului. 

Al Transilvaniei saii Ardealului (se găseşte despre acesta 

tipărit în Chiriadromiile Valahiei acestea: Cutare Arhiepiscop 
al Bolgradului, Vadului, Maramureșului, Silvașului, Făgăra- 

Șului şi a tot Ardealul și a altor părţi a Ungariei, Vidicu, 
Chivaru, Sulagiu și Crasna), acesta are relaţii cu Metropo- 
litul Ungrovlahiei cu drept cuvint de Patriarh Şi Exarh. Are 
și Episcopi supuși lui trei: Al Maramureşului, Al Silvaşului 
și al Banatului». | 

După acestea mai raporteză starea decădută a Clerului 
Ortodox, strămtorirea Patriarhatelor de cătră Turci şi des- 
fiinţarea a o sumă de Metropolii și Episcopii din Asia și 
Africa. In fine vorbeşte şi de situaţia Bisericei Ortodoxe din 
imperiul Austro-Ungariei după pacea de la Carlovitz, dar 
t6te sînt lucruri știute, de aceea nu le mai reproduc. 

3 LXII) Kafpirrns râv spuvarnv, îv  nepteXdvrat ypagixâs oi 
îv Tă madaă papii meptey6uevat moopăâmv iotropio” xaxâv Te 
ai ad Yuvatzâv. Suvrediioai wâv xal orxovpynbeioa mapă 
Kwvoravrivov Aanâvre, Tod perovouactivroc Kevaplov, mpoopw- 
wndeioat Si rii îx)apmporărn, xai eboefeozăra Aduvn măons Mo)- 
do6)ayîxa Kupia Kuzia *EXiwn MavpoxoaSăry,. Tavăv Tp6)TaY 
Tumots îxdobiv Banăvn 705 TipuoTărov Kyp Kuwori A6pâun Neo- 
Xopirov, Ev Aețiz 1766. 2 volume în octavo. 

_ «Oglinda femeilor, în care se cuprind din Scriptură isto- 
riile semanate conţinute în Scriptura Veche despre femeile
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răle şi bune. Compusă şi în versuri lucrată de Constantin 

Daponte, ce s'a numit Chesarie, dedicată prea str&lucitei 

şi prea pi6sei Dâmne a t6tă Moldovlahia Dâmna Domnă 

Elena Mavrocordat. Acum întăi dată la tipar cu cheltuiala 

prea onoratului Domn Costi Avram Neohoritu. În Lipsca 

1766. 

* LXIII) Ozarpov mohrindv permphorrtobdiv Ex Ti Marin 

ie zăv îuertpay my uthexTov mapi mad “Yynhorărov x7 co- 

pwrăro» abbivrovy rii Odyrpo6' ax tac NinoAov To M=ypoxop- 

Bâzov. Niv mpârov munots Exdotiv. "Ev Aewig mapa Bepvăodep 

Xpworoptpp Bprirone 1766. 

«Teatrul politic tradus din latineşte în limba n6stră apla 

de cătră prea Inălțatul şi prea înțeleptul Domn al Ungro- 

Vlahiei Nicolae Mavrocordat, Acum întăia 6ră edidat în ti- 

pare. In Lipsca la Bernard Christofor Breitcopt 1766. For- 

matul 80. 

LXIV) Zmorgela puii; E* vewztgwv auvepavabivra dd Nt- 

xnpâpov “Leop0vây.03 Tot Qcorâxou, Ex Bobivra onovdt xai phoriup 

Bamăen, Tov EXopp.oTătov val tEoyoorârou Ev taroopthooâpoe Omu 

Movfanksov 705 în Kaaroptas, wopduodivra i dd 'AyGpostou 

iepouovixovu Tod Tlap.neptns mu. LL. "Ev Aewia rîs Satoviac 

1766. 

«Elementele Fisicei adunate din cei mal noi de leromo- 

- nahul Nicifor Teotoche, editate cu ingrijirea, şi cu cheltuela 

de cinste iubitore a prea învățatului şi prea escelentului 

între Doctori! filosofi Toma Mandacaș din Castoria, corec- 

tate de Ieromonahul Amvrosie Pamper. Două tomuri. In 

Lipsca Saxoniei. 1766». 

Aceste Elemente de Fisică, forte erudite şi basate pe cal- 

cule matematice, ai servit ca carte de studiă în Academia 

de lași între anil 1759—1800, pe care Nicifor 'Teotoche, 

vestit erudit naturalist, matematic şi prin escelență Teolog,
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le a profesat ca profesor, și Director al Academiei din lași, 

adus înadins din Constantinopol de cătră Domnul ţărei 

Grigorie Alexandru Ghica Voevod. Din laşi acest erudit s'a 

dus în Lipsca şi șa imprimat scrierea sa, pentru că era 

forte anevoe studenţilor săi de a scrie textul corect şi a 

executa precis mai ales figurile necesare și calculile trebui- 

tre, după cum însuși mărturiseşte în întroducerea sa cătră 

cititori. Intre altele el dice în întroducere: «Având pururea 

în ochi greutatea și transcrierea labori6să a manuscriptelor, 

precum și executarea variatelor figuri, din care causă și 

unii dintre studenţi ce cu dragoste 'mi urma studiul, oprin- 

du-se în cale şi obosindu-se şi părăsind știința acesta şi de- 

veneau ne desăvirşiţi, pentru care se întristaă; apoi cu 

bună-voinţă reluaă studiul, dacă puteai....+ Prin urmare 

imprimarea aceste! Fisici se datorește greutăţei ce întimpi- 

nai studenţii lui Nicifor Teotoche în Iași la, studiul Fisicei, 
pentru că n'aveaii o carte imprimată. Elementele de Fisică 
ale lui Teotoche sint scrisă în limba veche grâcă (EXAnviăt 
Beahexrw). Acesta mai probâză că studenţii ce-l ascultai cu- 
noșteai perfect limba, veche pentru că în ea se propuneai 
unele studii, precum acesta. | 

ln ambele volume la finele lor sînt imprimate figurile 
trebuitbre studenţilor şi despre care se făcea vorbă în lecţii. 
Aceste figuri sînt executate admirabil Și asociate de calcule 
matematice. Mai observ că în elementele de Fisică ale lui 
Teotoche intră mare parte din mecanică, t6te basate pe 
calcule. De aici resultă că în academiile diu lași și Bucu- 
reșii nu se preda numai limba grecă în nesfărșita-i Grama- 
tică, cum spun unii, ci se propuneaă Și Ştiinți, ca Matema- 
ticile, Științele Fisico-naturale, Teologice, Filosofice ete. 

Probe reale ne-au r&mas destule, existența cărţilor im- 
primate după care se studieau asemenea științi. Cartea ce 
o analizez a fost proprietatea Bibliotecei Statului, catalogată 
la No. 148-a şi a fost odinidră proprietatea unui Rimni-



— 107 — 

ceanu— Bibliotigue de C. Rimniceanu, apoi a marelui 

Logofăt Nestor, care a dăruit'o Bibliotecei șcâlei Sf. Sava 

din Bucureşti: "Agiepwdtv mapă 7oi doyovroc ueythow Moyebit rov 

Kupro' Niropos, 16 oyohetp 705 ăyiov Baffa — «Dăruită de. 

poerul marele Logofăt Domnul Nestor şc6lei Sfintului Sava». 

Dacă m& ocup cu aceste vechi cărți greceşti, r&mase din 

școlele ori Academiile greceşti ce au existat în țările Ro- 

mânilor, Moldova şi Valahia, scopul ce-l urmăresc este, ca 

să se constate pe probe reale, ce cultură aveati strămoșii 

noștri pe atunci sub influința şc6lelor grecești şi ce calitate 

şi quant de cunoștinţi puteau trage Românii din acele şcoli 

străine graiului nostru, precum şi care era nivelul de cul- 

tură al societăţei înalte leșene și Bucureștene? Numai ţi- 

nându-se s6mă de aceste condiţii se pote forma cu timpul 

o literatură națională generală a Românilor. Nam fost, 

după câte cunosc eă, cu mult inferiori altor neamuri în 

cultura generală, pentru că tâte cercetările şi invențiile ştiin- 

țifice ce se făceau afară din țară, Je: respândeaă curând 

şi la noi profesorii Academiilor n6stre, deşi în limbă străină. 

Dar 6re n'a avut loc acest fapt pe acele timpuri și la alte 

popore, ca şi la noi, în seculii trecuți? Nu și la Ruși şi la 

Poloni şi la Unguri şi la Nemi limba oficială în care se 

propunea ştiinţa în universităţile lor nu era cea latină? 

Dacă la no! a predominat limba Grâcă în șcâle, apoi acâsta, 

a provenit din influința mare a Orientului ortodox asupra 

nostră. Aici s'aă refugiat mulți 6meni culți greci din R& 

sărit, când n'au mai putut resufla liber în ţările lor subju- 

gate. Dacă mai considerăm că încă înainte de epoca Grâcă— 

era fanariotă așa numită—mulţi din fiii boerilor noștri mal 

ales din Valahia 'și făceaii educaţia. şi instrucția între Greci 

şi grecește, că toți fiii de Domni se instruiaui în Constanti- 

nopol; apoi dacă mai luăm în considerare și pe Domnii 

din epoca Fanariotă, carii, Greci de neam mai toți, alţii gre- 

cizați, nu puteai să îngădue a se propune în școle în altă.
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limbă, de cât în a lor; Dacă mai considerăm și influința 
credinţei nostre Ortodxe, ce ne legă strâns de limba Grâcă, 

fiind-că numai în ea erau fântănile din care se adăpat 

clericii noștri cu cunoştinţa exactă a Ortodoxismului și a 
se înarma contra atacurilor nesfărşite ale Romano-Catoli- 
cilor; atunci ne putem explica cum de s'a insădit atât de 

adînc şi puternic în seculile trecute între Români limba grâcă. 

Ei. cu t6te presupunerile ce fac unii asupra daunelor şi 

întărdierei desvoltărei n6stre naţionale din causa limbei 
Greceșşti, e, dic, profesez alt princip şi anume: Limba grâcă 

şi șcOlele grecești a avut o influință mare asupra Româ- 
nilor, făcându-le cunoscută cultura apusului, aă alungat 

treptat influința Slavonă dintre Români, ce era neaptă de 

progres, a ţinut la adăpost naționalitatea n6stră de ames- 

tecul şi predominarea ori contopirea nâstră cu alte  popâre, 

„a modulat graiul bisericesc Românesc, după construcţia, 
limbei grec: vechi, și în fine a înr&urit la cultivarea sen- 
timentului național, fără voia, Grecilor, căci ei nutrind pe 
ai lor cu idei patriotice, hrănea pe Români în acelaş timp 
cu ura asupra lor. De Greci nu ne am temut şi nu ne vom 
teme nic) în viitor că ne vor absorbi în grecismul lor, pen- 
îru că știeam că e! erai şi trecători și puţini, far noi sta- 
bili şi mai mulţi. Dacă astă-di sintem Ortodoxi, conservân- 
du-ne credinţa strămoșască, acesta o datorim în parte cu- 
noștinței și influenţei limbei grecești din care ne adăpam. 
Când ra, reînvierei poporelor Orientale a sunat, noi de 
greci ușor am scăpat, ș'am r&mas tot Români. Ore dacă 
ar fi r&mas influința Slavismului, ori a Austriei cu Ungurii 
ei, tot așa de uşor neam fiscuturat de ei ca Și de Greci? 
Eă înclin a dice că nu. Dovadă am faptele pozitive: Unde-i 
Pocuția? Unde-i Basarabia? De abea mai audi pe acolo câte 
un cuvint din dulcea limbă stremoșâscă! Unde-i Bucovina ?. 
S'a rutenit, nemțit şi aprâpe chiar jidovit. Ce se mai die 
despre Transilvania, câte n'a suferit Și sufer și astă-di
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spre aşi apara limba şi naționalitatea lor, deși sînt și mulți 

şi culți și gata a se jertfi! 

Nu trebue să admitem extremile în judecăţile n6stre, dacă 

voim să facem ştiinţă și să ne cundșiem real ce am fost 

şi prin ce peripeții am trecut din seculi îndepărtați. Dar 

să vin iarăşi la Elementele de Fisică ale lui Teotoche. 

Acestă carte este dedicată Domnitorului Moldovei Alexan- 

dru Ghica Voevod de cătră autor. Dedicatia cuprindând 

câte-va. date positive asupra activităţei Domnitorului, spre 

cunoştinţa tuturor o traduc aicea în tot cuprinsul. Iat-o: 

«Prea piosului şi prea Inălţatului Domnitor, Domnului 

met Domn loan Grigorie Alexandru Ghica Voevod, prea 

măreţului Egemon a t6tă Moldovlahia. | 

Un lucru din câte desvoltându-se înfrumusețază cu Mân- 

drie vechimea și care s'a stabilit neîndoios, este şi aceea 

de a afierosi şi a dedica cui-va cărţile lucrate și în public 

respândite. Şi cu atât este mai de respectat şi mai de ad- 

mirat acesta, cu cât ar fi mai râdicat la o înălțime mai 

mare acela căruia i se dedică. Deci pe măreţia ta cea în 

adevăr superidră, îmbogâţită de bunuri fisice, câștigate și 

de la fire, de care nu multora, şi nici precum sînt acele 

multe lucruri, ci unora, de care câte odată "i face părtași; 

te-am cunoscut înveșmintat, Prea puternice Egemon, 

şi n'am preferat altuia, de cât stăpânirei tale cei de Dum- 

nedei păzite să-ți proaduc închinându-ţi acestă carte lu- 

crată de mine. Renumele mare al neamului t&ă şi strălucirea 

familiei Ghiculeştilor, numindu-te 6re cine fiu a acelui mare Şi 

insemnat Eroi, care de cătră toţi pururea se admiră şi se res- 

pectă cu nume frumos în amintirile tuturor de pretutindeni, 

dic a acelui prea renumit Alexandru Exaporitul. Manifestând 

odată cu cuvintul nobleța şi renumele, cu care prea tes- 

pectatul tău nume se înfrumuseţază strălucit. lar bunurile 

cele de mult preţ căştigate şi preferințele ce ţi le-aă dat, sînt 

demnităţile marei Curți ale Împ&ratului, celebrul tron al
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Domniei Dacilor (Romănilor), și sceptrul îngrijirei Stapânirei 
și Domniei, acestea sînt dovedi asemănătâre şi prea apro- 
piete cu cele ne falșe ale Geometrilor. Ce ar dice cine-va 
Și despre virtutea cu prisosință eşind din admirabila bună 
voinţă a de Christos dispusului tăi suflet? Căci tu pe când 
erai încă în demnitatea de interpret, te-ai arătat protector 
Şi sprijinitor a tot neamul Ortodox, precum și însumi te-am 
cunoscut pe deplin săvirşind cele mai de folos şi din alte 
multe și deosebite bine-faceri şi dintre care şi pe mine, 
când Preasfinţitul Ioanichie mi-a ordonat ca se primesc Di- 
recţia înv&ţămintului șc6lei obștești din Athos, scriindu mi 
m'ai îniemnat, oprindu-m& de intreprindere pe timpul 
Preasfințitului Serafim, chemându-m& cu or.lin Sinodal ca 
să complac Legei naturci—Mamel. Pentru că mai şi garantat 
de buna şi plăcuta executare a lucrului îngrijindu-te: de 
cele de obște, precum de ale tale. O disposiţie atât de li- 
beră și plină de spiritul lui Christos, pe care și atuncă și 
acum și în t6tă viața admirând'o nu mă satur! Apoi prin 
conducerea variată a Stăpânirei domnești încredinţată ție, 
a-i răsarit lumina bine-facerei în tetă Dacia, pe care pentru 
a 0 renasce curând, tot ce-i răi ai aruncat, tot ce-i bun ai 
conservat. Nu este nimeni nedreptăţind, sau nedreptăţindu se, 
peniru că s'a aruncat departe nedreptatea, întro.lucend prac- 
ticarea dreptăţei în tote, tot-deauna ŞI pretutinieni; tote 
alegerile boerilor se fac prin merit, jar nau prin avuţie, şi 
meritului i se însușește și nu altuia prioritatea celor ce sint 
de trebuința mulţimei. Temple, semnele religiositățe) se înalță 
cu măreție; Șc6lele pentru fericirea 6menilor Și celor străini 
și supraveghetorii se chiamă cu iubire, şi cu multe și va- 
riate lucrări de artă se înfrumusețază din not oraşul; Din 
bine-faceri cu toţii de pretutindenea se îndulcese cu îndes- 
tulare. Căci tote cele ce sint de folos obștesc, acestea Sînt 
ocupaţia și îngrijirea sufletului tă vrednic de. iubire şi gta- 
dire continuă. Pentru aceea nu ești nu mai sprijinul cel
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mai tare al Domniei, ci şi a tuturor 6menilor din present 

şi viitor prin viaţa ta, lar faptele tale devin statul de Dum- 

nedei clădite. Prudența'ți procură religiositatea care'i li- 

manu! binelui şi frumosului. Zubirea şi Dreptatea în- 

floresc în tine şi tot corul celor-l-alte virtuți Vai adunat, 

lanţul în adevăr de aur şi ne'npletit multora, pe care tu 

împletindu'l mai bine de cât toți Pai produs la o armonie 

admirată. Toţi doresc să se eternizeze bunătatea ta, despre 

care deja şi speranţele bune Sat arătat. Căci, cel ce dă 

clironomia celor ce se tem de numele lui, ţi-a dat fii, carii 

din prima lor ivire a trebuit să-i caracterizeze cei născuţi 

din ast-fel de părinte. Deci unul bărbat impodobit cu atâtea 

şi cu ast-fel de graţii cu cuviință se va convinge fie-care 

pentru ce i sa închinat de mine acâstă carte. Mai ales că 

era o datorie obligatâre pentru mine să dati o probă 6re-care 

de preferință făcând dedicarea, de la care şi din vechime 

şi de curând mam învrednicit a mă bucura întâmplător de 

la el Bine-voeşte dara o primi, Egemone prea liniștite și 

de Dumnedeii mărite, şi cu ochiu plăcut priveşte asupra 

ei, ca luminând şi strălucind cu strălucirea cea prea re- 

numită a glori6sei tale măreții şi fie spre lauda stăpânirei 

tale cel de Dumnedei păzite, care ai putut să sâvirşești niște 

asemenea lucrări şi bucurie mie și glorie și laudă celui ce 

m'am învrednicit de prea măreţul har a celei mai puternice 

înălțimi. 

Al Inălţimei tale prea pi6să serv prea supus 

Nichifor leromonah Teotoche. 

In Lipsca 1767. Septemvrie 1. 

Cine este acest leromonah Nichifor Teotoche? El este de 

loc din Cercira şi s'a născut la 1736. Studiile începătore 

le-au făcut în patria sa, apoi s'a dus în Italia şa studiat 

în universităţile din Bolonia şi Pataria filosofia și matema- 

tecele în special. Intorcându-se în patria lui la 1756 a fost 

numit profesor de filosofie şi matematici. Fiind dotat cu
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calităţi escepţionale în predicatorie a fost şi mare predicator 

în Patriarhatul din Constantinopol, apoi era să fie trimis 

profesor la Muntele Atos, dar pe atunci legând prietenie | 

cu familia Ghica din Constantinopol, mai ales după ce a 

pronunțat şi un discurs funebru la mortea mumel lui Gri- 

gorie Ghica în Patriarhie, când a lăudat meritele r&posatei 

şi a familiei Ghiculeşti, Domnul șa, propus să-l aducă cu | 

el în laşi ca profesor şi Director al Academiei, ceea ce s'a 

şi făcut curând. Cât a fost ca Director şi profesor se bucura 

de cea mai strălucită reputaţie. D-l Papadopul, în cartea 

sa Filologia Nouă, în volumul ], la pagina 199 se exprimă 

ast-fel despre meritele sale: Abreu &2 Zywe oxo ay Ti 

AuvBevriiic ao, £vda ovvrâzoiadn utyas ăpbuic dxpoaTiiv— 

«Aicea, (în lași) a fost Director a! șc6lei Domnești, unde s'a 

adunat un număr mare de ascultători». Apoi constat că 

s'a dus în Lipsca spre a'și imprima scrierile sale. De la a- 

cest timp 1765 nu sa mai intors în lași, ci s'a ocupat 

mereii, cu studiul. După aceea fiindu-i pretutindenea ră&s- 

pândit numele pentru credința sa, a fost chemat de Orto- 

doxii din Veneţia de a le fi Arhiereă, dar a refuzat. La 

1779 însă Nicifor Teotochi a fost hirotonisit în Rosia ca 

Arhiepiscop al Astrahanului, în locul lui Eugenii Vulgaris 

şa păstorit acea Eparhie cu mult succes şi merit. Pe la 

1796 a demisionat şi din acâstă demnitate și s'a retras la 
Moscva, ocupându-se nencetat cu diferite scrieri religi6se 

"Şi cu imprimarea, lor, unde a încetat din viaţă la 1800. 

Nicifor Teotoche a lăsat multe scrieri ştiinţifice, Teologice 

și polemice. Eu vol cita numai pe cele ce ne înteresază 

mai mult: 1) Elemente de matematică în 3 volume. 2) Ele- 

mente de Fisică 2 vol. 3) O geografie, ce se păstra încă în 

manuscript la lași de cătră Arhimandritul Teodoret, pe la 

inceputul seculului. 4) Despre meteori şi electricitate etc. 
Aceste sint cărți de şcâlă, pentru că el era special în ştiin- 

țele Fisico-matematice. După acestea sînt însemnate scrierile
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lui Teologice, care ai r&mas până acum ca prototipe în Bi- 

serica Ortodoxă: 1) Cuvintele lui la Postul cel mare; 2) Chi- 

riacodroniul ori interpretări şi explicări morale la tâte Du- 

minicile de peste an, tipărite grecește și în București la 1803. 

Dintre scrierile polemice amintesc epistola sa, intitulată: 

Respunsul unui Ortodox despre stăpânirea Catolicilor și în 

care combate Unia din Transilvania. Nicifor Teotoche era 

şi un mare filolog, cunoștea limbele: Grecă, latină, italiană, 

francesă, germană şi rusască. Ă 

LXV) Ozo5wpo» Tpaupariiis, eicayoyiis zâv ele riogapa, £i6 

zd ztrraprov bnâyvnua, En BOX muvapiabiv nb Necpirov 'Ie- 

poLax0voy Țledonovvmotoy, ad văv TpâăTov Tynots map! aro Ex- 

Șoiv îmi ris SeooTnpixTou Avevriac 70 “Tnorăro, nai. Seose- 

Ecorărov “Fyewâvoc n&ons Ovopepefhaylac Kupiov Kupiov "lwăvvev 

"Adefavpoy Taia Bo668a, $ xai mpocepoviin, xai mpo tponăv 

zoo Maxaputizou Xa GopWTĂTOI Teaosoduuwv Kupio» 'Eopritt, 

"A pyiepaTtvovTeg 36 MawepoTărov Mrponoirov Obyupefhayias 

Kuptov Tenyipto». "Ev Neoupiypnbhon -zuzwypapia £v BovxowpeoTitp 

17168. | | 

«Gramatica lui Teodor, întroducere în cele patru cărți, 

comentar la a patra, adunat din mulți de Neofet lerodia- 

conul Peloponisianul, și acum întă'ă dată în tipar pe vremea 

păditei de Dumnedeii Domni a prea înalțatului şi prea pio- 

sului Domn a ttă Ungrovlahia, Domnul Domn loan Alexan- 

dru Ghica Voevod, căruia s'a şi dedicat, şi prin îndemnul 

prea fericitului şi prea înţeleptului Domnului Efraim al le- 

rusalimului, pe când era ca Arhiereă Preasfinţitul Mitropolit 

al Ungrovlachiei Domnul Grigorie. In tipografia din nou în- 

 fiinţată, în Bucureşti 1768». 

LXVI) 'losig uovaX0d zu Bavevyioy 7ă epeflivra, duse 

zo “Tindorăro» sai eboefeorăro) nppnv îife5v06 Mo)o6ay las 

K. K. Fenyopinu "Ahegăvăpu Țutaa Boefâd, tmipehba Buax6veu TO 

Bovhi&peios. zv Aeupia 1168. 
9
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«Iosif Brieniii monah, cele aflate, după cerirea prea înal- 

țatului, prea piosului fost Domn al Moldovlahiei D. D. Grigorie 

Alexandru Ghica Voevod, cu îngrijirea diconului Vulgaris. 

în Lipsca 1768». 

LXVII) Afazxadta Xprortavixă râs 'Opodofov îuâv Ilisrewg, 

IleprExovoa Tă âvapuatârepa dpdpa. Ta reia xăde yproztavs 

Zyec Yptos vă îăevon d va cobii. Koi părara ci Ilabayoyol 

dpetdovai vi Owăoxwat dv tpwranonpioeos TA Tâv Xptotixviv 

ratia. 

"Eni râc Qecornpinrov “Hiyeuovias Tod “Ybmdorărov îuâ&vy AU- 

Q£vrov, xot “Hyyeuâvoă măons Obyypobhay tac Kupiou Kupiov 'wăvvov 

"Ahetavâpov Yxaphdrov Tuixa fo655a, 

"Apytepurevâvros Tod mavtepuwrărov Mprpomohizoy “Ayiov Oy: 

YpsBhaytac Kupto» Kwoiov Ppnyoptov. Năv mpârov runwbeida, Șt. 

yhorros eis dz) Poziinhy PhGooav xai Topuri 

"Ev ri Na runeypapia Tod dp0o56Ev vivo Tâv Puunto: 

ri) ovarabdeisn brd Tv "Exhaunpov "Hyeuovixăv Ilpooragiav al 

Unepăoniar» Tis adT0d “TimoTnros. 

"Ev Bowusupeariw, "Era 1768. 

«Invă&țătură Creștină a credinței n6stre Ortodoxă. 

Cuprinqând articulile cele mai de nevoe, pe care ori-ce 

creştin are nevoe să le ştie ca să se măntuiască. Şi mai 

ales Pedagogii datoresc să înveţe pe copil cele ale Crești- 

nilor prin întrebări și respunsuri. Pe timpul păditei de 

Dumnedeu Domnii a prea inălțatului nostru Domn şi Ege- 

mon a t6lă Ungrovlahia Domnul Domn loan Alexandru 

Scarlat Ghica Voevod. 

Pe când era Arhiereii Preasfinţitul Mitropolit Sfinţitul 

Ungrovlahiei Domnul Domn Grigorie, acum întăia dată ti- 
părilă în dou limbi, în limba Grecâscă apla şi Turcâscă. 

In noua tipografie a neamului Grecesc Ortodox, înființată 
prin luminata protecţie și sprijinirea domnâscă a Inălţimei 
Sale. In București, în anul 1768».
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Pe contra pagină există marca țărel apoi două poesii sub 

emblemă, una la emblemă, alta la adresa Domnului. Pe 

pagina din faţă este acelaş titlu ca şi în grecește în tur- 

cește, cu adaosul că să spune cine a corectat textul turcesc. 

După acesta urmâză o prefață în limba turcescă şapol 

textul unul Catihis pe, scurt (publicat de mine în Romănește 

după un manuscript de la Argeș, în Biserica Ortodoxă). 

După Catihis, care cuprinde 42 de pagine, urmsză: 

Ridnois ud râs îucpas Bhos Tod Xp6vo nov ypeworei d Xpia- 

zavds vă wnorebn îi vă xaradm. «Inștiinţare pentru dilele a- 

nului întreg ce datorește Creștinul să postâscă sau să mă- 

nânce de dulce». 

In fine alt tratat tot în grecește şi turcește: 

[legi vic efneulas fBaorhuxiis xai Marprapywil Movâc Tîs 

Mavayias zov Eouue)ă. “Opaia Sriypnois. «Despre respectata Mo- 

nastire impărătâsca și patriarhicescă a Născătorei, din Su- 

mela. Istorisire frumosă». 

Acestă istorisire ţine până la pagina 64 de la 45, câte 

Catihisul. 

Altă carte aprâpe identică ca conţinut. 

LXVIII) 'Exdoyi 705 bahrnplo» navros, ele Te otodoyiav ab 

"Airnaw, ovhhoytiza âv napă NeopyTov iepodraxovov To Îledo- 

novwaaiou, vv Bi npâTov TROIS 2x5oBetoz, veri ij Ilxvaxpavre 

05 Q:o05 dâyov Mnrpl. 'Erl ri “Hyeuoviac 700 TamvoTrăTov 

Ad6vzo» năzns OiyxpoGhaxtac Kuplov 'Lodyvo» Tpnyopio» Palixa 

f2e665x. PApytepaTevovros Tod Tixvepwzăzov Minrponoirov Owy- 

„pobduxias Kpio» [pniyoptov, apă 705 2v ipouovăX ot )ayiaTov 

[Ta 90evio» XoehubTov TpamnefouTioy 70 Meratomovhov. "Ev Ti 

ară rd BouxovptsTiov via TUnoypapiă, Ev zel cwrnpip 1169. 

«Alegere din igtă Psaltirea, adunată de Neofet ierodiaco- 

nul din Peloponez. Acum întări dată în tipar s'a afierosit 

icei Cuvintului lui Dumnedei, pe vremea 
prea curate! Ma 

minatului Domn atâtă Ungrovlahia Domnul 
Egemoniei prea lu



loan Grigorie Alexandru Ghica Voevod, pe când era Ar- 

hiereti Preasf. Mitropolit Ungrovlahiei Chir Grigorie, de cel 

mai mic între ieromonahi Partenie Sumeliotul din Trape- 

zunda de la Metaxopol. 

I6 tipografia nouă din Bucureşti. In anul mântuire! 1769». 

După acest titlu urmeză dedicaţia câtră «Prea curata 

Maria, Maica Cuvintului lui Dumnedei», și în care se spune 

că în Muntele Sumela se conservă icâna zugrăvită de Sf. 

Apostol Luca. Dedicaţia este făcută tot de Partenie editorul. 

După acesta are o precuvintare de Neofet lerodiaconul Pe- 

loponisianul din Ebrei, care a fost profesor însemnat și 

director Academiei din Bucureşti și comentator al marel 

Gramatici a lui Teodoru şi alte scrieri de valore, era un 

bărbat cult şi a fost profesor şi în lași; știa forte bine şi 

limba românescă. El este şi autorul cărței Roinânești nu- 

mită Praştia, în contra evreilor. El a murit la Monastirea 

“Cernica la adânci bătrănețe. - 

Cartea la început are icâna lui David şapoi urmâză o 
serie de psalmi, de doxologii ori Mulţămiri cătră Dumnedei, 

cuprindând 10 psalţi, altă parte—Cereri—cuprindeni! 12 

psalmi din psaltiri și termină cu o doxologie. 

Cartea, este un octavo mic și cuprind numai 48 de pagini. 

LXIX) 'Op0â5otos BiBaxonaMa. Suypageioz uâv mapd To ua: 

xapuorărav xai gopurătov Ilarprăpxov Tăs ueyhns now 'A- 

eBavăpeiac, Kupio» Meherioy 705 Ilnyă. Ilăv cptAruos ris '0o- 
BoĂ6ăout y Xpro tiavols al Eoneuutvoc TaUTnv âvayvwozuoyat. Niv 

dt Beurepov ronet îxăufeia îm. ri Seoppovpiitov fyeuovias Toi 

dpnăorărov xx proxpiarov Abbivzov, mdons Ovwyrpofdayias, 

Kwptov T'pnyopio» "Adeziv5pou Duina for6â5a. 
_Emtpehele xxl Barăw Tod poxapiorărov val gopohoyuorărov 

v “LepuoohUuwv (larptăoyw, Kuptov "Eponiu., 
e Ti runoypapia Toi Ilawegwrătov xl hoyuozăro» Mnrpo- 

modirov Kupio» Tenyoptov fân dpyteparetovros.
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Av tmătopdiooewc 705 navoatohoyiorăro» |lptogozv'pxthAov Ka 

sapio. 1169. llapă Tonyopie iepouorăx Tur, | 

_ «Inv&țătura Ortodoxă, compusă de prea fericitul şi prea 

înțăleptul Patriarh a marei Cetăți a Alexandriei, Domnul 

Meletie Piga. Prea folositâre creștinilor Ortodoxi și celor ce 

o vor citi cu luare aminte. Acum a doua ră editată în 

tipar pe vremea păzitei de Dumnedei Domnii a .prea Inăl- 

țatului şi de Christos iubitorului Domn a t6tă Ungrovlahia, 

Domnul Grigorie Alexandru Ghica Voevod. - 

Prin îngrijirea şi cheltuiala prea fericitului şi prea înv&- 

țatului Patriarch al lerusalimelor, Domnul Efrem. | 

In tipografia Preasfinţitului şi prea învățatului Mitropolit 

Domnul Grigorie ce acum arhieratisește. 

Prin cercetarea prea cuviosului învăţat Protosinchelul Che- 

sarie 1769. La Grigorie ieromonahul Tipograf». 

Pe contra pagină sint la un loc ambele steme ale Prin- 

cipatelor, Corbul și Zimbrul, ceea ce însemnă că Ghica fu- 

sese Domn şi în Moldova. Sub stemă sint următârele versuri, 

pe care le traduc: 

«Şi crucea decorativă, semnul piosităței, iubite Domn al 

muselor, lauda Egemoniei, purtată de Corb, aii mișcat spre 

zel pe Domnul Efrem, Patriarch înţălept şi zelos ca să ti- 

părâscă cartea ce cuprinde cele ale religiosităţei, pe vremele 

când Domneai strălucit în Valahia». 

După acestă poesie şi o alta mică în două rânduri, ur- 

mâză o prefață cătră cetitori, scrisă de ierodiaconul Neofet 

Peloponisianul. 

Acestă prefaţă este forte erudită, şi în care se dai date 

positive asupra vieţei literare a lui Meletie Piga, renumitul 

învățat Patriarh al Alexandriei. Meletie Piga era un aprig 

“apărător al Ortodoxiei conira înrăuririlor papistăşăști prin 

locurile nstre și în Polonia, și care se făceau de cătră 

lesuiţi. El a scris multe epistole polemice, apărând Orto- 

doxismul pretutindenea. In unele de bună s6mă că se vor
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găsi și materiale privitâre la Români, din punct de vedere 

religios. Traduc aci numai o parte din acâstă prefaţă ce se 

raportă la localităţile vecine Romanilor: «.....Se portă Și 

alte deosebite epistole de ale lui imprimate; dintre care una 

cătră Sigismund al treilea Regele Poloniei, trimisă din E- 

gipet la 1600, în care mai ales combate escelent primatul 

Pontificiului Romei și cu diferite argumente constată pur: 

cederea Sf. Spirit numai de la Tatăl; apoi l&pădă unirea 

pe care o hotărisă Sinodul în Florenţa cum şi dogmele lui. 

După aceea primește pe lângă el pe Ciril Lucaris, pe care 

Pa trimis cătră Grecii şi Ruşii din Litvania, şi la alţii de 

aceaşi credinţă, după cum spune Rinald și alţii, cari au 

publicat acestă epistolă, ca Exarh al Tronului Alexandriei, 

având Ciril Lucaris şi dreptul de Exarh al Scaunului Con- 

stantinopolului, neusând de loc de titlul său propriii al ad: 

ministraţiei. Apoi alte două epistole scrise din Egipet Și pe 

care le-a publicat amintitul Rinald, una cătră Martini Vro- 

nieniă, iar alta cătră Simeon, iubitorul de Dumnegei Tor- 

nuviii președintele Bisericilor religiei Boemice din Polonia 

mică, respundând la, cele ce i s'a scris de acolo. Mai enu- 

mera Riginuolsiu (“Prytvov5)otos) şi alte două scrisori, dintre 

care una din Egipet, s'a scris Consulului Pochiei celui în- 

tătă Stăpân a i6tă Rosia, descriind cu jale nepăsarea ace- 

luia, ca adecă prin legatul pontiiciuiui el și totă Biserica 

s'a supus și Bisericile r&săritului s'aă unit cu ale apusului, 

ceea ce a Jovedit că-i falș; Iar în alta se dice că este într'o 

carte poloneză, avend titlu: Apologie asupra Grecilor uniţi, 

edată în anul 1632. A scris și Regelui Cneaz și Rușilor 

și Hioţilor, luptându-se pretutindeni, cum dice Alaţiu, in- 

sădind dogmele Greceşti şi combătând superstiţiile latinilor. 

Epistolile lui s'aă publicat grecește la Londra...» 

Acest mare apărător a mai scris și alte tratate între care 

şi cea presentă, ce-i în formă de dialog, între profesor și 

ucenic. Apoi mal știi că acest Meletie Piga a stat în co:
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respondenţe diplomatico-religi6se şi cu Marele nostru Vitez 

Mihail Vodă. Eă am vădut cu ochil un manuscript, în Bi- 

plioteca Seminarului din Halchi, în care se cuprindea şi 

acâstă corespondenţă. Astă-di Academia nostră posedă a- 

câstă corespondenţă, ce se va publica la timp. 

Cartea este scrisă în limba veche și într'o frasă elegantă, 

ceea ce probâză că Meletie Piga, ce-și făcuse studiile şi în 

apus şi cunoştea pe deplin situaţia religi6să din apus, avea 

destule puteri și mijlâce de a combate proselitismul apu- 

senilor şi încercările lor de a vina spre unire cu Apusul 

pre Ortodoxi. După Efesanul, acesta-i cel mai aprig apă- 

rător al Ortodoxismului, cum spune și Alaţiu. Acâstă carte . 

a fost imprimată inlăia dată în Viena, pentru a fi citită de 

Ortodoxii ameninţaţi de uniaţie, iar acum s'a imprimat în 

tipografia. Metropoliei din Bucureşti. Cartea este un quarto 

mare, pe hârtie albă, litera garmond. Cuprinde 320 de pa- 

gini. Acestă Teologie are spirit apologetic, dar și polemic 

tot de odată. 

LXX) Mai Adyodorov Î. "Axohovikă re îv plot; nxTp06 

Îu.6v "A etvăpov "A pyLemuoxOT0U KovoTavrwvounohews, owvrabiica 

îv ze 1167, îi dăwozecws od “Tipnhorări xai eboc6rorăto» Ab- 

Qtvreu măsns Oiyypo6Aaxtac Kupiov Kupiov "Looăwveu 'Aetâvăpou 

Bxapharo» Duixa Bocf6da, xai Seopnbeioa Onă 70 WAXApLUITĂTOU, 

LoowrăToy Mu [xrprăpyov ris &yiac [lohews “Lepougahău. za 

zăons Iadaustivis Kuptoy "Eppatur, "Apyuepazevâvzoc 709 Îlawe- 

puTAT0y, Noyiotăro» xai Sconpof)-hTav Mnrpomohiroy Owyypobha- 

tac Kuptov Kuptov Tpnyoptov. 

Nov 52 vunuwbeioa omovăi, x7i imwedeig 705 T'puoTărov ual 

eăyeveordzov dpXovTo6 în Bhaylaa Kuplov "Lozwvov Baxaptoxo)ev 

Mesy&ov Biortipn mai WEyăhoV Bixatopohanos Tis peyăins 'Ex- 

xmaiaG Tod îv KwvoravTicun6)et 43007040 TxT2t20X LO Sp6- 

vav. "Ev “Evezimav 1771. (iscălit greceșie: Mega A. Talia, 

și pecetea sa).
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«Luna August în 30. Slujba celui întru sfinți părintelui - 

“nostru Alexandru Arhiepiscopul Constantinopolului, com- - 

pusă în anul 1767 după cererea prea Inălţatalui şi prea 

  

piosului Domn a t6tă Ungrovlahia Domnul Domn loan A- 

lexandru Scărlat Ghica Voevod, şi revădută de prea fericitul 

şi prea, înţăleptul nostru Patriarh al sfintei Cetăți Ierusalimul 

şi a t6tă Palestina Domnul: Efrem, pe când era ca Arhiereu 

prea sfințitul, prea învățatul și de Dumnedei alesul Mitro 

polit a! Ungrovlahiei Domnul Domn Grigorie. 

lar acum tipărită cu osîrdia şi îngrijirea prea cinstitului 

şi prea nobilului boer din Valahia Domnul loan Văcărescu 

„ Marele Vistiar şi mare Dicheofilax a marei Biserici a tro- 

nului patriarhal apostolic din Constaniinopol. In Veneția 

1771». 

După acâsta urmâză o dedicație de Nicolae Villara cătră 

Domnitorul Alexandru Ghica, prin care-l laudă. Stihirile de 

la vecernie sint scrisă în grecește de loan Văcărescu după 

prosomia 5 2E 5Viorov xAndeis.... Aceste la Vecernia mică; iar 

la cea mare stihirile sint tot de loan Văcărescu după pro- 

somia: 7âv odpawwy rayuărwy. Stihirile la Litie sînt -de un 

leromonah Dosotetii, | o 

Stihirile de la Stihovna sînt scrisă de Nicolae Vilara. 

Cântările de diminţă sint scrisă și de loan Văcărescu și 

“de N. Vilara. Canonul este scris tot de loan Văcărescu. 

LXXĂI) xepă Evds axat mnevrinovra Oriuwnuatiorăv cls Tv 

"'Oxrăreuyov uni 1 Tv Browtoov. 'Hân mpâărov TUn0Is 2x5odeioa 

ăftwoer u. v 105 esefeaTăroy xa! ja hvori To “Hjeuovos TA0Y,G 

OvyypofAaxlas Kupto» kupiov L'pnyoptav "Adefâvăzov Drlaa, Ent- 

pede 38 Nwxnpspov tepopovăgou Tod Oeorânov, 2v Aewia 1112. 

«Sirul a cincă-qeci și unul de comentatori în Octateuh și 
în cele ale Impăraţilor. Acum întăîă dat în tipar, după 
cererea prea piosului şi prea luminatului Domn a tâtă Un- 

grovlahia, Domnul Domn Grigorie Alexandru Ghica, prin
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îngrijirea lui Nicifor ieromonahul Teotochi. In Lipsca 1772». 

Cartea cuprinde două volume în folio. 

LXXII) 'lepâv 'Anăvbioua meprtyov zizcapas nai Exatov lare- 

plac zis Iahmăs nai Nas Abis, perappaabiv îx Tis "yep- 

averii; es vhv xorvoripav zâv vv “EXfyov Buhextov, ps 6i- 

Îov mpoetoayuriv Tv malâwv es ră Sia, Urmă [loAvypoviov 

AnunTpiov rod Opawbc. "Ev  eubia râs Satowas Ev Ti Tvnoypapiă 

ze Zowuep. îv Exev 1115. 

«Adunare de lucruri sfinţite, cuprindând una sută şi pa- 

tru Istorii a Vechiului şi a Noului Testament, tradusă din 

Nemţește în limba obștescă de acum a Grecilor pentru: 

uş6ra întroducere a copiilor în cele Dumnedeeșşti de Poli- 
hrone Dimitrie din Tracia. In Lipsca Saxoniei, în tipografia 

lui Sommer, în anul 1775». 

Cartea, este dedicată Domnitorului Grigorie Ghica şi sub 

portretul sei din carte citesc: [pnyâptov Dzira râv Aaxiv ie 

Kwuâv apgovy, alwva xpusoiiv măai didovra cote. «Priveşte pe. 

Grigorie Ghica al Dacilor Guvernator vigilent, dăndu-le tu- 

turor seculul de aur». Cartea este imprimată de lucx și cu 

portrete din Vechiul şi Noul Testament f6rte multe. Octavo. 

LXXIII) SuXAcyă diapbpuov nonuirov îpopiaotixâv, npăs Tâv 

“TynhdTarov „ai edoeftorazoi “AbDivrny vai Înyeuova răons Oyy- 

xpofhaytas Kuptov Kuptnv "Loozvviy 'AdtEavăpov “Tbnhdvrnv,. aud- 

Meybeiga mapa Nexohdov Bedhapă 0 Tă dand TUzots 2Ee560n, 

imuuehela de xai Bophooaev 70 iarpopthoaâpo Kupiov Gopă Mav- 

zaxăam. îv £xe cornpip 1711. îv Aewig. 

«Adunare de diferite poesii e laudă cătră prea înălțatul 

şi prea piosul Domn și Egemon a t6tă Ungrovlahia, Domnul 

Domn loan Alexandru Ipsilant, adunate de Nicolae Vellara 

cu a cărui cheltuială sai dat în tipar, cu îngrijirea însă ȘI 

corectarea doctorului filosof Domnul Thoma Mandacaș. În 

anul mântuirei 1777, în Lipscă». 

10
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Cartea este o Broşură în 4 mare, cuprindând 36 de pa- 

gini, numai poesii grecești, esceptându-se întroducerea. de 

la început, care-i scrisă în proză în limba veche Greâcă de 

cătră Nicolae Vellara, ce fusese Secretar și lui Nicolae şi 

Constantin Mavrocordaţi. Introducerea n'are nici un interes 

istoric pentru noi, de aceea n'o mai traduc, ci intru direct 

în cercetarea şi examinarea poesiilor scrisă la, adresa Dom- 

nitorului Ipsilant, extrăgând din unele şi traducând pe altele 

ce ne intereseză. Cea întăiă poesie sînt nişte versuri lambice 

de N. Vellara, Curtea Domnâscă, pe care a didit'o din noi 

..... 

Aopi) reraxâc Sipupesic ExLorăras A așezat membri observatori ca- 
Nosiv re 8etvobc, nai zovsiv Gpaorapiovs, | pabilă și de a pricepe și energiei, 
Avpajrptov se roy Tuixa Mzăvov ueţay, |de a stărui, pe Dimitrie Ghica ma- 
Rai Nix6haov Tv peȚav îv Bopvixots  |rele Ban şi pe Nicolae Marele Vor: 
Aovââoxavhoy 10 m&hovra apyatov âvos, | nic și pe Dudescu ce este de neam 
Tobrots Gvepayy zpoorinat 10 tpirov, | vechiă, la aceștia a adaus de con- 
'0&năra E peupeiv, GviiaGoiv re mauihwe lucrător și un al treilea, dibaciu a 
Mes:AvLoăprv Behiapăy Low. afla şi bine a conajuta, pe Medel- 

nicerul Ioan Vellara. 

Prin urmare cunGştem din aceste versuri cine ai fost 

supraveghetori! la clădirea Palatului Domnesc din București 

pe timpul lui Alexandru Ipsilant Voevod. 

După acestă poesie mai urmeză alte 6 poesii eroice din 

câte două şi patru versuri și una carcinică. Tot acest Vellara 

mai face și alte poesii cu ocasia facerei une! cișmele noi 

de Ipsilant în București. lată acestă poesie: 

Tov “Trpâvrov "Ahavâpos x ăpraros 
“H-jeuâvoov ră xhEG, ptevtwv T'axpărs, 
Il)siorors xadivas r5 6 âyadoio. aro- 

Alexandru cel mai bun dintre 
Jpsilanţi, fala Domnilor, superiorul 

i celor născuţi, înfrumusețând cu 
e _ | teYpov |mulțime de bunătăţi orașul, os- 

Qădeie âs ănos Tâv Tpotăpuv novtoac, tenihă ca nimene dal din îna- 
Ta ppt OpXSoIS S0voui4, Yepbpor, jintași la ședle, judecătorii, legis- 

WXOTpogsi is ss (mpotoc s radralaţie, poduri şi ospiciii de săracă 
oa %8paos) |(cel întăi ă 
Kai ri &' tocpa *pijvny Xadppbov Gâs ( care a făcut acestea) Vii zod și a zidit şi acâstă căușmea ce 

curge frumos, răcorind pe cetă- 

ţăni cu ape răcă curgătâre. 

s nohitas Vâact pvoyduts,
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Mai sînt și altetrei poesii cuprindând tot acâstă materie. 
Urmâză apoi oaltă serie de poesii, care încep cu cuvintele, 

cu una din literile cuvîntului Alexandru și Ecaterina Dâmna 

Sa; apoi un iamb la chioșcu făcut de Domnitor la Herăstrău 

şi în care cuvintele se încep treptat cu una din literile 

Alexandru. O altă poesie în limba apla tot la chioşc între 

altele citesc: «<Graţiile naturale, frumuseța tehnică, varie- 

tatea desfătătore a vederilor, aceste trei care atrag, unde 

ati intăetatea, frumosul, verdâţa, apa, darurile naturei...» în 

o altă poesie tot în limba apla se descrie deliciositatea si- 

tuaţiei de la Herestrăi ast-fel: «.... Frumuseţele se arată, 

de le ai şi ascunde, ori le ai descrie pe scurt, pe de oparte 

încet curg izvorele cu murmure, de altă parte paserile ci- 

ripesc intonând cântări. Acum vânturile plăcute răcoresc 

căldura, acum florile minunate totul coloreză, dupre cum 

şi peştii cu bucurie se jocă în lac, ca și cum ar fi înveţat 

şi ei să trăiască cu Gmenil...» Se vede că Herestrău, unde 

Ipsilant făcuse şi un chioșc, era locul de petrecere al Bu- 

cureştinilor pe acele timpuri. Tot odată poetul n'a uiiat să 

ne spună și de lacul cu peşte de la Herestrăi de unde 

mânca şi ei pește prospăt ca și noi acum. După aceste 

poesii variate urmeză nişte cuvinte de laudă în prosă scrisă, 

la ocasiuni și sărbătorile mari, ca la Paşti și Crăciun de 

Jeromonahul Amvrosie Pamber, de loc din Maschopol. Aceste 

ati nici o însemnătate istorică, de nu, pâte modul cum 

se felicitati Domnii la sărbătorile mari. Tot acest Pamber 

are și câte-va poesii erologiace, fără val6re. După acestea 

urmeză Epigrame Ero-elegiace a Profesorului Teodor a șcâlei 

Domnești din Bucureşti, apoi o altă Ero-elegie de Constantin 

Hagi Gheorghiu Cohan la adresa Domnului și a DOmnei. 

Broşura, termină cu o Ero-elegie lui Ipsilant Voevodul 

cu ocasia clădirei Academiei din București. Iat-o:
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"Haas ăheţjswv ăvăpăs: pepvopuoy &8e| Ai venit ca să protegi pe Omeui 

"A)ecavăe XpăTOs Cuăpsvos Aaxins. purtând acest nume de Alexandru 

Il gros rex Veutdhov tor: p.ovoây E (protector) puterea de viaţă a Da- 
iwmâva |eiei. Cel întătăi ai instituit Eli- 

Koop&y îâp.0o1jym robs modiras mpowppă- | conul muzelor înfrumusăţând cu 
vos. Îştiinţa în grabă pe cetățăni: Pă- 

Taixa (pote Daia) daxây cd & îmsi mhetor | mântule al Dacilor fiind-că te bu- 

Er Enraereiy curi că posodi de mai mult de șapte 

Xaip' e detapâvn Kpăvropa paostpâpovy. ani acceptând pe șeful nutritor al 
muzelor. 

Acestă poesie este scrisă tot de Nicolae Vellara, ea este 

însemnată, pentru că ne spune clar că și Ipsilant, pe lângă 

Constantin Brâncovânu aii clădit casă spaţi6să, numită A- 

cademie, pentru șcâle. 

LXXIV) Kwvoravrivov Aanbvre dâyot nawnyupinoi, ele ămAovG 

orixo0ws ei Eyxoutov Bgpâpuv âyiwv, viv TpOTOV TUTOIG 21800cv- 

ec Bana Tod ebyevesrărov dpxovros Enadipn xuptov "TaxwGâxn 

“Pilou xi dpiepulivres 7 adr Kovoravrivw Aamâvre Bapivapr, 
ră perovouacbivri Kaoapip. Evrinat. 1118, napă Avunrplp 
GQeoSoaiov, 

< Cuvinte panegirice ale lui Constantin Daponte în stihuri 

simple spre lauda diferiților sfinți, acum prima dată editate 
prin tipare cu cheltuiala prea nobilului boer Spatarul Domnul 

lacobachi Rizu și afierosite aceluiaş Constantin Daponte 
Caminarul, ce s'a numit Chesarie. In Veneţia 1778, la Di- 

mitrie Teodosiu». Formatul 80. 

LXXV) Ewwrayuăriov Nowy. [legi euratiae xai Tod xxân- 

xovTo; Exăorev T&V upiTnpluov oi TG îppixiov rod ÎlpryrltrăToy 

Tis Biaxias T6v dvmuâvTov ei T6 nodurindv. 

“Odmyia râs etc 7ă 2Eăs dnopacews Tâv de 1unâv dn ov)- 
Nexbetov dnobiewov yevonivov, ueră râv Baoutây Ata rayav, 
Ilpic âxpi6ij rod Btxaiov auvripnaw, ua npds 75 Tv nToxâv x 
mavros Tpomov dvennptaoTov. 

Drhonovnhiv mapa 705 euzebeorăroy, aopurărov xxl Meyaho- 
rpemeorăTov, “Hyeuâvoc mâsns 'Ouyypofharyias Kugtov Kuplo» 
"Looăvvov "Aetavăpov "Iw&vvov “Timhdvrn foc6âba,
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Kara 7ă 866owov xXpovov Tis Otoornpixrov awrod Atfjevrelac. 

“lepapyovros 705 [lavtepohoyuoTăTov Mnrponohirov, Kuptov Kuptow 

Tpnfoptov. Nov mpbtov TUn6ts 2uBoBâv zic “Poouoiixăv xai ndTptov 

Thârezy. "Ex 1ij tunoypația ris “Ayworărne Mnrponâheoe 'Oyy- 

po6hayias. "Ev Eze+ comp 1780. Kara uifva XerrtuBptov, 

«Colecţiune de legi. Despre buna ordine și datoria fie-cărui 

din judecători şi a officiilor Principatului Valahiei ce aparțin 

la politie. | 

Conducere a hotărtrei de acum înainfe a pricinelor în- 

tâmplate, adunate acum ca normă (tip), cu disposiţiile ba- 

silicalilor. Pentru susţinerea certă. a dreptului şi spre neasu- 

prirea celor săraci prin ork-ce chip. 

Lucrată de cătră prea piosul, prea înțeleptul și prea mă- 

reţul Egemon a t6tă Ungrovlahia Domnul Domn loan A- 

lexandru loan Ipsilant Voevod. 

In al șaptelea an a! păzitei de Dumnedei Domniei sale, 

pe când era Arhiereu prea învățatul Sfinţitul Metropolit 

Domnul Domn Grigorie. Acum întăla dată, dată la tipar în 

limba grecâscă şi a Ţărei. În tipografia prea sfinţitei Mitro- 

polii a Ungrovlahiei. In anul mântuirei 1780, în luna Sep- 

temvrie. 

LXXVI) Mavaooi To “Hi&dou—)6yoc tpnopuaoTinte ee 70 

“Ynh6rarov vai Seogefioraroy Adbivrnv Kuptov Kuptov 'Loavwny 

"AdEavăpov “Tinhâvrny Tv penadoynentozarov “Hyepâia aci 

Odypypo6Aax tac, E730n di îv doi val mpoopowmpatii 'E- 

TusToii,. 

«Manassis Eliadis Oratio panegyrica, ad celsissimum ac 

serenissimum principem Dominum Dominum loannem A- 

lexandrum Hypsilantam, serenissimum Ducem totius Va- 

lachiae. Positum etiam in principio Epistola dedicatoria». 

Lipsiae. Ex officina Breitkopfia 1781. 

După titlul acestei cărți urmeză, imprimat pe ambele pa- 

gini f6rte frumos, efigia ţărei, o aquilă ținând în gură o 

cruce și deasupra 0 cor6nă, apoi o ghirlandă de stejar.
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Gravura este admirabil executată. Epistola dedicatorie ne 

având nici o importanţă istorică pentru noi Românii o trec 

netradusă, pentru a ajunge la discursul de laudă pe care 

Pa scris acest Manassi lliade, care a fost un profesor re- 

numit și Director al Academiei din București. 

Din discurs traduc tâtă partea ce ne întereseză, şi care 

descrie cu multe amănunţimi tot ceea ce s'a făcut cu de- 

osebire în București pe timpul lui Alexandru Îprilant Voe- 

vod. Intre altele citesc la pagina 52, după ce-i descrie 

origina lui Ipsilant, educaţia şi instrucţia al6să ce a primit, 

căsătoria sa și funcţiunele în care a fost învestit la Portă, 

până a ajunge la Drăgomănie și apol la Domnia, Vaiahiei, dice: 

«Ajungând cu cuvintul aicea, nu ştii în cotro se mă 

întorc şi ce mai întăi se fac? Cum să nu'mi întind cuvin- 

tul mult, şi apoi, nu cum-va din lipsa de timp, să nu ating 

deajuns calităţile aceluia? Cum, lăsând acele calităţi, nu 

cum-va 'mi voii micșura cuvintul, perdând ceea ce este 

mai însemnat? Căci îmi pare că nu este bine să las dea 

vorbi despre acestea, deşi este cu neputinţă a le înşira pe 

tâle. Deci să știi ceea ce am socotit să fac, că voiu ţinea 

calea de mijloc, şi alegând pe unele fapte din ale aceluia, 

cât îmi va fi cu putință pe scurt, le voiă supune privire, 

nu că d6ră prin aceste îi împletesc tâtă lauda, ci că aceste - 

vor fi ca o amintire și a celor-lalte şi, cum se dice, din 

umbră să arăt statua sai de pe unghii pe let. Și mai în- 
tăiu acea împrejurare atâta de mare: cunoscâni el deci că 

afacerile publice sint în mare turburare și învăluire, pen: 

tru că atunci încetase resboiul, apoi că tulburările vor 

crește din acâstă câusă. Dupre cum vedem că se întâmplă 

pe mare în timpul erne!, când vânturile ce o agită înce- 

teză deodată, că sa luminat eterul şi liniștea a cuprins 

totul, că nu există ma! mult vijelia şi încă se văd valurile 

mărei sbuciumându-se și lovindu-se cumplit de maluri; a- 
cesta se întâmplă natural şi în aceste vremi, deși s'au ter-:
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minat deja turburările resboiului, sint încă înferbântate so- 

cotinţele tuturora şi se agită cumplit respectiv de noile 

urmări, apol afară de miile de individe deprinse a trăi sub 

arme, împrăștiați în tâtă ţara, dar şi toţi cei ce se soco- 

teau cuminţi, sau că lucrurile se vor termina în ceva de 

nesuferit, sai că se vor stabili în cât-va numai cu timpul 

prin pedepse aspre (cari fără de vărsări de singe şi fără 

de mari tulburări să se linișt6scă acestea, nimărui din ceă 

din timpul nostru nui s'a părut că ar fi vre-o garanţie vred- 

nic de credinţă), Ast-fel dar fiind lucrurile şi ast-fel fiind pă- 

rerile acelor Gmeni, ce aă părăsit atunci Valahia, luând 

Domnul Guvernămintul, cum şi afacerile, le a adus la, si- 

guranţă și socotințele supuşilor le a dirigeat spre regulari- 

tate, şi nu ştiu cum combinându-le acele socotinţi între 

dînsele, atârnând tote de la el și manevrându-i pe toți de 

a privi cătră un început (conducător) regulat, în cât nici 

să se credă că s'ar fi întâmplat ceva mai noi în Valahia. 

lar acestea le a făcut nu întrebuințând sila, nică aplicând 

pedepse celor răi. Căci știm că pe timpul guvernămintului 

s&i nu s'a vărsat singe nici lacrimă, lar sabia era purtată 

maj mult ca o anathema, de cât ca o armă: și cel ce 

pribegiţi prin fugă din patrie, cari fusese forte puţini, nu 

ştiu. ce fascinaţiune ori ce dibăcie întrebuințând, pe care 

nu pot s'o numesc, căci nu-mi este cu putinţă ca se gă- 

sesc o vorbă pe care s'o aplic faptului, pe toți ca prin o 

putere Dumnedeâscă pe cei rti ce nu pot să fie liniștiți, 

privindu-i în faţă îi obliga spăimântându-i și prin acesta 

uitându-și r&utatea lor proprie, iar pe cei buni îl îndemna 

se aibă curaj; frica și sufletul lor neliniștit li-l ridica, prin 

o inspiraţie înțăleptă . 

Acestea dar ast-fel şi în acest chip sînt şi care altora 

ar fi de ajuns şi obiect sigur spre gloria cea mai mare.. 

Dar faptele aceluia, cât de mari? Căci ruinându-se ţara de rez- 

botul de înainte și tinerimea împrăștiată la t6te marginile
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pămintului, dintre cari unii de tâma ce-i ameninţa, şi în 
present furișându-se de necazurile de acum; Jar alţi prin 
înjurii și nesaţiu armatei duși în robie, şi acesta era ma-! 
joritatea și partea cea. mai al6să a locuitorilor de mai îna- 
inte (căci nu reușisă să fugă de nenorociri, de cât puțini 
ş dintraceștia cel cari aveai bani), în cât era o privelește 
"de jale şi de compătimire se vedi ţara cea mai îmbelşu- 
gată ajunsă la o sărăcie cumplită, crescând spini Și pălă- 
midă, ca cum ar fi fost blestemată. Nenorocirea se părea 
că are trebuință de un ajutor mai mare de cât omenesc 
pentru a fi readusă ţara la vechia ei așezare. Atunci apă- 
rând Egemonul nostru ca un Deus quidam ex machina, nici 
la trebuit timp mult pentru a reda, țărei vechia ei fericire. 
Atâta înțălepciune a întrebuințat pentru a aplana nenoro- 
cirile si ast-fel de prevedere a depus. Mai întățu a publicat 
ertarea dărilor pe timp de doi ani, lar celor ce se reîn- 
tOrseră în ţară cea mai mare umanitate, și găsindu-li t6tă 
uşurătatea spre vieţuire, nu numai că a adunat pe cel 
imprăştieţi nenorociţi în r&sbotă, dar Şi celor-l-alți 6ment 
le au făcut îndemănare să vină cât mai mulți. Apo! şi celor 
ce s'au resvrătit în timpurile rezbotului și celor ce ieau 
făcut ceva r&ă țărei, pentru că multe se întâmplă în ase- 
menea, împrejurări, dându-le ertare celor greșiți și publicând 
neamintire de cele întâmplate, numai dacă în urmă se vor 
îndrepta și se vor arăta supuşi legilor, a dat voe ca r&- 
mânend la casele lor să se folosâscă cu Siguranţă, şi dacă 
din causa fricei pedepselor legiuite s'aă îndosit unde-va, 
să se întârcă în ţară uitând r&utatea oră vina, îi îndemnă 
să devină mai buni cu faptele ori umanitatea. Iar pentru 
cel ce erai sclăviți câtă umanitate Și îngrijire părintescă 
a depus? Cât ia fost cu putinţă a guverna în linişte de 
acum ţara, cum am dis, redobândindu-și mulţimea de 
Gmeni; nu sa sfiit nici de osten€la, nici a socotit mulţimea. 
cheltuelilor, deşi nu era lucru ușor de îndeplinit, Și nici
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spăimântându-se de vrăjmășia celor avuţi din causa, lipse? 

de robi ce sufereaii amar, cu sume colosale de bani, smul- 

gându-l din robia nenorocită, l-ati adus în iubita patrie, 

despre care sar fi putut face mai multă vorbă de mân- 

tuirea, lor, de cât de comoditatea şi siguranţa lui. 

Ore nu sint aceste. dovedile cele mai mari ale unui 'su- 

flet înţălept şi generos? Ce documente mai ilustre ar putea 

să fie de bunătatea pârintescă? Cicero fiind consul al Ro- 

manilor, pentru că a descoperit complotul lui Catilina și 

Lentul nu cu dreptul s'a numit de Senat Părinte al Patriei, 

pentru că s'a părut că a ferit cu uşurătate orașul de ciumă 

şi a scăpat'o de cel mai mare pericol? Cu cât mii drept 

Sar aplica denumirea acesta din cele săvirşite de acesti 

eroii al nostru? Pentru că nu numai ze răi și de cei de- 

prinşi a duce o viaţă tâlhărescă a scăpat de ameninţarea 

primejdiei ţara, şa făcut acesta nu întrebuințând violența 

asupra lor, nică uzând de arme, ori exilându-i, ceea ce-i 

mai comod; ci convingându-l să uite r&utatea și schimbân- 

du-se spre a deveni mai blândi, ceea ce-i cu mult de pre- 

ferat sîngelui şi exilărilor celor răi spre a curăţi societatea, 

cu care chip se face mai mic şi mai slab guvernămintul, 

pentru că ajunge mai mic numărul supuşilor. Ba încă și 

pe cei fugiți ta chemat şi pe cei robiţi ia slobozit şi la a- 

dus pe pămîntul patriei; de aceea să se numeâscă nu nu- 

mai părinte al Valahiei, dar acum încă și întemeitor al ei 

cu t6tă dreptatea. 

Acestă denumire i-o procură puterea şi în alt mod; dic, 

privind la acest oraş ce este în fruntea a totă Valahia. Căci 

acesta înainte de declararea resboiului era înfrumusețat cu 

mulţime de clădiri (edificii) măreţe și se bucura de multe 

mii de locuitori şi era cel mai bine așăzat între tâte orașele, 

după care acestea se judecă a fi fericite. Acesta atât de r&ă 

a suferit în timpul rezboiului, în cât dacă Var fi privit a- 

tunci din cei ce-l cunoştea bine mai dinainte, n'ar fi știut



  

nici să-i dea numele, ne mai presentând nimic din fericirea 

sa de mai nainte, ci ruine și prea puţine case ordinare, ca 

o urmă de recunâștere. Deci acesta ce era așa de renumit 

altă dată, așa de neinsemnat acum, ajungând la atâta în- 

josire; bine facerea Eroului nostru l'a învioșat, la înalțat 

la atâta frumuseţă și la ast-fel de fericire, în cât acum sa 
dedat la atâta strălucire că mai nu-i chip să fie cunoscut 

de cine-va, așa că mai că sar cuveni să se fericâscă ne- 
norocirile de mai "nainte, pentru că din pricina lor sa 

înalțat atâta. Pentru că nu numai, cum am fost dis, la 

* împodobit cu mulţime de locuitori, ceea ce este frumuseța 

cea mai bună şi siguranță oraşului; ci Pa și îmmulţit cu edi- 

ficii frumâse şi cu prisosință, escesive prin măreție, cu 

strade publice pentru siguranță deodată şi frumuseţă făcute, 
Și cu poduri peste riă a legat ambele maluri ale apei, ast-fel 
că la făcut un singur oraș și cu puțuri de apă, să le vedi 
dintre cele mai bune și mai clare şi fârte plăcute de ale 
bea, și cu clădiri de clușmele măreţe, dintre cele mai reci, 
acum pentru întăia dată, prin cheltueli forte mari s'a în- 
frumuseţat cu lucruri vrednice de măreţia sufletului săă. 
Pentru ce ași enumera una, câte una pe fie-care? Nu-i plină 
de acestea orl-ce scriere, şi ori-ce poesie? N'a ostenit şi 
limbele oratorilor şi muzele poeţilor înşirându-le cu admi- 
raţie? De accea mi se impune a scurta cuvintul ne mai 
dicând nimic despre acestea, nu pentru că le-aş fi tratat 
după insemnătatea, lor, ci pentru că sint cu neputinţă a se 
desfășura tote acele lucrări. De alt-fel îmi pare că-i şi de 
prisos de a descrie prin cuvinte acelora. ce-s cu putinţă a le 
privi cu ochii frumuseța. Acestea presta vederei; atrag 
e e AN ascineză la vedere, Ul duce la extaz şi chiar 

1L0r, ne-va ar îndrăzni a face acesta, dove- 
dește evident slăbăciune, învins de fapte. 
ani eee ane că piserea Finicul ducându-se în peri6le de 

Iopol și făcându-și un cuib combustibil din
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aromateie cele mai mirositore se arde, apoi încăldindu-i-se 

cenușa prin puterea zoogonică a s6relui reînviază din ce- 

nușă, luând mai întăiti formă de vierme, apoi iarăş forma 

ce a avut'o mai înainte se înveșminteză cu frumuseţă și 

devine tînără din bătrină. Oraşul Bucureștii suferind din îm- 

prejurările de mai înainte multe şi cumplite și la, sfirşit a- 

jungând şi la o distrugere complectă, fastă-di mult ma- 

frumos, mai strălucit se ridică din chiar ruinele ei prin 

mulţimea de bine-faceri ale Stelei Strălucitului nostru, ve- 

nind cu strălucită strălucire la bine-făcător şi cădându-l la 

- piciore, impodobită, pentru că a înavuţit'o cu ast-iel de 

protector şi Domn, şi ce alt este el de nu fundator şi pă- 

inte? Cu mult mai mult, mi se pare că a înfrumusețat'o 

de cât dacă i sar da de cătră e] să se împodobâscă cu 

numele săă şi s'ar numi Alexandropol în loc de București; 

ceea ce i-ar fi şi mai ușor și ar fi cu cuvint forte drept, dacă 

Domnitorul nostru ar administra țara mai mult cu faptele de 

cât cu vorbele, şi devenind fundator de fapte, iar gloria de 

nume, ca, ceva, nesuferit şi copilăresc şi înjositor aruncând'o 

a voit ca oraşul să rămână cu numirea de mai înainte. 

Decă privitor la cestea așa de strălucite, a dat dovedi de 

măreție şi bunătate, în cât n'a lăsat altuia al întrece; dar 

alegerile celor ce era să administreze sub el, nu le-a făcut 

t6te mai ales după înteresul obştesc? Sau precum aceste 

le a aşezat forte bine, iar respectiv de cei ce avea trebu- 

inţă de umanitatea ui, nu tot ast-fe! s'a arătat pe sine demn 

de cele mai mari laude? Ori despre acesta nu se compară 

nimeni şi nică se apropie de el, dar respectiv de siguranţele 

justiţiei pote este inferior altora? Nici decum. Ci precum 

un atlet din cei mai buni luptându-se în o luptă Gre-care 

şi neatins păzindu-se pe sine, apol trece la o alt-fel de 

luptă, ambiţionând ca să i se conserve până în sfârşit gloria 

ce a câştigat'o mai înainte, uzaze de o forță mai înfloritore 

şi'şi estinde cugetarea mai tare își și unge corpul s&ă cu
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mai multă îngrijire, pentru că și aicea se devină învingător, 

ast-fel și Domnitorul nostru tot-deauna ambiţionând ca să 

întrecă faptele de mai înainte cu cele de mai apoi, şi în 

tote nime&nui n'a lăsat să se apropie de el, aparând pu- 

rurea mal strălucit și mai minunat. 

Deci așezările administratorilor de pe timpul să și sub 
el ast-fel le-a orânduit tot-deauna, le-a făcut şi le face; așa 
că nici mai drepte, nici mai potrivite, nici mai folositâre 
obștiei de alt-fel nu puteaii să se facă. Pentru că este de 
nevoe celui ce conduce Guvernamintul cel mai înalt să în- 
trebuinţeze pe unii slujbași la afaceri speciale şi conlucră- 
tori ai administraţiilor. Căci Dumnedeii n'a dat naturei ome- 
nești a pătrunde pe deplin până în cele mai amănunte cu 
prevederile pentru ori-ce afacere. Și pe când alţii făcea a- 
şezările de felul acestora în alt chip, fiind că-i cu putință 
celui ce domnește să orânduâscă pe niște asemenea după 
voința sa; dar Domnul nostru se pare că a avut norocul 
și în acesta a celui mai bun, căci n'a. făcut numirile după 
bogăţie, nici dintre casnici ori prietini, ca să nu facă hatir, 
ci a ales tot-deauna pe cei mai buni dintre supușii săi, căci 
în acesta fie-care pune siguranța locului în Ştiinţa de a 
guverna, în care el însuși va fi mai folositor obștiei, ca 
nu cei ce sint prea doritori de slujbe să'l bănuească ca 
nedrept şi că numirea s'a făcut nepotrivită. 

Ar fi deci deajuns şi acestă prevedere, care-i şi divină, “ 
dupre cum se pare lui Sinesiă, și măreaţă de a caracterisa 
pe un Egemon de prea dumnezeâscă, care nu pare de loc 
că s'a mărginit aicea, ci a mers înainte spre a imita per- fecţiunea lui Dumnedeu. Căci n'a încetat de a lucra îngri- jindu-se de cutare şi cutare Și de mil de alte îmbunătăţiri nu numai în orașe, și sate şi comunități, dar şi de fie-care în parte. Despre aceste sînţ mărturii vă&dite, multele mil de cheltaeli lunare din vistiere, mai ales celor din neam mai strălucit şi darurile ce făcea cu îmbelșugare dilnic celor ce 
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cereati. Căci cine venind la el, având nevoe, nu se în- 

torcea. veselindu-se de dărnicia sa? Care cerând mai puţin 

n'a primit din partei mai mult de cât avea trebuinţă? 

Pentru că nu suferea să se măsure măreţia lui de suflet 

cu cererea celui ce avea nevoe, ci întrecându-se cu Macedon 

prin strălucire în acestea, filotimisindu-se de a întrece cu 

darea trebuinţa în tot-deauna, ştind că, de a ajuta pe cine-va 

cât are nevoe nu este vindecare nenorocirei, ci mai ales îi 

aduce amintirea, iar a bine-face cu mai mare liberalitate, aces- 

ta-i în adevăr a omului generos și 0 mângăere desăvirșită. 

Ce ar putea cine-va să mai spună şi despre învățătură 

şi învăţaţi, despre măreţia sa de suflet cătră aceştia și de 

alte bine-faceri? Despre acestea se vede suprabondând nu 

numai cu măreţia inimei sale, prevenind cererea tot-deauna 

cu dăruirea şi trebuinţa, o întrecea cu remunerațiile, şi cea 

ce-i mai însemnat, înfrumuseţând dăruirea fără ambiţie și 

ostentaţie, dar încă i se părea că-i face o graţie, când cine-va, 

voia, să primâscă, despre care sînt încredinţat că este ade- 

vărat ceea ce sa dis. Ceea ce este mai imposant, bogații 

şi Regil cinstind pe filosofi şi pe ei se cinstesc şi pe aceia, 

lar filosofii cultivând pe bogaţi nu-i fac pe aceia mal glo- 

rioşi, că pe el mai puţin lăudaţi. Deci încredinţat de acesta 

nu aşteptă linguşirea din partea acelora cât de puţin, ci 

el se duce la ei, le dă daruri şi-l primeşte şi cu cuvinte bune + 

şi cu fapte. Prin urmare nu vei vedea aicea turme de cul- 

tivatori ai muselor, ci străluciți cu onoruri de cătră Domn, 

sau pe cel ce escel6ză în filosofie, sau servesc prin cuvinte 

Cerul, sau sînt discipuli ai Calliopei (cântăreții) şi dedaţi la 

retorie şi poesie, în cât fiind-că arta-i produce servitori cu 

judecată, iar minte-i sileşte se înveșminteze ideia cu cu- 

vinte. Pe lângă acesta apol este de a vedea umanitatea 

Domnitorului pentru ast-fel de bărbaţi, toţi de pretutindenea 

cari se distingeai în ori-ce ramură de instrucţie aici alergată 

şi a devenit uşor oraşul ospitalitatea Muselor și refugii a 

„
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tâtă învățătura. Nu pe nedreptul se laudă August pentru 

disposiţia cătră filosofie și recompensele umanitare cătră toți 

învățații de ori-ce fel. Dar acela avea asociat pe Maecena, 
căruia făcându-i plăcere a ajuns multora folositor cu bani. 

lar Domnitorul nostru făcându-se el singur pe sine Maecena 

a întrecut nu numai pe August în acesta, dar şi pe toți 

împărații admirați pentru umanitatea lor în acâstă privire, 

pentru-că plecând de la mai mic, a făptuit acestă virtute. 

Dar dacă celor buni este bun, nu se pâte ice de aicea 
că pe cei râi ia lăsat să caște gura și se batjocorâscă legile 
ori cine ar fi vrut, ceea ce se întâmplă se vedem la Dom- 
nitori manifestând slăbiciune de suflet de cât umanitate 
pentru virtute; ci. cuprindea în sine in adevăr o așa ames- 
tecare admirabilă de aceste virtuţi, în cât el era cel mai 
bine-voitor celor buni și cel mai înfricoşat celor răi, apoi 
cei mai acurat păditor al dreptului. Pe d: oparte împărțea 
fie-căruia ceea ce era al să; iar pe dealta celui bun mai 
ales întrecându-i în tte, şi respectiv de aceștia suprabonda 
cu vrednicia bine-facerilor, jar faţă de aceia nu le substră- 
gea din drepturi, iar din pedepsa provenită din legi le ri- 
dică asprimea, și atâta numai pedepsa că bătându-i să se 
înțălepțască, iar restul îl suspenda prin umanitate. De aceea 
asupra lui nu avea cuvint să dică nimic cel osindit că nu 
sufere pe dreptul, ci mai ales bine-cuvinta și săruta mâna 
condemnatâre că nu ia impus ped6psa după dreptatea vi- 
novăţiilor. 

Cine ar putea povesti după vrednicie acurateţa sa în ju- 
decăţile relative la convențiuni? Cine ar indrăzni să-i dis- 
cute tribunalul Ariopagului respectiv de dreptate? Sai cine 
s'ar îndoi de regula dreptăţei? Pe cine vel găsi mai pă- 
trandător de cât ela afla adevărul învăluit cu mii de ma- 
chinaţiuni de cătră făcător de răle, şi ascuns în un adinc 
întuneric? Cine de cât el, când află adeverul este mai ferm? 
Cine săvirșind acestea mai ales în present își păzeşte obi-
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ceiul nedispunându-şi nici-odată spre o mai mare asprime 

liniştea sufletului? . . 

Ajung acum cu cuvintul la cea mai înaltă culme, în cât 

nu numai Domn al Valahiei, nică numai părinte şi tutore 

a unul oraş sau provincii lam arătat pe eroul nostru, ci 

în genere protectorul întregului neam acoperindu-l cu mă- 

reţia regală, ca unul ce a respândit bunătatea la mai mulți. 

Pentru că vădând neamul nostru renumit pretutindenea în 

vechime pentru înţelepciune şi tot felul de înv&ţături și mai 

presus, acum însă în căderea şi nenorocirea și mal însem- 

nat, qic numele mare şi celebru al Grecilor, a cărora glorie 

in artele frumâse era între toți Gmenii, în cât pre nici un 

popor nu imitaii cu toții, de cât a se asemăna cât mai a- 

prope cu ei, întru atâta își închipuiaă cele-lalte popâre că 

este mai superior altora, întru cât sar fi apropiat mai mult 

de Greci şi cu obiceiurile şi cu învăţăturile. Deci vădendu-l 

pe aceştia atât de răi decăduţi prin restriștea timpurilor, 

în cât nică a mai scăpa ceva din strălucirea strămoşilor 

respectiv de învățătură, ci că se periclitează a se barbariza 

cu totul și a se acoperi cu 0 piclă grosă de ignoranță și că 

lumina. înţălepciunei întru atâta sa stins întrânșii, în cât 

nică o mică scântee n'ar fi r&mas ca se lucească iarăşi celor 

ce ar voi. O! cum voii trece fără să plâng situaţia ce cu- 

prinde acum pe ai noştri? Ce se cugetă? Și ce face? O! 

suflet în adevăr măreț şi regal a aceluia. la asupră-şi pro- 

tecţia intregului neam, pune mâna însuşi pe Instrucție şi 

se declară pe sine apărătorul filosofiei. Și în adevăr didește 

cu cheltueli mari şcole şi chiamă de pretutindeni profesori 

şi dispune să se împartă bani regulat fie-căruia dintre şco- 

lari, găsindu-le t6tă uşurătatea. pentru întreținere în scopul 

numai să urmeze la învăţătură, pe care de tot felul, și a 

celor ce înainte (învățături) nu eraă, le introduce in şcole. 

Căci nu numai acea veche filosofie să li se predee, cea 

cunoscută şi mal înainte la ai lor şi care se şi învaţă pe
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alurea, de şi nu cu acea precisiune demonstrativă cuvenită 

filosofiei și evident sciinţific, ci mai mult după obiceiul 

Gramaticilor, şi furărei de cuvinte, după cum se vede ade- 

verit din disa filosofului Cirinic: că ar fi şi cărți de filosofi 
după cum dovedesc unii Gramatici scurtând mai ales si- 

labile şi criticându-le; şi dacă ceva mai noă în filosofie s'a 

aflat cu timpul, și ar fi de lipsă le a îndeplinit și a îndreptat 

ceea ce era greşit față de certitudine. Cu încetul a în- 
trodus și filosofia experimentală în şcâlele înființate de el 
și Chimia chiar, singurile interprete ale naturei, nu în si- 

labe, nici în cugetări omenești, care ar putea fi şi falşe, 
confundând acţiunele acelea, ci în natură, scrutate cele ale 

naturei, şi din fapte să se prindă adevărul lor în aceste 

Ştiinți, aşa că este natural nici să te înşăli, nici se înșăli; 
ci demonstrându-se tot-deauna ceea. ce este real, dacă cine- 

va numa) le-ar profesa pe acestea cu abilitate şi cu sirgu- 

ință, cu punere și cu o pătrundere ascuţita a minţei. Și nu 

numai acestea dar şi tot felul de știință se învăţa în aceste 

şcoli, și a disposat să se iniţieze -și în secretele medicinei, 

în tot și în tote și întru nimic să nu fie cu lipsă cel ce 
ar voi să inveţe, aşa că noi să nu mai rivnim mal mult 

şcolile celebre din Europa, și nici se mai dorim vechile 

fericiri ale Atenei, ci să ne fie în locul acelora arena de 

totă instrucția Bucureștiul și ca o adevărată locuinţă a înţă- 
lepciunei. 

Deci cum t6te acestea nu sint vrednice de măreţia re- 
gală? Cum, acestea nu sint dovedi de un suflet înțălept și 
î6rte bun tot-odată, şi care e de cugetat că nu e un lucru 
mic? Căci nu cu cheltueli tatâmplătâre şi nici cu puţine 
îngrijiri se realisază ast-fel de lucruri . . . 

Aceste sunt pericopele ce cuprind material istoric din - 
tratatul lui Manassi Iliade, prin care descrie cele ce a făcut 
Alexandru Ipsilant în Valahia în timpul Domniei sale de
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opt ani cât a domnit. Dacă numai jumătate am presupune 
că sint adevărate din câte le povestește Manassi lliade des- 
pre Ipsilant, ar trebui să-l considerăm ca un activ, bun şi 

capabil Domnitor. lliade Manassi era contemporan cu faptele 

și cu t6tă adulatia ce o putea întrebuința în scrierea sa 

la adresa Domnului, totuşi presupun că nu putea în- 

şira, fapte şi acte pe s6ma Domnitorului, care n'ar fi a- 

vui de loc realitate, pentru că lar fi ris lumea, lar con- 

temporanii şi cei imediat următori i-ar fi combătut scrierea, 
ceea, ce n'ail avut loc, cât cunosc ei. Apoi acest Cuviînt 

de laudă a fost scris în București şi prin urmare citit de 

toți Gmenii timpului, atât din ţară cât şi din străinătate, 
pentru că-i imprimat în Lipsca. Din aceste pericope mai 

resultă că în șcâlele Greceşti se învăţa serios carte şi nu 

trebue se admitem. ca unii dintre noi, că în aceste școli 
nu era de cât o întunecime și zăpăceală pe capul şcola- 

“rilor, cari nu eșeaă cu alt ceva maibun de cât cu noţiuni 

_căuntite, de nesfărşita Gramatică Grecă. Lucrul se dovedește 

cu date contemporane că este cu totul alt-fel: Că se în- 

văţa Filosofia după cele mai noi metode occidentale, far 

sub filosofie trebue să înțălegem t6tă partea literară și po- 
sitivă, matematicele, apoi Fisica și chimia experimentală, 

Teologia, cântarea şi tot felul de științi trebuitâre, ba și 

începuturi de Medicină. Mai este apoi iarăș adevărat că 

aceste șcâle au fost întrerupte și cursurile suspendate din 
timp în timp, din causa împrejurărilor politice, ale răzbâelor 

dintre Rusia şi Turcia, când ţara era ocupată de străini 

milităreşte. Ultim resultă,—că în ţara n6stră și în trecut a 

fost cultură şi încă şi multă și bună, dar în limba, străină, 

ocrotită de Domnil fanarioți în înteresul neamului Grecesc, 

dar din care nu puţin a profitat şi pătura socială înaltă, 

vr6ă a dice boerii şi orăşenii Români. 

Cine este acest Manassi Iliade? După cât se cunâște, el 

era născut în Menelicul Macedoniei şia învăţat pe la 175% 

ii



în Bucureşti la Alexandru Turnavitu, apoi a trecut în Pa- 

tavia şi Bononia, după aceea a venit în Bucureşti și a fost 

profesor de filosofie în Academie. Pe timpul Domnitorului 

Alexandru Ipsilant a fost trimis în Italia și Germania a 

studia matematicile şi se cumpere instrumentele trebuitore 

pentru experiență la predarea ştiinţelor în Academie. El a 

murit în Bucureşti la 1785. De la el nu ne-ai rămas de 

cât acest discurs de laudă la adresa Domnitorului Alex. 

Ipsilant şi câte-va, epigrame, ca, la Neofit Mitopolitul Ungro- 

vlahiei, Alexandru Turnavitu, Scarlat Ghica şi Const. Ma- 

vrocordat etc. 
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«A fericitului Simeon Archiepiscopul Tesalonicului, asu- 

pra, eresurilor și despre singura, dr6ptă credinţă a n6stră a 

Creştinilor și a serviciilor sfinţite şi a monastirilor, cata- 

logul bisericei. 

Despre templul Dumnedeesc şi despre Archiereii din el, 

despre Preoţi şi Diaconi şi cu care din aceste veșminte 

sfințite se îmbracă fie-care. Şi despre sfinţita mistagogie ; 

Explicarea, şi la simbolul credinţei Ortodoxe a Creștinilor 

şi în contra cărora s'aii compus. Apol încă capitule pre- 

scurtate ale credinței Ortodoxe, sai douăspredece articule 

şi că acestea le cuprinde sfinţitul Simbol. Şi despre virtuțile 

ce le cuprinde. Respunsuri la unele întrebări a unui Ar- 

chiereă ce Pa întrebat pe el. Şi în sfîrşit despre preoţie, 

împreună cu care explicarea serviciului bisericesc a prea 

înţeleptului și prea învățatului Marcu Eugenicul Mitropo- 

litul Efesului, despre care două tabele necesare şi forte 

bogate. 

Tipărite rin cheltuiala prea piosului, prea gloriosului, 

prea strălucitului și prea luminatului Egemon Domnul Domn 

loan Duca Voevod a totă Moldovlachia, prea măreţului Domn 

şi Guvernator a totă Ucraina. Prin îngrijirea și corectarea 

prea învățatului Notarii a marei Biserici Domnul loan Mo- 

livd din Eraclia. 

In respectata patriarchală şi domnâscă Monastire a celor 

întăi Corifei ai Apostolilor, numită Cetăţuia, în anul mân- 

tuirei 1683, în luna Octombrie. In lașul Moldovei». 

Pe contra pagină este marca țărei Moldovei, ar împrejur 

„se citește titulatura Domnului: 'Ehte cod Ad6tvens xat 'H- 
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Aouxx MoM5a6ins uty Wmeipoxe xoipave Yam. | 

"Apxuwvr 'Oxpaiyns Kpdyrop înwvouinvy. 

Oivopa s0v măvrn mepiătăpoue melpara x6ouav, 
Euyoc T' edofiwv xxl xAEoc înţendvov. 
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Tăvy de fi5hov, Banâvats oaic runoypxbiwevos, 
oi oripoc în Mbăxwv mpooăyet 7! piriuwv. 
Aiyo yndocivos odv xpăros eăxoutvn,. 

Tis Uwerepac exhaunpărntos sXăytoros Bovhos, 'Iwăwme. 
«Cu mila lui Dumnedei Domn şi Egemon a t6tă Moldo: 

vlachia și Ucraina loan Duca Voevod». 

«Cătră prea piosul, prea strălucitul, prea luminatul și 
prea gloriosul Domn și Egemon a ttă Ungrovlachia Domnul 
Domn loan Duca Voevod, prea mărețul Guvernator a tâtă 
Ucraina. 

«Duca al Moldovei, superior multora, Stăpân al pămîntului 
Şi Guvernator al Ucrainei, supranumit Rege. 
Numele t&i a străbătut cu total marginile lumei, 
Și dorinţa pioşilor şi lauda Domnitorilor. 
Neamul Grecilor se bucură mult, cu editarea de acum 
A acestei cărţi, tipărind'o cu cheltuelile Tale. 
Ție ţi aduce cunună din petre de mult preț. 
Laudă cu bucurie dorește stăpânirei tale. 

Al strălucirei Vâstre cel mai mic serv. loan. 
După acesta, urmeză o dedicație cătră Domn făcută de 

Dosoteit Patriarchul Ierusalimului, din care estrag pericopa 
ce ne priveşte: 

<A prisosit însă măsura acestei dăruiri în veacul nostru 
de către strălucirea, ta, pentru că în timpul Domniei Tale 
s'a făcut și pentru neamul nostru tipar grecesc, prin care la t6tă lumea spirituală se vestește bucurie.....» 

«Că Domnitorilor pioși este proprii, prin diferite chipuri 
şi cu tâtă puterea a servi Religiunea Ortoloxă la care se închină Ortodoxii Creștini, cum dice cel întocmai cu A- -



— i — 

postolii Constantin. lar ei sint dator cu deosebire a atinge 

un scop ca să se păzască de către fericitele mulţimi ale 

Bisericei Creștine o credinţă, o iubire sinceră şi o conînţe- 

legere în închinarea prea puternicului Dumnedeiă. Iar dacă 

este adevărat ceea, ce s'a dis deun filosof, că trebue prin 

natură să căutăm pre Dumnedeă și judecata şi Providența, 

sa, iar prin morală legea şi societatea spre a instrui (învăța) 

binele în societate; tâte acestea le a desăvirşit acum adinca 

ta minte în Teologia cea adevărată despre Dumnedei şi 

cele Dumnedeeşti, precum și în cele ce privesc Creaţiunea 

şi Providența şi vecinica judecată, de asemenea şi ceea ce 

privesc Misteriile şi obiceiurile și disciplina şi organisarea, 

bisericescă, apoi unirea Ortodoxilor și depărtarea de eretici 

şi schizmatici, cum și cele ce privesc societatea, comform 
Scripturei şi creatorului aceştia Sf. Duh, a sfinților sai 

scurtarea celor dise în Sfinţiţi.....» 
lar în prefaţă către cititori tot de Dosoteiui Patriarchul 

Ierusalimului se dice: | 
„„.„.<A fost până acum acestă carte ca o grădină închisă 

şi fântănă astupată necunoscută multora. Dar cel mai bun 

în tâte, prea strălucitul şi prea piosul Domn şi Egemon a 

ttă Moldovlachia şi Ocrainei Domnul loan Duca Voevod, 
acum rugat de noi ca mijlocitor a lui Christos ca şi cum 

Dumnedei i-ar fi poruncit a primit rugăciunea ca un iu- 
bitor de Christos, a dat'o la lumină hotărând a o tipări cu 

cheltuelile sale proprii şi a hărăzito ca un dar de muţi 
preţ mumei lui, Sfintei Biserici a lui Dumnedei....> 

După aceste prefețe urmeză o scară de conţinutul cărței 

apoi textul în 319 pagine, lar la urmă o scară alfabetică 

pentru ușurătatea aflărei cestiunelor tratate în carte. 

La finele cărței este imprimată nota următâre: 

"Erxunworm 2v Pai ris Mohdafias, avadwuzst piv To Tave- 

xhaunporărov edaefeorâr 1ai ueyă)o npenesrărep Tyeuovos Ky- 

piov Kuptov "Iw&wvov Acra fs2665x man MohoGhaxizs, A-



— 142 — 

Bvrov xai Apymyod năons 'Oxpaivne '"Emuuenerd ît ua dtopdiozet 

zoă hoyiorărov Kuptoy '"Io&wvo> Mo)i$Bov roi Tleprvdiou, apă To 

Scooreatăto» EntoxÂR0u youatou Kupto» Mrpopivous. "Ev Erei 

1683. 

«S'a tipărit în laşul Moldovei cu cheltuiala prea strălu- 

citului, prea piosului și prea măreţului Egemon Domnul 

Domn loan Duca, Voevod a tâtă Moldovlahia, Domn și Gu- 

vernator a tâtă Ucraina, cu îngrijirea şi- corectarea prea 

învățatului Domn loan Molivd, din Perintiu, la prea lubi- 

torul de Dumnedei episcop al Hușului Mitrofan, în anul 

1633». 
Cartea este în folio mare, ca format, şi litera cicero, imM- . 

primat de lux. 

LXXVIII). 'ExxAnorzorixă ioropia Meherioy Mponohizov "A- 

nvâv. Merevexbeioa în râs “EMA ele 7 fueripav ârho- 

eXimxăv ppăaiw, els Tâuous peris Btatpebeiga xol mhourtofdeion pă 

moNhas yonaino nai âyxxalas brozmuetbsete xxl axpibeie no 

vaxas, apă Pewpytoy Bevăorn Ex Zaxuvdov, ua map" abTou Stop" 

0wdeioa. Niv npârov romots Ex5odeiza 5 imorala xal axpi600s 

imuceheiac Iodvloă Aapiravirluorn Tod ZE 'oâyvivoy, xi ap! 

adtod mpeoowwnobziza 18 “YTinorărep, edoefeorărp nai Ta: 

votărep Abbevrt za “Hyeuow răoms Ovypofhay las Kuptep Kupte 

"Loăvm Noi Kapartă. 1783. 2v Biewn. 

«Istoria, Bisericâscă a lui Meletie al Atenelor. Tradusă 

din limba Grecă în limba nâstră grecâscă aplă, împărțită 

în trei tomuri și îmbogăţită cu multe însemnări și table 

sigure trebuinci6se şi necesare de cătră Gheorghe Vendoti, 

din Zachint şi de el corectată. Acum întăiii dată la tipar 

prin supravegherea și acurata îngrijire a lui Polizoe Lam- 

banitiotul din loanina şi de el dedicată prea Inălţatului prea 

piosului şi prea luminatului Domn și Egemon a t6tă Un- 

grovlachia, Domnul Domn loan Nicolae Caragea. 1783. în 

Viena».
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Acestă carte în trei volume, cea mal bună istorie din 

timpii trecuţi pentru Ortodoxi, este în quarto, mare, şi-i de- 

dicată la trei Domnitori, adică: Domnitorului Caragea, vo- 

lumul al LI lui Alexandru Constantin Mavrocordat, Domnul 

Moldovei, iar volumul al IL Domnitorului Valachiei loan 

Mihail Suţu. 

LXXIX). "Avpreyaberzie— 0 cuzeleozăroy ua dvăpetuTdTo» 

Mead Boe6687. 

"Rr Bi ua ră boa gvviânoav ele my Obyupo6aylav, io Tov 

vatpbv Onu abtvzebe 6 Sepudvoc Boc6âBaa foc Tauprăh Moti 

Boe6âda. 

"E 6: TeplEXet xab TWvăG mapapyehias TvEVp.aTIAdG poe 70vy 

"A. tzavâpov “Ho! foe6852 „ai ei Bhova Tov Îvad6yovs Tic 

AdBevrlac ua Spăvov map Ti Kwovoravrwvoun6) sos, 1185. Eve- 

vinot. apă Nuohăov Phvxei 16 E "loawivooy. | 

«Vitejiile prea piosului şi prea vitâzului Mihail Voe- 

vod. Incă şi câte sai întâmplat în Ungrovlachia din tim- 

pul cea domnit Şerban Voevod până la Gavriil Movilă 

Voevod. 
| 

Cuprinde încă și sfaturile sufletești cătră Alexandru Iliaș 

Voevod şi cătră toți următorii Domni şi o plângere despre 

Constantinopol. 1785. Veneţia. De Nicolae Glichi din loa- 

nina». 

Acestă lucrare istorică este o descriere a evenimentelor 

întâmplate în ţările nostre şi ține loc de Cronică, scrisă de 

Mitropolitul Mateiu a] Mirelor, fost superior la Monastirea 

Dealului. Este publicată în Magasinul Istoric a reposatului 

Papiu Ilarian. Cartea este în 80. 

LXXX). Grammatica Graeco-latina ex variis collecia. Ge- 

orgeo Demetr. de Chald. Kvr Argirocastrense ex Evropea 

Albania, a quo propriis observationibus, anotationibusque, 

Epistolis, sententiis Graeco-latinis, ilustrium quorundam vi- 

rorum vitis et scientiarum definitionibus aucta,.
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Nunc primo propriis ipsius expensis impressa, ac reveren- 

tor dicata serenissimo excellentissimoque Principi totius Mol- 

daviae, Domino Domino. 

Alexandro loanni Mavrocordato. 

Viennae 1735. Ex typographia Baumeisteriana 

Acestă Gramatică cste scrisă în limba veche Grâcă şi 
dedicată Domnitorului Alexandru loan Mavrocordat Domnul 
Moldovlahiei. | 

Cheltuiala imprimatului a fost dată de Domnitor, iar au- 
torul Gheorghie din Argirocastru a compus'o pentru șcâlele 
Domnești, pe când era ca profesor în lași cum singur măr- 
turiseşte în prefaţă: | 

m.«Av 00 anep măzt 7oig riv “EX)dda poovijy ei5âzi, ore xoi 
7ois Ono Tiv av fiyenoviav Braridodai (6v râs xxhoxdyabiac îni 
Tis tv Puzate Barei6îi; ov) olopat zi xapileodat ...» 
„„„“Pentru aceea tuturor celor ce cunosc limba grâcă, 
asemenea și celor ce vieţuesc sub Domnia ta (a bunei-voinți 
despre acele ce aţi arătat în timpul petrecerei mele în laşi) 
socot să vă hărăzesc ceva, ..» 

LXXXID). Rază "Oath. Tlepi Tăc Tod zavros pycews. llâvnua 
Tod euyevesrătov dpXovros uiya Khorbion 'loăvvo» Tiavtrov, 
ipepubivy 1 YTpnhorăro, ebaefeorăr xai yanvotărp Adbivu | 
ani îyeuâw miar Obyyposhayias Kualw Kuprp 'odwvn Nxohăe 
[tre Maupoyem. Oswpnbiv vai dapfos Suoowodiv rapi Dewp- 
Yiov Bevrorm "Ev Bitvvn răc Adorpias 1787. 

«Refutation du traite D'Ocellus de la nature de "Univers, 
Ouvrage de J6an Zanetti Clutziar dâdis â son Attesse se- 
renissime Nicolas Mavrogene Prince regnant de Vallachie. 

Revi et corrig6 par Mons. George Vindoti. 
Vienne D'Autriche 1787. Chez loseph de Baumeister. 
Acestă carte polemică este scrisă în București de Geanet— 

ori Giani atât în greceşte cât şi în franţuzește şi imprimată 
în Viena, pentru că pe atunci nu exista literă latină sufi-
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cientă în București, deşi eraă destule tipografii. După titlu 

urmâza o prefaţă, cu dedicație Domnului Mavrogheni și în 

care se descriti faptele şi activitatea lui ca Domn pentru 

înfrumusețarea Bucureştilor. lată acele pasage ce ne înte- 

res6ză: 

Scriă numai textul francez: 

«..... Car c'est la ferveur de Votre amour pour le bien, 

Monseigneur, Votre zâle a preferer toujour lavantage pu- 

blique ă. Vinterât particulier, et mille autres qualit6s et ver- 

tus &clatantes, dont votre Altesse et ornâe, qui ont portie 

la Divine Providence ă vous appeller sur le trone de Val- 

lachie, pour defendre et gouverner cette nation pour se- 

courir les veuves et les orphelines „pour âtre le protecteur 

des grands et des petits, pour soulager les pauvres, pour 

repousser les attentats de Pinjustice, et, a un mot, pour 

&tre le pâre commun de tous les sujets de L'6lat. 

Râjoui-toi donc, O Vallachie, de ce que la Providence 

Divine ta envoy un tel Prince, et vous, Monseigneur, r€- 

jouissez-vous. Applaudissez au gouvernement sage et I6- 

gitime d'un Prince, qui ne s'occupe que de la prospsrite 

gen6rale, et sa protection aux sujets, qui joignent beaucoup 

de sang froid et de râflexion ă un esprit penstrant, pro- 

cure le bien publique aux d&pens de son interât particulier, 

qui pour /exercice de la justice, ne craint pas de s'exposer 

a mille dangers, qui protăge les pauvres et devient pour 

les riches un exemple de vertu, et de bonnes moeurs, qui 

orne le Capitale d'6jifices superbes et dispose les esprits 

de tous les sujets ă la vertu par de sages maximes, et 

qui, en un mot, tant regard6 de tout le monde, comme 

Pauteur de la prospârite publique, inspire ă tout les sujets, 

qui ont le malheur de tomber, la plus ferme esperance de 

se relever par son secours.... 

lată şi o poesie iambică, care descrie origina familiei 

Giani. 
12
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"Aynpvooutoy năs ui lor bc ride 

[loc uuxpdv piv, ră d no 6 utya 

lswnua trov roi Meyăhov Khourlăen 

T(avă miram ebyevods, Bilavriov 

Kai uoucorpa00ds Tod "Luwăvvev Neo 

EuAnnrec eiui 16)v 6ouTv gopoic u.6votc. 

Qewâwpos 5 câc dos nai doc 55. 

«Cetindu-mă cine-va să ştie că sint, cu cantitatea mic, 

cu calitatea mare, opera proprie a Marelui Clucer, cu 

pronumele Giani, nobil din Bizanţ, Dic a lui loan iubito- 

rului de știință, sînt ușor de înțeles 6menilcr, dar numai 

înțelepţilor. Al t&ă cu totul şi ca unalt Teodor». 

Apoi după o prefață scrisă în Bucureşti la 1787 câtră 

Geaueti scrisă greceşte de Daniile al Sevastiei, apoi urmeză 

o altă epistolă a Metropolitului Ungrovlachiei Grigorie tot 

in 1787. lată-o în t6tă cuprinderea ei: 

"Aveyybodn, napi Tâs îuâv Tanetvârnroc TA xată Othhou 

mod Acuxavod prhczâpov dvrippnTixă Tod eoyeveoTărov "Apy0vt03 

Meyă)ov Khovslixpov Kugioy "Ioăvvov Tiavirov, îv os xaTă pt 

Nooâpovs, Emaypeherat Tăv Tâv Toi 'Oxthhov zazpaoyiouv orn- 

Moevauw 4 5! în ris xab' hus Kabodatic rob Xproro” 'Exximolac 

mpouyetpizato eis mhetova Ti5v deyoutvoov Enter 0bx ÎvavTto- 

pavii Tot fueripot; Edoey. Oi pâv 88, GAMA mat îxbozes deov 

70 B6)iov vă Tara expirat, xai riutia dom mheLoTniG 105 ovy: 

jpăpouros rcs Te abrod promova îvena xai ră; vowis GqpeMetăs. 

1787. Nyzu63 8. 5 Ovyypo6daytac Tonyâptos. 

«S'a cetit de modestia n6stră combaterile cele contra lui 

Ochell Leucan filosoful al prea nobilului boer, marelui 

Clucer, Domnului loan Gianeti, în care, după filosofi, des- 

crie mustrarea aberaţiunelor lui Ochell. Cele ce a între- 

prins din Biserica n6stră Universală a lui Christos spre mai 

mare întărire a celor ce se dic, nouă ni s'a părut că nu 

sint contrare. Dar încă pentru acestea cartea se judecă a 

fi demnă de publicare şi de on6rea cea mai mare a scri-
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itorului şi pentru iubirea sa de ostenslă şi pentru folosul 

obstesc, 1787, Martie 8. 

Al Ungro-Vlachiei Grigorie. 

LXXXII). Evvorzuxă Tegimyns 76v îpoix&v xaropânpărw 

700 5norăToy, ebarfesrărov Xa TpOTat0)X0Y Adbtvrov îuâv xat 

“HijeuOvos xăans Ovipxpo6hayias Kuplov Kupiov, Iw Nixohăov [IE- 

zpov Mavpyytvi, Bor66ăa. 

Suvrebeiza napă Tod ebyeveoTăTou xal zMouueaTrătov dpyovToc 

weyăhoy Kauevăpn Mavohdun 700 Tlegorăvov. 

"Ea Îi at Extpuv EXhoțiuwv aroixoiTe xoi Myo îyxoutza- 

zuol, ovh)eybivrec Te pal cuTăxTwe Turoie îxBobtvres, 

"Ev rîj veoavoTabdeton Tunoypxota dv Audevrufis Vnepaonicewc, 

xară Tv Looodbyov mnyăv Tod rbeout. Tv îv BowxowpeoTiw. 

Ilepă Nixohăe xai "Low Aal4p xai map” adTâv eră Gu- 

Îi; Dnoximoeos mpuopuynbivres 7fj auTod peyahonpenesTăTn 

“Tin &7nre. 

By ze corni 1789 îv ui Gefpovapi. ilapa Anunralo 

TUTOYpăPp. 

«Cuprindere Sinoptica a faptelor eroice a prea, înalţatului, 

prea piosului şi purtătorului de triumf Domnului nostru și 

Egemon a t6tă Ungrovlachia, Domnul Domn io Nicolae Petru 

Mavrogheni Voevod. 

Compusă de prea. nobilul şi prea învățatul marele boer 

Căminar Manolache Persianu. Incă și a altor înveţaţi, sti- 

huri şi cuvinte de laudă, adunate și date în bună ordine 

la tipar. In tipografia din noi înființată prin sprijinul dom- 

nesc la Isvorul cel de viaţă dătător, la Ciușmea. În Bucu- 

reşti. De cătră Nicolae şi loan Lazăr și de ei cu supunere 

servilă dedicată prea înaltei sale măreţii. 

In anul mântuirei 1789 în luna Februarie de Dimitrie 

tipografu». 

Pe contra pagină este marca țărei, dar într'un chip cu- 

rios, corbul ţine în cioc şi crucea şi capul de Zimbru de
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un corn. Apoi sub stemă sînt versurile următore în gre- 

ceşte: «Pe Ilie la nutrit corbul, far pe îine te-a onorat 

Nicolae ca pe cel mai brav Domn dintre Domni! Daciei. 

Intreci cu virtuțile pe tot omul, precum cu armele pe Nemi, 

acum cu harul lui Dumnedeă. In timpi îndelungaţi nui 

va păsa, Dumnedei va sfărima resvrătirile, ședând în scaun 

până la sfârșitul vieţei». 

Apoi urmeză dedicaţia din partea lui Nicolae și loan Lazăr 

din loanina cătră Domnitor, după acesta niște versuri ale 

lui Mateiu al Mirelor cătră Căminarul Manolache Persianu 

la poema sa, prin care Persianu descrie luptele și faptele 

lui Petru Mavrogheni. Inainte de poema lui Persianu este o 

stampă, ce n'am mai întâlnit'o până acum şi în care sere- 

presintă iarăși marca ţărei Corbul cu Crucea şi Zimbrul în 
cioc, încunjurată de o ghirlandă, din drepta este Apostolul 

Petru cu sabia scâsă apărând Stema, iar de cea-l-altă parte 

Sf. loan Botezătorul cu crucea în mâni ca stindard. In ju- 

rul acestor stampe sînt săpate literile iniţiale: lu. N.x. IT. 

M.B. B.B.A. H.1l O». e adică: lo Nicolae Petru Voevod, E- 

gemon a t6tă Ungrovlachia. Apoi de desuptul Stampei ver- 

surile următâre Grecești: «O cruce a lui Christos împreună 
cu ajutorul dat piosului Domnitor Nicolae ca să alunge pe 
tot vrăjmașul din tot pământul Dacilor şi a Moldaviei, pe 
cari, tu sigil cu corbul împreună cu zimbrul, îi înfășur de 
loau și Nicolae». 

După un proimiu în prosă scris de Persian, se începe 
poema lui Persian, scrisă în o limbă forte populară şi în 
care sint o sumă de cuvinte şi expresii turcești, ceea ce 
dovedește că acest Persianu era un grec romanisat. Fiind 
că acâstă poemă este o descriere istorică a luptelor lui 
Petru Mavrogheni, mi-am propus a o traduce tâtă în Ro- 
mânește. După poemă urmâză arăşi câte-va versuri te- 
trastihe, cu care se termină lucrarea literară lui Persianu. 
După acest scriitor urmeză o poesiea lui Filaret Episcopul
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de Rimnic şi care a fost şi Mitropolit sub numele de Fiiaret 

al Îl, om cult şi păstor vrednic. Poesia lui Filaret este mică, 

dar certifică că tâte cele cuprinse în poesia lui Pertianu 

despre Petru Mavrogheni sînt fapte alevărate. 

Urmâză apoi altă poesie a lui Alexandru Calfoglu fost 

mare Comis, apoi o alta scrisă de loan Geanet fost mare 

Logofăt și în fine două epigrame tot spre lauda lui Petru 

Mavrogheni scrise de profesorul şc6iei domnești din Sf. Sava, 

Teodoru. Aci se termină seria întăia a poesiilor. După a- 

cestea urmeză un Cuvint de laudă a profesorului Dimitrie 

Zisu, preot, pronunţat la s&rbătârea Naşterei Domnului. Un 

alt cuvint tot de laudă a lui Eustaţie trimis din Constanti- 

nopol lui Manolache Persianu, apol o poesie de laudă a 

lui Gheorghe, fiul marelui Vornic Slătineanu în stihuri ie- 

roelegiace, alte versuri ale lui Scărlat Slătineanu tot în 

metru ieroelegiac și în fine o epistolă tot a lui Mateiu al 

Mirelor, prin care laudă poema lui Persianu și-i alătură ȘI 

o altă poesie la adresa faptelor lui Petru Mavrogheni. Aci 

să termină cartea, cu tote că mai sînt două fot, dar numai 

pe două feţe ni s'au păstrat în ea câte-va epigrame şi laude 

tot la adresa lui Petru Mavrogheni. Pe ultima î6e se citesc 

cuvintele: “Exepo oroiyot Tod &yiov Muptwv, Kuptov Mapâatov, 

dar care lipsesc. S'ar părea dar că cartea nu-i complectă, 

- dar se vede că aşa a fost imprimată, pentru că aceste două 

file ultime samănă mai mult « niște corecturi, de cât o 

continuare a cărței, ori că sa mai găsit cu timpul acela 

mici poesii și s'au adaus la carte, după ce fusese imprimatii, 

pentru că pagina de la sfârșitul cărţei se termină la jumă- 

tate, prin urmare putea se continue cu alte poesii, de mai 

erati şi altele cunoscute atunci, şi la sfârșit se dice Ttho;— 

adică: că s'a terminat cartea. 

Tot aicea se termină şi numerotarea cărţei, care cuprinde 

47 de pagini, afară de dedicație. Cartea-i în quarto, iar li- 

tera cicero. 

Acestă carte are valore mare istorică, națională.
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LXXXUD tvorrexă Megiănhe—râv îpoinâv xaropdouărov 

705 “Ybmorărov eboefearătov xai rporatovăov Aufevzov îpâv . 

ol dyemâvos TA7N6 Ovwyprpo6zyizs, Kupiov Kupiov Low Nikohăov 

Tiizpov Maupoytvn fos665x. 

Suvatbeio mapă Toi ebyeveordrou ze xai EhhoyturoTăTov dpyov-. 

ros ueyăho Kautvăpt Kupioy Mavohăxn To Ilepovavo» 

"Eu îi vai Ertpov E7hoyluwv orolgorre nat Moat îpoutag- 

zixdi, ovhheydivreg Te, Xa EUTAXTWG TUTOIG 2a5obzvrec, 

"Ev 7j veoavoratelon ruroypapia dv Ade vrixiis Uneproniaewoc, 

ară Tv Zwddaxov mnyiv Tod lect, tiv 2v Boxovpeariw, 
Tlapă NuoMkov vai 'loăvwn Aalăpov Tâv EE 'Toăwiwov, xai 

map' adry eră Bovuxii Omorhijoews mpospovnbivrec Ti, aro 

Mega) onpeneorărn) "Tndârnri. 

“Ev re. cwornpio 1789 îv unvi Pe6puuaxpiep. 

apă Anunzpiwp Tvroypăpw. | 

«Cuprindere Sinoptică a faptelor eroice a prea Inălţatului, 

prea piosului, prea bravului Domnului nostru și Egemon a 

tâtă Ungrovlahia, Domnul Domn lo Nicolae Petru Mavro- 

gheni Voevod. Compuse de prea nobilul şi prea învățatul 

boer, marele Caminar Domnul Manolache Persianu. 

Incă şi ale altor învăţaţi stihuri și cuvinte de laudă, a- 

dunate și în regulă editate în tipar în tipografia din noă 

înființată prin sprijinul domnesc, la Isvorul de viaţă dătător 

de la Ciuşmea, din București. 

De cătră Nicolae și loan Lazăr din loanina şi de ei cu 

supunere servilă afierosite prea măritei Sale Inălţimi. 

In anul mântuirei 1789, luna Februarie. 

La Dimitrie tipograful». 

Pe contra pagină este marca ţărei Vulturul ori Corbul 

ținend crucea în cioc şi de care e atârnată marca Moldovei, 
capul de boi, lar sub efigie sint versurile următâre: 

“Hiav Exrpepev 52 oc Tipe xâpat dx” dptore, 
Hyepvov Aaxing Koipave None. 

"Ex âperijoi fporăv mav', bomep &rhotai
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Tepuvods în 7n Kuptov xăpuri. 
Eic îrîwv dptheoe Qeds owoetev “Editas, 

Tlo))As 2v Sweiwp îc rEhoc iGpuutvov. 

«Pe Ilie Pa nutrit Corbul, iar pe tine te a onorat fârte 

mult între Domnii Daciei, Domnitorule Nicolae, învingi cu 

virtuțile pe tot omul, precum cu armele acum pe Nemți 

cu harul Domnului, pentru mulţi ani Dumnedei s'a îngrijit 

să mântue de năvăliri tronul, stabilit desăvirșit». 

LXXXIV) Ueprypapă râs Bhaylas, [lepiiyovoa Thy Stai ab- 

zic, TO elăoc rs Grotzewe, Tăc irnstous mpoa65cus nai danăvas, 

dv ze âmapidunaw Tv xx5mduiov xal Tv Ev auraie opt, 

"Ex E uni Tv Tăkwv T&V Sopulov xai Ma zid, Nov mpârov 

werappaodeioa dând viv Ladxiy cic niv erepav ânhiv EXMAm- 

very Behexrov xai munwbsioa îv Ti) xaTă TV Zooăâyov Ilnyv 

moi mbeaui runoypagia, 27. Ti TavexĂĂATpOU aa SEooTnpIxTOI 

“Hiyeuovias 105 Seooefeorăro», “Yibnhorătov, “faAmvorăro» Te xai 

-pozarouyov abhtvro nai îyeuâvos mdons Ovyapofhaxias, Ruptov, 

Kwptoy Lo Nixohkov [lizpov Maupoiwm fue66ăa. 

Koi detepwbetoa Ti SeooTnptitip 7W100 “Yynâsrnrt. 

apă Nixohăp Aalăpov, Tr 26 "Loawhvwy, "Ey BowxovpeoTiw 

1189, 'Iowvtov 17. Iapa AnunTpte TUnOY pă, 

«Descrierea Valahiei, cuprindând posiţia ei, felul admi- 

nistrărei, veniturile şi cheltuelile anuale, și numerarea dis- 

trictelor şi a satelor din ele. Apoi şi ordinea oficiilor şi 

alte re care. Acum întăi tradusă din franţuzeşte în limba 

nâstră Grecâscă aplă şi tipărită în tipografia de la Ciușmea 

de Ja Isvorul cel de Viaţă dătător, pe timpul prea strălu- 

citei şi de Dumnedei întăritei Domnii a prea piosului, prea 

înălțatului, prea luminatului și învingătorului Domn şi E- 

gemon a totă Ungrovlachia, Domnul Domn loan Io Nicolae 

Petru Mavroghene Voevod, și afierosită Inălţimei Sale cei 

de Dumnedeii păzite, de Nicolae Lazăr, din loanina. In 

_ București, la 1789 Iunie 17. La Dimitriu Tipogratul».



„— 152 — 

Pe contra pagină este marca țărei, apoi o dedicație cătră 

Domn de cătră Nicolae Lazar. Cartea este de cea mai mare 

însemnătate pentru Români, pentru că descrie și oficiile din 

timpurile fanarioților, districtele, oraşele şi mai ales numi- 

rele satelor, din care multe s'aă perdut. Eu am tradus totă 

acestă carte în românește. Este un quarto şi cuprinde 140 

de pagini, terminând cu o marcă specială a ţărel, ce n'am 

mai întâlnit'o în acestă formă, având şi sus şi jos stihuri 

de laudă la adresa Domnitorului Petru Mavroghene. 

LXXXV) Aefixdv rpbpiwooov Tis ya, Ital xat “Pw- 

prize BiaMexrov, ete râuows rpeis Smpnutvov, ouvepavtativ napă 

Teopylov Bewrârn. 'Emiriyn uâv xai prhoriu Bară 705 “Tyn- 

dozărov vai yamyvorărov Ilpiyinos MoMofhayias Kupiov Kupiov 
"Adefâvăpov 'Iwivvov Mawpoxopsărov, suvăpoum Bă xi pihonâyp 

nouă 700 miumorărov îv mpaypavrai; Kupiov Anunrpiov Ilăuhov 

eumarpidov îs tv “Hmelpq mporevovons nbhews 'Toăywvwv, Teuoc 

A' Pahe-Popainte-"Iradixoc, Ev Biev 1190. In quarto. 

«Lexicon în patru limbi, Franceză, Italiană și Romaică, 

divizat în trei volume, compus de Gheorghe Vendoti. Prin 
ordinul şi cheltuiala lubitre de cinste a prea Inălțatului și 
prea luminatului Principe al Moldovlachiei, Domnul Domn 

Alexandru loan Mavrocordat, cu concursul şi îngrijirea lu- 
bit6re de ostenslă a prea cinstitului între neguţitori Domnul 

Dimiurie Pavlu, cu patria din orașul principal din Epir loa- 

nina. Tomul I. Francezo-Romaico-ltalian. In Viena 1790». 

LXXXVID Tpâmatov Tic Opdo56to niorews. Ilâwmua "Avroviav 

Mavovăd 705 îv MoMdoShayig weyăov Sepăăpn xpnwaricevTos. 
Tă ev îv 7 xewivp wetappoabivra 28 “Iradtxoi, Ta d îv 

roi; onuciwata. ohhexbivra în Guppy îxxAmotaorixây vai 
tEoorepixâv cuyypagiwv, ai mpoogvis îpapuoobivra npăs ânâdetbtv 
Tic âxpiBeiac, xai dvalpeai râv pinvapâv Buooefâw, 

Nov mpârov munote Exdobiv, damdyn toi aârod val dptepubiv.
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TE naveoyevearăr "Apxovu Meyihp Xradăgn Kupip Kupie 

Toăwm Baxăptaxosp. Bovăpouij d at prhonâvp GTOvĂ, To 

zitordzov îv Ilponywareurais Kugtov Anunrplov Ilăuov. Eunatplt- 

Gov rii îv “Hmlipov mporevolons Tâhews Iwavyiveov 2v Biivwm Tis 

Adorplac 1191. "Ex ris tunoypaplas 'lwonp Tod BxupaioTipov. 

«Triumful credinţei Ortodoxe. Opera lui Antonie Manuel 

din Moldovlachia, ce a fost mare Sardar. 

Cele din text sint traduse din lItalieneşte, iar cele adu- 

nate în insemnări (note) din diferiți scriitori bisericești şi 

profani şi genial aplicate spre dovedirea certitudinei şi com- 

baterea impioşilor bărfitori. 

Acum întăiă publicată prin tipar cu cheltuiala sa și afie- 

rosit prea nobilului boer, marelui Spatar Domnului Domn 

loan Văcărescu. Cu concursul și cu îngrijirea iubitorului 

de ostenslă, prea onoratului între Neguţitori Domnul Dimi- 

trie Pavlu. Patriot al oraşului de căpitenie în Epir, loanina. 

In Viena Austriei, 1791. în tipografia lui Baumeister». 

Cartea este un quarto şi cuprinde 291 de pagine. După 

o dedicație cătră loan Văcărescu şi o altă prefaţă asupra 

cărţei, apreciându-i valorea, de Archiereul Nicodin al Sina- 

delor, urmeză două epigrame, una asupra cărței, de marele 

Logofăt loan Geanet, alta la autor de marele Postelnic Ghe- 

orghe Rizu. | 

La finele cărţei există: 'Enidoyoc Tâv OnuetopăTioY 1p00pEp- 

Big pihooTâpyos T eyeveorăte dpxovri peyăhe orovixe Ku- 

pie 'Adefăvăpp Baxaptoxo. 

«Epilogul notelor se atribue cu iubire nobilului boer, 

marelui Stolnic Domnului Alexandru Văcărescu». - 

Cartea este scrisă în Muntenia, acesta-i sigur de cătră 

Antoniu Manuil, care a fost profesor lui Alexandru Vă- 

cărescu. 

LXXXVII) Mixpă Karijxnst dizou auvrouoc âp0b5ofoc âuooyta 

zic "Avarohaiis "ExaAmaiac Tv Tpawxâv î] “Popalov ei Xp 

13
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aw râv ris 'Avarohrxij; 'Exxinstas TExvwv Ipatây me ua 

Bhăywy, ouvrebeioa xai dnd Tis îv Kaphofirin vară mă 1174 

avyxpornbelons iepăs owv6ăov râv ăpdodtov Emoxânwv Entupw- 

Qeioa. "Ev Brin 1791 Eres, napi 'Iwoîp Baoumevoriee, 

«Catihisis mic sau prescurtare de mărturisirea Ortodoxă 

a Bisericei Răsăritene a Grecilor sai Romeilor spre usul 

fiilor . Bisericei Răsăritului a Grecilor şi a Viabhilor, com- 
pusă, şi de Sf. Sinod din Carlovitz, adunat la anul 1774 
din Episcopi Ortodoxi, întărită. In Viena, anul 1791, la losif 

Bauemeister>.  - 

LXXXĂVIII) “Isropig râv dud îrâv 1187 xai 1188 nepiiyovaa 
zâc npitens Tv mapâvroov noMutuy utoov Tâv AdoTp-- Pioewy 

xol Tâv '0dopavâ&v avhhegbeioa în Bapăpuv etijoewv, dnov Îx 
Stdovrat ec rbmov ci Tv 'Iradxiv xai YaMĂxiv Pihearov usi 

weragpaofeica ele 7d wowâTepov 1âv xar' ue “EAATyuv i5loa, 

[apă A. A, xai pera mdons gnovăvis mapă Tov aro Btopiwbsioa 

1191, “Everinat. Iapa Arjunrpip Oeo5ooiw 78 ZE "lozvolvoov. 

«Istoria celor doi ani 1787 şi 1788 cuprindend faptele a 

resboelor presente dintre Nemţi și Ruși şi Turci, adunată 

din diferite isvâre ce s'au tipărit în limba italiană şi fran- 

cesă, și tradusă în idioma n6stră mai obștâscă a Grecilor, 

de cătră A. L. şi cu tâtă îngrijirea de el corectate, 1791. 

In Veneţia. La Dimitrie Teodosiu din loanina». 

Cartea este in 8 și se află şi în biblioteca mea. Are 

mare însemnătate isiorică pentru noi, fiind-că se descriu pe 

lângă Teatrul de război şi t6te actele diplomatice urmate 
între aceste puteri până la încheerea păcei. Sub inițialele 

A. L. se ascunde scriitorul Agapie Robert. 

LXXXIX) H oroxaszii ai pata Xhpa. Koupăla ro Kuplov 

Kapohav ToMăâwn, uerappaobeioa în rii "rats SaMEnrov ele 
Tăv uertpav îmhiy ppăow, Niv mpâizov runote ixbobeica, danăvn 
ot Emtuedeta Ilohvlam Aauramrliubrn rod 2E "lwawvivov xai Tag"
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aro ptepwbeiaz 7 ebyevearăre dpyovrt, pejă)e Kauăpxon 

xvpie xuptp 'Lo&vwm Anpnrptov Mavpoytwn. 1191. 

«Văduva gânditâre şi frumâsă. Comedie de D-nul Carol 

Goldoni, tradusă din limba Italiană în limba n6stră aplă. 

Acum întăia 6ră dată în tipare, cu cheltudla şi îngrijirea, 

lui Polizoi Lambaniţiotul din Ioanina și de el afierosită prea 

nobilului boer, marele Camaraş Domnul Domn loan Dimitriu | 

Mavrogheni. 1791. în Viena». Formatul 80. 

Acest Mavroghene era mare Camaraș în București. 

XC) Peoypagia vemrepută, Epavecbelaa dând Bvap6pove awypa- 

peic mapa Aawă) iepouovăxou xai Fpnyoptov iepostaxâvov zâv An- 

wnTpitov. Niv npiăTov TUROIG în5obsioa îmorasia Tâv idiwv xal 

group xpnuaruxii cvvăpouij roi Evripovăzov muptov "I6ov Apo- 

awod Xazti ”I6ov 2E 'Awmedexieoy. Topoc A” neutxoy riv Edpo- 

meixîyv 'Tovoxla, "rada, Emavia, Mloprovyahla xat Dpăvyrta. "Ey 

Bifvyn. Iagă r& ebyevet xupip Oupă 76 Tpărrvep. 1191. 

«Geografie nouă, cul6să din diferiți scriitori, de Daniil 

Ieromonahul şi Grigorie Yerodiaconul, Dimitrieni. Acum întăla 

ră dată în tipare prin îngrijirea lor proprie și cu ajutorul 

benevol de bani a prea. onoratului Domn Ivu Drosin Hagi 

Ivu din Ambeliche Tom. [. Cuprindând Turcia Europeană, 

Italia, Spania, Portugalia și Franța. în Viena. La nobilul 

Domn Toma Tratter. 1791». Formatul 80. 

Acești doi prieteni sunt Dimitrie Fillipid și Grigorie Cos- 

tanda, cari ai afierosit cartea Generalului Potemchin ce 

era cu armatele în Bucureşti; iar ei erai stabiliți în Valahia 

chiar în Bucureşti ca profesori. 

XCI) “lozopia răs Tauptxik Xepoovâsov, tor Kptpiov, ptxpăe 

TapTăpewog META Tv maparinsiov ywpwy adriic. 

Nuv mpârov Ex Tic "Ira Axis Sadtxro uerevexbeioa al Trois 

îndcOeioa Bv âxpiGobe Ertuedelac sal Samdyns Tod Ionut Aa 

rawrtuoTm. 2 volume.
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«Istoria Hersonezului Taurie, saă a Crimeei, Tartaria mică, 

cu ţările învecinațe el. 

Acum întăiă tradusă din limba Italiană şi dată în tipar 

prin îngrijirea de aprâpe şi cheltudla a lui Polizoe Lambar 

niţiotul.». 2 volume. 

Prefaţa, este dedicată către Mitropolitul Moldovei Gavriil. 

Ţg nawepwrărip, Seonpo6)fire ai copuorărep Mnrponohirn mă- 

ens Mo5abizc Kupte, Kupiw TaprăĂ. 

« Preasfințitului, de Dumnedeii alesului şi prea ințălep- 

tului Mitropolit a tâtă Moldavia, Domnul Domn Gavriil». 

„„„„Fiind-că şi între aceste nedumeriri şi turburări, în ori 

ce resvrătire şi agitaţie, în aceste rezboe crâncene și lupte 

contra barbarilor şi nebarbari, care pretutindeni se războ- 

eaii şi se mișcaii, în asemenea împrejurări te-ai ridicat la 

Scaunul a t6tă Moldavia, care era atunci vă&duvită, ca un 

protector şi păstor le ai înălţat vrând nevrând.... 

LCII) “Oua. mepi mindos Koouwov roi Kupiov covrevea, 

mod îx Tâv duadnuiv Tâs re xwploc Padis, Ti Tov Ento- 
nuây, Tăc râv Eyauxhtov uabnuărov, Tis îv Aovăivp, rc îv 

Navoi, Tis £v Bepohtyp val Tis îv “Poumn. Meragpaoliioai drd 

ri; Dax Guxhtxrou eic zăv xăd' îuăs âniv Popairty jo 
cav, xai inoonueoleizat rapă Ilavayiorâxn Kalxehhapiov Ko- 
puxă zei î& 'Anvâv a mpoorayii; roi “Tipnhorăov, eboeGeordrau 
Aubevrov xxi “Hyepâvoc peyăho mpeneo cătov măons MoN5o6hay tac 

Hupiou ?loawov Mad Kwvoravrivov Zourtov Boe660x. Timo 
ixdofeicat Xn d npâroy dă Samdvns râs adroi “Yibnădrnros 
îmi rpieins Toi “Tibouc rod “Hyewovetac, 7d mpâroy 'Xn îv Moda 
Gia eddatpudvwc îiyehoveubvros, ob râ “Ter unt Dnoxivâe dplepti- 

deoăv. "Ev Bivwm 1194. 

«Vorbiri despre mulţimea lumelor a domnului Fontenelle 
de la Academiile şi a. Franciei propriă, a ştiinţelor şi a 

învățăturilor enciclopedice, din Londra, Nanci, Berlin şi 

Roma. Traduse din limba franțuzescă în limba n6stră aplă
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Romaică şi adnotate de Panaghiotache Cancelarul Codrica, 

din loanina. Prin ordinul prea înălțatului, prea piosului 

Domn şi Egemon, prea măreț a t6tă Moldovlachia, Domnul 

loan Mihail Constantin Suţu Voevod. Si acum întăi tipă- 

zite cu cheltusla Inălţimei Sale, în al treilea an a înaltei 

Domnii, care acum întăia dată domneşte cu fericire în Mol- 

davia, cărei înălțimi s'a şi afierosit cu supunere. In Viena 

1794>. Cartea este în octavo. | 

XCIII) Tâv Merauoppuwoewv II. 'O06iov Nâlwvos fib)ta ie 

eic Bud râwovc Bwmpnutva, eră Tivtoy zEnypioewv îv 1 rile 

îm&otov wow, viv mpârov perapaodtvra eic Tv XOIvoTEpav Tâv 

sat! fus EXAlpyov BvadexTov, TUnoIG dt înodivra prhoriuep Ba- 

man Toi) iodutân Aaurnawrliorn, Tod it loayytvov xxl map, 

aâroi mpospwwmbivra 14 SmorăTtp, eboebeorărp xzi Yanvo- 

rărp îyeubw mons Obpypo6daiac Kuptp Kp'e Toy Kov- 

oravrivp Tewpțip Xavrbapii Boc665a, vama 1198. 

« Metamorfosele lui P. Ovidiu Nasone 15 cărţi, împărțite 

în dou& tomuri cu unele explicări la sfârşitul fie-cărula mit. 

Acum întăi traduse în limba nostră mai populară grecâscă, 

şi tipărite cu cheltucla iubitorului de cinste Polizoe Lam- 

banitiotul, din loanina, şi de el dedicate prea inalţatului, 

prea piosului şi prea luminatului Egemon a tâtă Ungrovia- 

chia, Domnul Domn loan Constantin Gheorghe Hangeri 

Voevod. În Veneţia, 4798». Cartea este în octavo. 

XCIV) 'EEfna Ti Deac Newmoupylac, ovhhexbeioa xai o7t- 

Xovpynbeioa mapă Kwvaravrivav Aamâyre, rod ue dvounabivroc 

Katoapiov: âptepwbeioa Şi 70 raweparâre ai Jeonpobhire Mn- 

TporoMTY) Oipypobdaxlas Kuptep Kuptp rapire, TiyEwovevovTo6 

co cboeGeazărov nat Spnrohăzov Abhtvrov xzi “Fiyew6vos Kupiav 

Kuptov 'Iwavvov Kwvoravtivov Nixohdov foe6dda ro Maupoxop- 

Bămov. Too A' îv Biiwm 1195. 

«Explicarea, dumnedeeștii Liturgii, adunată şi în stihuri -
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lucrată de Constantin Daponte, ce s'a numit Chesarie; a- 

fierosită preasfinţitului și de Dumnedei alesului Mitropolit 
al Ungrovlachiei, Domnul Domn Filaret, pe când era Dom- 

nitor Domnul Domn loan Constantin Nicolae Voevod Ma- 
vrocordat. Tomul |. în Viena 1795». In octavo. 

Scrierea Doctorului Dimitrie Carakașă. 

XCV). Tot în Biblioteca statului am dat și peste scrierea 

Doctorului Dimitrie Caracaş ce pârtă numerotarea 489, a 

cărei titlu este următorul: Anumnrpiov Kapaxâoot 'larpopto- 

o&pov xoi larpat vic mbhewe Bovxouptariov xai 705 îv Taz 

Naaoxouetov, 70 Er! 6vâuari roi ăvicv Ilavrahetiuovos. Ilounuizia 

"Tarpra, &nep 6 adrâs ete iv Aarivida pooviv weriveţxe. "Ev 
Btvwyn Tis 'Acvorpiac 1195. «Dimitrie Caracaş doctor şi filo- 
sof şi medic orașului Bucureşti și a spitalului cu numele 
Sfintului Panteleimon, Poeme medicale, pe care însuși le-a 
tradus în limba latină». 

Cine este acest Dimitrie Caracaş? Chiar din opera lul 
se constată origina sa. El este Macedonean, născut la 1734 
la Siatița—yarisra, pe părintele său l'a chemat Nicolae 
Caracaș și a studiat mai întăi în ţara sa la Popa Mihail 
Gramatica ori literatura Grâcă, filosofia și Teologia. Ajol 
sa dus în Austria spre a studia limbi. In Posen a învățat 
latineşte și nemţește, după aceea a trecut în Halle şi a 
studiat medicina și a fost mult timp Doctor la spitalele din 
Viena. Ducându-se în Patria lui se ocupa tot cu arta sa, 
dar vădând că acolo n'are un teren deschis de cercetări 
medicale, a venit în București şi a fost ca medic, dar cu- 
rând a fost numit medic de oraș și doctor la spitalul noă 
inființat cu numele Sf. Panteleimon. Din scrierea lui se 
constată că era un om cult și se ocupa cu Știința medi- 
cală, asupra căria, ne-a lăsat mai multe tratate dintre care 
citez a) Cel în contra multor medicamente; b) Reacţiunea 
naturei; c) Despre luarea sîngelui; d) Despre frigurile mitrei.
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“fâte aceste cercetări sint scrise în poesie veche Grâcă în 

exametru și traduse tot de el în prosă latină. 

Despre el se pronunţa D. C. N. Satha că era fârte cu- 

nosc&tor de limbele Grâcă, Latină şi Germană şi un Doctor 

prea experimentat. El a murit în Bucureşti pe la începutul 

secolului nostru. Scrierile sale medicale pot înteresa pe me- 

dicii noştri, cari vor voi a face istoria medicinei la Români. 

Pe nol alte scrieri, tot din acesta şi care's cuprinsă la urma 

cărţei sale ne vor interesa, fiind-că cuprind material istoric 

naţional. Chiar în dedicaţia cărei, care-i scrisă în proză, 

dar în limba veche, întâlnim o pericopă de o mare val6re 

istorică şi pe care nu mă pot opri dea nu o reproduce 

atât în textul original cât și în traducere, spre cunoștința 

tuturor Românilor. Dedicaţia este adresată Domnului fanariot 

Ioan Alexandru Constantin Moruzi V.V. la 1795. 

lată acestă pericopă din dedicație şi în care se descrie 

ce a făcut Moruz în Domnia sa pentru Țară: «Os xQri Tov 

mavExĂauTpov ueTă Tara TG Anxbac Spâvov MoMaGinbev, bonep 

md Tivoc Tporixod xirhovu aerareleie zic lwoyâvou âxTivos miv 

Sahnopiv îpijriwge Taxlara îmi măv rd ăpyâwevov, âypUTvotG 

dupaat xai Îaptotătn omovă, Tă xawij auvoioov căpulic Buvo- 

pov vai boa npbc ebtuiav noi TeXetbTnra Teva! TO TOMTEUL.1T06 

unvexâe mopilâuevos. Kai 7rpâiToy wdy ză mept răc &pyarptatac 

dpiora vaiuevoc iri Tb upeitov 0 TEXEDTEpOY TĂ dupa ra 

periveynev, îp' dis xal năaav 63dv Emwvoâv obx imăucara, by pa 

mpăs dpeos, îmiPoauw ai x69u0v TV âpxoutvov. Tv roi “EA- 

Amvououzeiov enui auorastv xoi Bunvexis meptdohbw. Tâc îrat- 

vouptvas vă re Tă xprisiuov, od iv &hNa uzi âvaxâtov 0ix080- 

uâe, ola Tă, Te Ex SeweMov veovpyndiv Tâv i îptou noAUXpIIOTOV 

UPI0WĂTOV zahaoaioupyetov, Tb TO) YpXpIuod yăprov 2pyaoThptov. 

mod 5 OURoTe TpOTEBOV oo5ew râv mponyowpoveuoăvrov ee vov 

aniidev, vanyariov ve ul ei ză wăioara, 1ă mois Eheewvâis 7$ 

maTigovri TĂY VĂ TANT dept Now mpoonaMaiovaty dveyap- 

Qîv îv eonvovoTipp YOpIE uni otxfiuaaw eiputie uăha xl Getic
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npât xadapocv Exovoi Nocoxoueiov. Kai rara EvrocăuTai; râv 

îpepăv EmtouuGăgate Bvoyepelatc” dc mărac, xal 10 mepiioTiwevov 

râdv npayuătev pâyedoc, xi 7 moay60ev âvapuoueva oxâa 

sumerâe bnepfalvov, Toi râv Goxoutvwv wâwna ewăntuovlag Ex 

mavrăe Tpânov Spada xnbâwevoc, rd re nepi râs Bamăvac Ehevbt- 
ptov xxl văv mepi ră Eptuuded 5âipa moyadonpimetav EniBetxvU- 
MEV06....2 | 

Dedicaţia pârtă titlul: «Prea Inalţate, prea înţălepte, prea 

religiosule şi prea Măreţule Domn Domn loane Alexandre 

Constantine Moruze Voevode Domn și Igemon a t6tă Un- 
grovlachia........ apoi urmeză pericopa: 

«Tu care strămutat ca şi 'dintr'un ciclu tropic după a- 

cesta şi din strălucitul tron al Daciei din Moldova ai r&s- 

pândit căldura razei zoogonice pretutindene asupra tuturor 
guvernanţilor, observând genial cu ochi neadormiţi şi cu 
îngrijirea cea ma! vigursă interesul obştiei, şi producând 

neîntrerumpt societățe! câte tind spre hrană ducerea vieţel 
Mai întăiă dispunând forte bine alegerile judecătorilor le aj 
adus serviciile la mai bine şi mai perfecte, asupra cărora 
n'a încetat căutând tâtă calea celor ce o vedeai că-i de folos 
şi de progres și înfrumusețare pentru guvernanţi. Dic insti- 
tuirea și continua îngrijire a Muselor Greceşti (şcolelor gre- 
cești), clădirile lăudabile, de trebuință şi necesare, precum 
didirea din temelie a fabrice! de lânărie, a stofelor de lână 
forte trebuitâre, fabrică de hârtie de scris şi ceea ce ni- 
mănui dintre predicesorii Domni nu i-a venit în minte, dar 
fOrte necesară, spitalul, ridicat din noă în o localitate forte 
aerică pentru cei ce miserabil se luptă contra ciumei dis- 
trugătâre a celui ce locueșşte acâstă ţară, și să aibă ei locuinţi 
mai bune şi îndemănatice pentru îndreptare. lar acestea în 
dile cu atâtea greutăţi întâmplate, pe care le ai învins cu 
fericire și prin măreţia conducerei afacerilor şi a împrotivirilor 
ce se ridică de pretutindeni, te vedeai îngrijindu-te în tot 
chipul numai e fericirea supușilor, arătându-te galantom în 
cheltueli și măreți în daruri prea strălucite...»
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Dacă aceste fapte sint reale, așa cum le povestește Doc- 

torul Caracaş, despre Alexandru Moruzi, dacă a făcut fa- 

brică de postăvărie, de hârtie, Spitalul Panteleimon pentru 

căutarea celor ctumaţi şi bolnavi, dacă a didit case pentru 

şcâle şi a regulat spre mai bine Justiţia în ţară, alegând 

pers6ne vrednice, pe lângă administraţia țărei, dacă dic tâte 

acestea le a făcut Moruzi ca Domn, atunci Domnia lui este 

o domnie bună şi meritosă, bine-făcătâre. Cel ce spune a- 

_cestea este un cărturar luminat, contemporan şi care nu 

prea. avea înteres de a linguşi, pentru că el trăea indepen- 

dent prin arta sa. Rămâne acum istoricilor noștri se ur- 

mărâscă şi scruteze adevărul, basaţi pe documente, și numai 

atunci aceste cuvinte bine-voitore la adresa Domnitorului 

Moruzi vor fi pe deplin justificate. 

Acum trec la alte serii de scrieri, care iarăşi ne întere- 

sază pentru datele istorice. Scrierea medicală în poesie ter- 

mină la pag. 197 ş'apoi. începe: Ejusdem Poemata Miscel- 

lanea, seu diversi argumenti. Tod aro llowuara Eniuixta, 

X Btopâprov dnobioewv. 

La pagina 209 găsesc: La preasfinţitul, prea învățatul şi 

prea respectatul Episcop de Rimnie Domnul Domn Filaret, 

Epigramă. lat'o: 

bvopă rev ppănăev o dpertoy itoy' | Ce om “%ă va descrie iubirea extra” 

spaorijy ordinară a virtuţilor: 

"Epupiavar" tăi.oobyms Veonesins d: | Și învăţătura ştiinţei dumnezeești. 

Adoc. | Fericit cel ce te primește și tronul 

'0)6roc 6c pa Btăsrrar tă de os Yp&- ce te nutrește 

paro tâxoc | Strălucind în amândouă şi în cu: 

Mappavăov re ăpupoiv pissi m îjăt vînt și în faptă, 

MO. 

Alta aceluiași. 

Arpaxâws &pâ0voa Nopesb pad de- 

Spopat pfjite 

“9s îepây ae Xâuv, tg plhov zventyis. 

Renumele sa grăbit ați dice cu 
dreptul Păstor bun. 

Atât a sfinţitelor tale cuvinte, cum 

  

Toius tâv 88 pâxap, poe d'ebvosov şi a eloquenţel iubire, 

prhouoboots | Ast-fel de fericit fiind, bine voito- 

A6yvoas mnporppovânc Tăpppaov 1 rule al iubitorilor de muse 

mposârio. | Primește bine-voitor expresia ce-ţi 
o aduc.
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După ce expune în poesie exametrică câte-va din bucă- 

țile însemnate din ritualul nostru Bisericesc, ca, BovAyyv mpo- 

atwwov— Sfatul cel mai înainte de veci, apoi TAwasav îjv od 

Zpyw— Glasul pe care nu lam cunoscut. To npvoraxdlv uvo- 

ux6s—Porunca cea cu taină..., Xproric ăviorn în vexpv— 

Hristos a inviat din morţi, tarăși vine la Episcopul de Rimnic 

și-i dedică aceste scrieri prin următârele versuri, pe care 

le traduc în prosă: 

«Poesia acâsta în versuri a lui Dimitrie, cu arta doctor, 

cu numele Caracaş, care ast-fel cânta pe Maica, cea curată 

și pe Cuvintul cel ce vindecă bâlele sufletului și ale tru- 

pului, cu recunoştinţă și cu respect le aduce acestea ca 

present Episcopului de Rimnic, amicului celui în adevăr re- 

numit al virtuței, celui ce jărtfeşte jărtfă de mulțămire Cu- 
vintului, cu lauda şi fapta şi cu proaducerea cuvintul, care 
este fructul buzelor pi6se». 

Urmeză apoi o poesie la Pronia divină, cuprindând 70 
de versuri, intitulată: Ilxpauvânrixdv Ă meg Selas els âvăpw 
move mpâvolac, îv etăe+ îmoarohtic — Mângăere sati despre Dum- 
nedeâscă Pronie la 6meni, în formă de Epistolă. După a- 
cestea urmsză o serie de poesi! idilice compuse la mai mulți 
Domnitori Fanarioţi începând cu Alexandru Ipsilant, cuprin- 
dând 167 de versuri, scrisa în 1780, în al 7-lea an a] 
Domniei. Lui Nicolae Racovitză în 25 de versuri, scrisă la 
1792, în întăiul an al Domniei. Lui Mihail Constantin Suţu | 
în 32 de versuri, la 1792, în al doilea an a Domniei întăia 
la 27 lulie în amintirea Stintului Marelui martir şi tămăduitor 
Panteleimon. In fine lui Constantin Moruzi. în 75 de ver- 
Suri, scrisă la 1793, în întătul an a Domniei. Mai sunt şi 
aite poesii ocasionale, dar care n'aă înteres pentru noi. După 
acestea vin o serie de epigrame la Zidiri no! de case Și 
ciușmele. Intre ciuşmele se amintește cea a lui Nicolae 
Mavroghene, a lui Scărlat Greceanu, la casele lui Dimitrie 
Ghica. ale lui Nicolae Brâncoveanu, a Vornicnlui loan Mo- 
ruzi, iarăş la ciuşmeaua Protosinghelui Calinic etc.
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La pagina, 243 citesc următorul Epitafiii: | 
3 Z > - 7 = Z (2 e 3 

Emurăpiov ei Tbv Ev paxapiă T Mee Katodprov Pivixov 

"Entoxomov xeluevov îvr$ va Tâv ecoxpăxovra MapTUpwv. 

«Epitaful celui întru fericire adormit Chesarie Episcopul 

de Rimnic, înmormintat în Biserica celor 40 de martiri». 

Nos 'Asdhopâpwv rerpinis SExa 2v-| Nava purtătorilor de biruinţe de 

dena xsb9s| patru ori dece, unspre-dece ascunde 

Koucapioro âpas Veoneoia Nopâos | corpul lui Chesarie dumnezeescul 

<“Pipyiza Os văp Ev Tp5Ppov Yepi- | păstor al Rîmnicului, care era în- 

| mwvăe Noews |ţălept și servitor și păstor crescând 

[losa m aX3atvov, ebosGigjre rpEpov. | turmele și nutrindu-le cu religio- 

Adrâp ăetitusoxs movotc wnpbya- | sitate. Lmptându-se dar cu ostenâla, 
z0s îpob | predicărei sfinţite, precum martirul 

Ola, AXsyoro Xâyots pâpnvc tbs re hă- cuvântului cu cuvinte şi adorator 

pis, ! brav. 

După acesta mai are un epitafiti la un 6re care Neofit, 

şi la un medic Emanuel. 

Ast-fel scrierea lui Dimitrie Caracaş arată vădit că el era - 

Macedonean de origină; om consumat în filologie şi filosofie, 

Teolog și Doctor esperimentat și că şa profesat mult timp 

arta sa în Valachia, a fost doctor şi de oraş şi la spitalul 

Sf. Panteleimon, atunci înfiinţat. 

XCVI). pooh ris "Exx notacrixijs “lozoptiac Mederiov Mn- 

zponoirov '"Adnvâv mpoc tEzxohovfinatv Tv dhhoY Tpry Toy, 

"Epavobeiaa eră peyăins npoovyt mai îmuneheloc Ex dupâpov 

atoMyov owpypapiov ebproxoutvov Ev 20 zeprpiup E. B. fr- 

6obhun Ti Brivvwns tis miv dm dv Budhexrov nap eop- 

“fi Bevâdrov od x Zaxbvdou. Niv mpâărov TUROIG îx0obeioa înt- 

za ev vai Batpehei Bamâv Tov “Ynorărov, ecebeoTatov %at 

“fa voTăTov [ptyuxaos ai “Hyeuâvos măons Oăpypofhax las, xu- 

plou, xupiov 'Adetăvăpov Kovaravrivov Moxpoutm Boe668a, 4 xai 

mpocepuwvijrn, imworacia dă al axpibei inte [loiv(on Axyra- 

vutuben. Towoc 8. mepteyov 7ă îv Ti Enxinsiă ovubâvra Ant Trois 

1700 xpâvove Yevviaews dpi Tis ofiutpov, dmhadă Bhov 70 na- 

pâvros aicvos, "Ev Biiwm 1115. &v 7ij "EX Turoypvgiă 

Tecwopyiov Bevăârn.



— 164% — 

«Adaus la Istoria Bisericescă a lui Meletie Metropolitul 

Atenelor, spre continuarea celor-l-alte trei tomuri. Adunat 

cu mare îngrijire şi luare aminte din diferiţi scriitori vred: 

nici de cuvint aflaţi în renumita Bibliotecă Cesaro-iîmpără- 

tescă din Viena, în limba nstră apla de cătră Gheorghe 

Vendoti din Zachint. Acum pentru prima 6ră editate prin 

tipare prin porunca şi îmbelșugată cheltuială a prea Inal- 

țatului, prea. piosului și prea luminatului Principe şi Ege: 

mon a t6tă Ungrovlactia, Domnul Domn Alexandru Con- 

stantin Moruzi Voevod, căruia s'a şi închinat, prin osîrdia 

și îngrijirea de aprâpe a lui Polizoe Lambaniţiotul. Tomul 

al 4&, cuprindând întâmplările din Biserică de la anii naş- 
terei 1700 până astă-di, adică tot secolul present. In Viena 

1775. In Tipografia Grecâscă a lui Gheorghe Vendoti. 

XCVII). Anpinrptov Kavripaipov, aEtouwuâveura 2v Bhakig dup- 
Geânxâra, uerappuadtvra în rod vepuavixod "Ev Bin 1195 

<A lui Dimitrie Cantemir, întâmplările cele mai vrednice 
de amintit în Valachia, traduse din nemtește. In Viena 1795». 

NB. Zavira a spus că Gheorghie Vendoti a scris despre 
Români: Bhayia ijtov mepi Tv îye Hoveugâvruoy 2 n “Bhaylq 
ATA xutpobe fus To văv loTopix OUvonTixĂ, ev 7 TOOGETE vTY) „oi 

uvonzixi) loropia nepi rii madatăe Anutac. Zubtezat în dvâxdoTov, 
(Vedi Zavira Otazpov, pag. 221). «Vlahia sai despre cei ce 
al domnit în Valahia la care s'a adaus şi istoria pe scurt 
și despre vechla Dacie. Se conservă încă de editata». A- 
cestă scriere ar trebui urmăntă și publicată. Cartea trebue 
să fie în Biblioteca Universităţei de Athena. 

XCVIII). Dprdegixov Xpiortăvov Baxurioripov Acyură, (uypa= 
ptioa utv 5 awroi daziwori, ue068p hadnuarură xaTă Bboy. 
Merxgpaoteiga dt and ris dazividoc els riv “EXhdâa pwovijv napă 
ro gopohopuwrărov dtăaoxăhov Kupiov Nixohăov Bapxdam, Toi ZE 
Toavviveoy, Tunes îx5dabdeioa âvadouast “Adavaciou Tewopytov Ma- 
vovomn, îx Tod Baorioris. "Ev Bwm 1195. 

«Frideric Christian Baumeister Logica, compusă de el în
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latinește cu metod matematic după Volf. Tradusă din lati- - 

peşte în limba Grâcă de prea învățatul dascal Domnul Ni- 

colâe Barcosi, din loanina, dată Ja tipar cu cheltuiala lui 

Atanasie Gheorghiu Manusi, din Siastista, tn Viena 1795». 

Cartea, are o prefaţă ca dedicație Domnitorului Alexandru 

Constantin Moruzi, scrisă de Manusi, șiîn care laudă cali- 

tăţile lui Moruzi pentru sprijinul dat şcolelor din Valachia. 

Apoi mai citesce şi nota următore: Kai zâ52 ouvroie dhAo's 

Naobdu. "epodtaxâvov 1801. «Și acesta împreună cu altele, a lui 

Naum lerodiaconului 1801». 

XCIX) 'Axohovbră mob 2v âipiâr Ilarpăs Îpâv Bnoapitovos 70 

SauuaToupyob. “H 70 mpârov priv ele ps pavica îmi rod dowbluov 

abdtvrou ua! îijewâvos măons Obyypobhaxias Kuptov Kupiov 'Lov- 

vo Exagh&zou Tula Bos66ăx, ra vv To Tplrov Exdtberav ei6 TY- 

T0Y danăvn "uai dvahwuast To) eWyeveoTăTou dpyov 206 iuplov 

"Looăvvov Phoptoxovhov, meyădov Bopyixov Ti B)ayias* T000T£- 

Săyroy îv aie Tâv rponaploy Ti Ybwoews „To Siavpou, Tov 

MapaxAnrixo xaxâvoc To Ev Gytote maTpde uâv Bnoapivo6, 

Wadoutyn si măsav âyayinv Betuv, Emerpiag at Nouo al Tod 

înpnopuiov mpăc Tăv &iptov A uădhov cineiv 7ă papă Tod ânptov Bery- 

Stvra Sauuara. Biiwn 1797. 

«Serviciul celui întru sfinți părintelui nostru Visarion fă- 

cătorul de minuni. Care s'a arătat lă lumina întăi pe tim- 

pnl pururea pomenitului Domn şi Egemon a totă Ungro- 

Vlachia, Domnul Domn loan Scarlat Ghica Voevod, lar 

acum a. treia 6ră:se publică prin tipar cu cheltuiala și în- 

grijirea prea nobilului boer Domnul loan Florescu, marele 

Vornic al Valachiei; adăugându-se în ea troparele ÎInal- 

țărei Crucei, canonul de rugăciune (cerire) a celui întru 

sfinți părintelui nostru Visarion, ce se căntă la tâtă trebu- 

inta. de nevoi, constrângeri și ciumă şi a laudei cătră Sfint 

sati mai bine a dice minunile săvirşite de Sfint. In Viena 

1797». 

Cartea este în quarto.
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C). "Arias îi Xăerns TEpLEX Wwv xadoMuxobe Yewypapxows rel. 

vaxaG Ti băpoyelov opalpăc nara re Tăv 0phv zapăhmdov xi 

mhapav aurii; Stow, răv re napadmbypaov ai dAot6Tporov 
ewây xaraypapiv Tis dăpoyhov cpaipas xi fpixuxhov, !leprt- 

Xov moday 'loviwv dvamacrăs xară Aovuztov râv Ilepinynrv 
ai peptxdv nivana rii; Bhaxiac, mpds di TA Te Gvariuara xal 

Tăc opaipuc xai robe mhavâras uni xn da, râs Tis opalpac 

Sica Gexwuavra xxi Tous Gvâuous ua ha moXAA mp06 Yevixăy 

elnow Yjewypagias xai dorpovouiac gvvrelvovra. novnbeic Xăpiy Tây 

prhoua6âv, dnă Pewpryiav rob 7ou îvăotorărov dpyovTos peyăou 

Bopvixov “PaSowxăvov Pohtaxov, 0d uzi îvamuza! mynoie 2Ee506n, 
1800 Bitvwn. 

«Atlas sau hartă cuprindând tabele geografice generale a 

sferei pămintului, după posițiunea lui drâptă paralelă şi o- 

blică şi descrierea generală paralilogramă şi variată a sferei 
pămîntului și a imiciclului. Cuprindend numirile vechilor 

loanieni după Dionisie Periegetul şi o tabelă parţială a Va- 

lachiei: pe lângă acestea sistemele, sferile, planeţii şi alte 

scheme ce arată posiţiunile sferei şi vânturile şi multe al- 

tele contribuind la cunoscința generală și a Astronomiei,. 
lucrată pentru iubitorii de învățătură de Gheorghe, fiul prea 

gloriosului boer, marele Vornic Răducanu Golescu, cu a 

cărui cheltuială s'a și dat în tipar. 1800 Viena». 

Acestă scriere în'greceşte a unui Român învățat Gheorghe 
fiul lui Răducanu Golescu, a făcut mare vog în lumea A- 
pusană și iai adus titlu de om erudit, Yar grecilor le-ai 
făcut un servicii din cele mai mari. Acâstă lucrare mai 
probâză că Români! învățau perfect limba Grâcă şo scriiaăi 
admirabil, adesea mai corect chiar de cât grecii, din punct 
de vedere litarar, pentru că nu eraă insufleţiți de loc de 
limba vorbitâre Grecă. 

„CI). Zrorxela rii "Apiuezixiic na "AMyt6pac, îv “Ievn 1800. 
«Elemente de Aritmetică și Algebră în lena 1800».
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Carte de şcâlă. 

Este însemnată prefața, dedicată lui Lambru Fotiade, Di- 

rectorul şi întăiui profesor al șcâlei Domnești din București, 

între altele se dice: 

«Cui altui mai drept ar fi să închin acestă carte, care 

priveşte folosul obştesc, bărbate prea învățate, de cât ţie 

celui ce r&spândeşti folos obștesc pentru toţi, şi în confor- 

mitate cu numele te anevoeşti în tot chipul a reașeza ve- 

chia, strălucire a neamului la aceiaşi înălțime? Pe mulți cu 

învățătura ta luminând i-ai scos din întunericul neştiinței la 

cunoștință, dând prin ei la ivelă atâtea lumini spre propă- 

şirea neamului. Pe tine dar cu dreptul te numește cartea 

protector....> 

CII) Eicayoyi diBasxahia nepityovaa Mefixăv TeTpăyiuos0Y 

-âv reooăproy xovâv Bodixreov, fite Tis ăi; Pâuaixic, Tis 

2v Mota Bax, îi Bovhyapixiic xat Ti "ANGavinkG, DVVTE- 

Qeioa uâv tv pyfi Yăpw ewabelac Tv prăodâywv GĂNoyYXosawv 

vtov mapă Tod oidezipuotăroy uni oyorăzov Btaoxăhov oixov- 

ov xai iepoxhpuxoc, Kuptou Aawă), rov îx Mogyonhews, ah 

Juvsioa Bi xat enavEnodeioa Tă mposbiun Tiyv petodây vai 

mepiepyțtaa div vai cuhafâe dmtepwbeioa 76 maviepozăTte xal 

Mopuorărep Mnrporoirn Ilehayoviac, ymnepripwp rai EEăpxp Ta- 

oc Bovhyapiic Maxedoviac Kupimp Kupi Nexraptwp 7 Ex. Movv- 

zaviwov 0 Xa Tele GvXĂDUALEL TUTOLG înȘodtvres dv dapehelac 1âv 

imapyuorâv adrod căha6âiv Xptoriavâv, "Ey Zrev owrnpio 1802. 

"Ey Bievwm. 

«Invăţătură Introductivă, cuprindend lexicon în patru limbi 

a celor patru limbi obștești, adică a celei Romaice apla, 

a celei Valahice din Mesia, a celei Bulgare şi a celei Alba- 

neze. Compusă la început pentru ușora învățare a tinerilor 

filologi de alte limbi de cătră prea respectatul şi prea în- 

vățatul dascal, econom şi predicator Domnul Daniil din 

Moshopol, îmbunătățită şi adaugită cu unele adause trebui-
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târe și demne de curiositate și respectuos dedicată preasfinţi- 

tului şi prea înv&țatului Metropolit al Pelagoniei, prea cinstit 

şi Exarh a t6tă Bulgaria Macedoniei, Domnul Domn Nec- 

tarie din Muntenia, cu acărula cheltuială s'a și dat în tipar, 

pentru folosul Eparchioţilor lui, creştini evlavioși. In anul 

mântuirei 1802. In Viena. 

CIII) Xnyuinxi prăcaogia ă Xmoyerwdac îhibelas venTtpas Xn- 

puxijc, veoripa 7iwvi ueodqp merautivat ră A. Gb. GDovprpoă, (a- 

zpou xoi vdaaxăhov ris Xnpuixăc îv Ilopiaiorc, 'Exypatatieica 

peră mpocâiuns na Tivâv onuevouăriov Und Ocodosiov M. "ThuăSov, 

"Emtdvopduwbeiaa nai rinos Exdobeiox Ord "AvOiuov Palm 'Apyt- 

pavăpirov, roy âmd Mihiâv od limAiov Bpous, xat mtdoc ris 6 
"IEw Eratptac vâv ăpuxtohyooy, Xăpty Tâv prhohâyuv. "Ey Br 

twm 1802. 

«Filosofia chimică sai adevăruri elementare ale chimiei 

mai noi, așezate după un metod mai noi de A. F. Foucrois 

doctor şi protesor «e chimie în Paris. Tradusă în greceşte 

cu adaus și unele însemnări de T. M. lliade, corectată şi 

dată în tipar de Antim Gazi Arhimandritul de la muntele 

Pileăi din Milec și membru societăţei de Orietologi din lena, 

pentru filologi. În Viena 1802.» 

Cartea este în octavo. Aceşti traducători ai fost profe- 

sori în Valahia. 

CIV) Kupraxo5putov iza Epunvta vai mer! avriv âutia is ză 
artă Kupiaxiv 8v Tăs Gia 7âiv '0p0o55Ewv 'Exximoiais dvast= 

vooxâuevwy eapyediwy, "Ev Bowxouptorip 1803. 

„ «Chiriacodromii sa explicarea și cu ea omilii la Evan- 
gheliile ce se citeşte Duminică în sfintele Biserici ale Or- 

todoxilor. In Bucureşti 1803». în folio. 
Acâstă scriere este a lui Teotochi şi s'a reimprimat nu- 

mai în București. Intăia ediţie s'a tipărit la Moscva în 1794, 

în dou& Tomuri.
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CV). Znvofioo K. Ilox: Merpuxis. Br6)ia B (adică 2 vol.) 

Bitvwn 1803 

«Zenobiă C. Pop. Metrică, două cărţi, în Viena 1803.» 

La început are portretul lui Lambru Fotiade cu inscripţia 

următâre; 

Adumpos boriiins, 2£ "Iwavvtvov Tod îv Bovxovpeoriots "Hye- 

pavixoi Tuuwxalov iaonahos, î7âv. V. 

«Lambru Fotiade, din loanina, profesorul Gimnasiului 

domnesc din Bucureşti, de cinci ani». 

Cartea este dedicată lui Lambru Fotiade. 

Tâ prhorotiorătep Îmaaxăhep Tod îv Bovxoupegriotc ['vuvastov 

Kupte poi Kupio Adunep Bord Tr 8 'loawtvov, Tare 

ebepyErn. 

Tă nepi Merpiriic obvrayua igoiov coyywpuoabvns TExpTptoy Ta- 

enya âvariinai, 8 îv uanraie cbyyouwy. Zmvb6toc Kovoravrt- 

vov lor, 

«Marelui literat profesorului Lambru Fotiade Domnului 

mei Domn, la Gimnasiul din București, din loanina, pă- 

rintelui şi bine-făcătorului meu 

Scrierea despre Metrică cu supunere i-o închină ca semn 

de recunoștință vecinică. Zenobiu Constantin Pop». 

Cartea este 'complectă, cuprinde și volumul A. 

Cartea are o prefaţă forte erudită asupra felurilor me- 

trelor poesiei Grecești, şi care-l scrisă în Bucureşti de acest 

student învăţat a lui Lambru Fotiade. 

"Ev Bovxoupeotios, uată Tă 1802, îv uni Măprip Znvobtoc 

Ilor. 

«La Bucureşii, în 1802 în luna Martie. Zenobiu Pop». 

La început se citesc cuvintele următâre scrierea lui Lambru: 

Tă SeopreoTârp imoxânw &yiw Mnobatov KG. uoi Kâ. Kwy- 

gravri Ebyvouosvns uvnudaovov dvămberat. A. %. 

«Prea kubitorului de Dumnedeu Episcop al Buzeului prea 

sfinţitului Domnului mei Domn Costantie spre Vecinică a- 

mintire i se dedică L. E». 
14



Acestă scriere este o probă evidentă de o mare erudiție 

a lui L. Fotiade în limba Grcă, Latină şi Germană, și de 

o adâncă pricepere a poeţilor vechi Greci, pe care-i învățau 

elevii șcâlei Greceşti în Bucureşti. 

CVI). 'Ezirouă AsrpovouVz6, ovyypagiiox Ord “epovupov Ax- 

Davă, peragppnobeiza is răy xadopuridovuivny “Edy Bud hex= 

zoy mapă A. A. 705 Piunniov, 705 drd Mnhâv ro Îlnhlov 

ăpovc, 2v Bitvwn 1803. 

«Manual de Astronomie, scris de Ieronim Laland, tradus 

în limba Grâcă vorbitâre de D. D. Filipide din Miliele Mun- 

telui Pilii. In Viena 1803». 

„Acâstă carte este dedicată Domnitorului Alexandru Con- 

stantin Muruzi Voevod al Moldaviei, de cătră însăși Daniil 

Filipide. lată prefața. 

«Prea Inalţatului, prea piosului Domnitor Domnul Domn 

Alexandru Constantin Muruzi, prea măritului Egemon a t6tă 

Moidavia. 

Editându-se acest resumat de Astronomie a urmaşilor lui 

Ipparh, Eratosten şi Ptolomei, primește-o cu largeţă să se 

publice sub sceptrul Vostru, care preţuiți mult protecţiunea, 

şi îngrijirea literilor şi a științelor. lgemone! a prefera și 

a preţui fericirea supușilor este cea mai drâptă dintre vir- 

tuţile Domnești, lar dovada cea mai vădită despre acesta 
este scopul vostru că voiţi a fi protectorul artelor şi a ști- 

ințelor, fără de desvoltarea cărora adevărată fericire şi pu- 
tere care se o conserve şi se o salveze şi pacea ca o ur- 

mare, este cu neputinţă Regilor. Egemone! Ignoranţa este 

o putere de r&ui-făcătâre, care a izvorit lumei din întunericile 

ladului și care face totul o tragedie de plâns. Ştiinţele sint 

puteri, care sint trimise lumei din ceriă pentru luminare, 

Fie ca aceste bine-faceri comune neamului omenesc și în- 
sedite și în voi să crâscă și să se resfringă și la cel de 

un nume cu voi marele protector al științelor. Acâsta este
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dorința cea mai bună şi cea mai! plăcută marei şi umani- 
tare! vâstre inimi. 

Al prea respectatei de Dumnedeă Inălțimei Vâstre 
cel mai supus și mai mic serv 

Daniil Filippide. 

Cartea este un manual de șcâlă după care se preda no- 

țiunele de Astronomie în șcâlele Grecești de la noi. Din a- 
cest timp sint două volume, volumul I -cuprinde 423 pagine 

şi 8 hărți de figuri, iar volumul a! II-lea 443 de pagine și 

10 hărţi de figuri astronomice. 

Cine este acest Filipid? Este acela ce a scris Istoria veche 

a României pănă la al doilea descălicat şi geografia Ro- 
mâniei la 1816. El cel întâi a numit în greceşte acest 
popor România. 

CVII). Zroryeta Teoypapias Epavnadivra 90 705 "'Apylenta- 
nov Nixnpâpov Toi Qeorxov, mhcisrns di onuetuaat za oxi- 

pact mhouriotivra, pi)oriup Bandvn Tv aradtipwy Zoaruăăwy, 
tva Suavipovrat Brwpeâv ei xîjow Envy ppovrioznpioy, "Ev 

Btvyn 1804. 

«Elemente de geografie adunate de Archiepiscopul Ni- 

chifor Teotochi, imbogăţite cu f6rte multe însemnări și fi- 
guri, prin cheltuiala iubitâre de cinste a fraţilor Zosimade, 

spre a se împărți în dar spre uzul șcâlelor Greceşti. In 

Viena 1804. 

CVIII). &povriauara To Exdap.mporăroy dotStwov 'Adetdvâpou 

Maupoxopăăzov, Toi î& dmopofruv. N5v mpâdtov ro n Gobtvra, 
dvxhuao. 705 “Ppnhorazou xal ebyeseorărov Adbivro nai “Hye- 
Wdvos năons MoMBof)ayias Kuplov "Adetăâvdpv Kwvoravrivov Mov- 
pouln Boe665a. "Ev Bitivwm 1805. 

«Meditaţiunele prea strălucitului pururea po:aenit Alexan- 
dru Mavrocordat Exaporitul. Acum întâiă date la tipar cu 

cheltuiala prea Inălţatului și prea nobilului Domn și Ege-
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mon a tâtă Moldovlahia, Domnul Alexandru Muruzi Voevod. 

Ia Viena 1805. 

Cartea este în quarto. 

CIX). *YTuvos eis mov “Ymhârazov, VOPWTATOV SeooefecTrăTov 

xal peyehonpentoratov "Loăwnv Kovotavrivoy "Adetăvăpou “Tym- 

AăvTnv foc655av sat “Hiyeudva mons Ovyypo6haxtac ovvrsdele 

soi oTixovpyndetc Ev BovxovproTiwp mapă To €v iepedo! zNdoyiuov 

Îaoxăhov Tlohvzwr Kovrod, To 2E "low. "Bv Briwm 1805. 

«Imn la prea inălțatul şi prea înțeleptul de Dumnedeii 

iubitor şi prea măreţul loan Constantin Alexandru Ipsilant 

Voevod şi Egemon a t6tă Ungrovlachia, compus și făcut în 

poesie în București de învățatul între preoţi profesorul Po- 

lizoe Condu, din loanina. În Viena 1805». Cartea în quarto. 

- Dositeiă Pilitis. 

Preasfințitului și de Dumnedeu alesului sfințit Me-. 

tropolit al Ungrovlachiei Domnul Domn Dositeiă, în- 

chinăciune cu evlavie și ascultare în Domnul. 

CX). Şi Apolon Fivul reclamă şi Zeița Themis justifică 

de a vă afierosi acestă mică lucrare a ocupaţiilor mele. 

Pe de oparte, pentru că de demult fiind stăpân al Muzelor 

(învățăturilor) ajuţi acum pe învăţător şi de aici te-ai găsit 

să fii protectorul învățăturilor; iar pe de alta, pentru că în- 

grijindu-vă şi de şcolari I-ai ajutat din cele ce ai avut cu 

putință şi i-ai îndemnat cât al putut la câștigarea învăţătu- 

rilor. lar pe mine mă mână, proverbul să îndreptez spre 

mare apele driguindu-le. lar ingrijirea vostră nu se înţă- 

lege despre apa. cea mai bună, despre elementul cei spre 

bună întrebuințare, după cum s'a exprimat Liricul, ci des- 

pre cea vie şi curăţitâre, ce curge din izvorul cel nesecat 

al virtuţei şi al spiritului, curățind nu intinăciunile trupu- 

rilor, ci mal ales ale sufletelor şi conducând spre o desă- 

virșire variată pe cel ce să împărtășesc cu recunoștință ȘI 

mai ales pe cei dedaţi la dragostea înveţăturei.
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Căcă îndată ce lumina s'a pus în sfeșnic și nu puţin în- 

grijindu-te de tinerime, ai devenit sprijinul cel mai mare 

al Muzei elenice ajutând mai ales şi pe cei ce se învaţă 

şi pe cei ce învaţă, și acei ce de împrejurări s'ar îndeparta 

de la învățătură, precum sint lucrurile omenești, forte pu- 

țin îngăduindu-le; ci îi îndemnai pe unii să se lupte contra 

sârtei, pururea. ocupându se, lar pe altii cari ar avea tre- 

buinţă şi de ajutor bănesc, indestulându-i cu imbelșugare, 

l-a! sprijinit mult timp. Şi în scurt dicând cugetându-te nu 

mai la bunul cel mai înalt, îi indemni acolo împreună cu 

toţii să mârgă şi să se înalță pe Elicon curând şi ajunşi 

acolo pe culmea cea mai înaltă, după Pindar, să se arate 

vrednici și de nenorocita Grecie şi de îngrijirea părintescă. 

Dovadă evidentă de cele dise nu se mai aduce de loc, când 

cine-va cugetă că de fârte îndelungat timp aceste se petrec 

în Dacia şi în timpurile de mai înainte, respectiv de în- 

v&țături, pentru că și Musele, precum și ori-ce alt lucru 

de preţ, se bucură de preşidenţia vâstră înveselindu-se de cel 

Iubitori de ştiinţă. Pe timpul t&ă și profesorii Greci cei întăiti 

(ajungând cu vorba aicea, curgendu-mi lacrimile din ochi, 

suspin fârte, dar fie amintirea pururea a acelui bărbat, 

Lambru, Preasfinţite Părinte și Stăpâne, acel extraordinar, 

care de cătră tine şi fiind în viață a fost bine apreciat şi 

ajutat, şi acum murind se aminteşte şi se laudă. Şi ertare, 

dacă în ceva de dor, a învins dorul de asemenea a sufle- 

tului tă părintesc şi sfinţit). Asupra cărora ai arătat buna 

voinţă, dedându-se şi studenţii cei mai mulţi, cu vrednicie 

la cele ce se învățat după putinţa acelora, prin tine pro- 

tectorul şi ajutătorul, conformându-se împrejurărei;, nedis- 

curajându-se de loc de cătră cel ce câdeau dintre ei, precum 

odinidră Marte a zguduit înverșunat turma ta cuvintătore, 

dar îndată ce fortuna a încetat fără ezitare ati plecat spre 

lupta cea mai mare. Și acum percurg neinpedicaţi arena, 

având în minte că pentru care premiă vor munci, pentru
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acela se vor presenta la cel în drept ai încununa. Aceste 

aşa bune fiind, n'ai despreţuit de a avea îngrijire și de a- 

ceea, căci cel întăi te-ai arătat preocupându-te mult şi de 

cei ce s'ar deda la vinarea altor arte sfinţite, cu care obici- 
nuesc a se desfăta fiii Asclipiadilor, și cu o filosofie mai 
înaltă şi pe aceştia protejându-i părinteşte, cu fericire ţi-ai 

ajuns scopul dorit. Şi nu sînt puţini dintr'ai noştri ce cugetă 
că vi se cuvine o mulțămire cu recunoştinţă pururea a- 
mintită de cei ce au fost ajutaţi şi nutriţi. Apoi curând din 
străinătate întorcându-se împărtăşesc şi de altele pe cei ce 

au nevoe, pe care bunuri aceia le-au câștigat de pe acolo, 

așa precum din acelaş izvor curg deosebite riuri și în liniște 

udă t6tă Grecia însetată. De aici dar qic&torea obştescă nu-și 

perde însemnătatea «unul este mai valoros de cât miile şi 

renascerea, patriei întregi, iar mulțimea nu valoreză cât 

unul». Căci fericirea poporului este când domneşte filosofia 

și principiul filosofal, dupre cum filosoful preferă cuvintul 

(raţiunea) şi mai ales când se conduce de lumina evange- 

lică; cu care umblând cineva nu se va împiedica nici odată, 

ceea ce înţălepciunea lui Solomon o dă numai celui singur 
fericit. Cel ce a aflat înţălepciunea şi prudenţa şi cele vechi 
Şi le represintă din cele presente şi ceea ce este nevădut 
încă în adincul viitor îl prevede din cele trecute. 

Căci tu singur sai cu puţini tu singur din dilele n6stre, 
“ având experiență de multe, al arătat în tote o forță de o 
natură deosebită, care în adevăr prin o prudenţă proprie 
devenind cunoscătorul cel mai bun la cele ce curând ți se 
propunea, prin o mică cugetare și încercatul cel mai ex- 
pert de a ghici despre cele ce se vor întâmpla în cele mai 
multe cazuri, prevădând ma! ales despre ceea ce era ne- 
cunoscut, ceea ce va fi mai bine și mai răi. Şi în genere 
în puterea naturei şi a scurtimei gândire! te-ai arătat cel 
mal bun dea plănui cele de nevoe, pe unele curând bine 
dispunându-le, iar despre altele din afară devenind judecă-
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torul cel mai competent; şi de a cunâşte cele de trebuinţă 

şi de a-ţi aminti n'ai fost inferior nimărui din cei din pre- 

sent şi de a explica și altora cu abilitate amintirile pentru 

interesul obştesc. 

De aceea dar ţi-a fost ţie predestinată demnitatea, și tro- 

nul, o datorie vădită a virtuţei și acesta cu drept cuvint. 

Căci cine conscit fiind nu va mărturisi, cum de la început 

asociându-ți virtutea dărniciei, ai ajutat părintește pe orfani 

şi săraci, nu numai pe cei localnici, ci şi pe străini și i-ai 

scăpat de ori-ce sărăcie şi de tâtă nevoia? Cine fiind repre- 

sentantul evangeliei atâta veghiază pentru turma, cuvintă- 

t6re? Cine s'a jertfit pe sine întru ceva pentru toți, pe 

unii mângăindu-l cu explicări morale în împrejurări de res- 

trişte, pe alţii întărindu-i cu învățături din dogme, iar pe 

alţii cu mulţimea dăruirilor? Căci se cuvine servitorilor lui 

Dumnedei şi preoților cuvintul să fie comform cu mintea 

sănătosă și fapta în acord cu cuvintul. 

Las să mai amintesc de atâtea văduve și orfani, care 

găsindu-şi hrana la tine socotesc Sf. Metropolie ca un os- 

piciă public. lar fericirea tinerimei din jurul t&ă nu voii 

lăsa-o trecută sub tăcere. Pe aceștia stringându-i de pe la 

mulţi părinți, te-ai socotit că tu însuți ești părintele lor 

obștesc, dându-le și mâncarea cea de trebuință și îmbră- 

cămintea ttă ca ceva firesc, și ai dispus să se dea la 

ocupațiile cele mai frumâse și a trăi împreună cu Muzele 

(cărturăria) studiind nu numai limba grâcă, ci dacă ceva 

este de folos şi din cele străine și aduce o înobilare pen- 

tru sporirea. ori-carei virtuţi, al îndreptățit că şi aceea să nu 

lipsescă, pregătindu-le fericirea mai în urmă şi celor de 

aicea şi la tot grecul, introducându-i mai întăiă în ale lui 

Apolone, părintele învățăturilor şi ca un resultat al îngri- 

jirei proaducându-i lui ca o jertfă de primiţiă. 

Deci dară cei ce s'ati folosit de acestea din izvorul t&ă 

cel nesecat, te mărturisesc că al devenit părinte al lor ob-
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ştesc și la adinci bătrăneţe nimic din ce este r&i să nu 

te atingă precum în slăbirea naturel să nu vi se întâmple 

la acea vristă, acela vă spun lumei neincetat că aţi lucrat 

şi aţi îngrijit pentru ei diua și n6ptea, ocupându-vă despre 

ei ca despre un ce de interes obștesc. Tu ești în adevăr 

dintre sprijinitorii publici cel mai bun şi dintre luptători 

cel mal mare 
Acesta ai fost dar pentru neamul Grecesc, prin care te-ai 

arătat că eşti mare folositor, remănându-ţi deapururea re- 

cunoscută bine-facerea, acum pe faţă, iar mai ales după 

acâsta din partea acelor ce ai primit bine-facerile tale, 

cari ajungând la bătrâneţe își vor reaminti din tinereţa lor 

„ instrucţia (învăţătura), protecţia, timpul fericit, când manu- 

duşi, ajutaţi, nutriţi de tine au ajuns prin acesta 6meni îm- 

"podobiţi cu învăţătură. 

Acestea dar m'aii convins și pe mine a vă afierosi cu 
dreptate sfințitului Vostru tron acestă carte, pe de o parte 

ca o dovadă de cele ce în multe împrejurări am fost aju- 

torat, primind din partea bunei tale voinţi curate, iar pe 

de alta ca un semn de recunoștință cătră tine pentru tâle. 

La tine bine-făcătorule și stăpâne! Să se insinueze cu bună- 

voinţă şi cel ce aii nevoe de a fi ajutaţi, pentru că ești 

protectorul învă&țăturei după socotinţa lui Five și Thniede. 

Al Preasfinţeniei Vâstre cel de Dumnedei alese 
fii prea supus spiritual. 

Neofet Duca. 

Acestă prefață care-i o dedicație să găseşte în cartea 

publicată de Neofet Duca în Viena la 1805, intitulată: 

„ Qouxvâidov 705 'Odfpov, mept rod Iehonowmataxoi moov, 

f+6hia îxrw werappavbivra, oyohaolivra ze vai ex5ofdivra 'T- 
mois llapa. Neopurov Aouxa îv Bttvvn, rapa 'Ioăvva Expaip6a 1805. 

«Tucidid Oloru, despre rezboiul Peloponisiac, opt cărți, 
traduse, înterpretate şi publicate prin tipar de Neofet Duca, 

în Viena, la Ioana Schraimb. 1805».
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Cartea o posed, este un quarto în 4 volume și în care 

este imprimat textul vechiu grec cu o parafrasă în apla, 

apoi forte bine comentat în note. Acest autor care-i cel mai 

grei dintre prozaici, se studia cu multă stăruință în Aca- . 

demiile Domaeşti din Principatele Române. Este tot ce pote - 

fi mal greu în grecește. 

CXI). Acelaşi grec cleric Neofet Ducă, care a fost mult 

timp profesor renumit de limba și literatura Grâcă în Aca- 

demia domnâscă din Bucureşti. A profesat în București 

în dou rânduri, între anii 1783—1800, apoi după încetarea 

din viaţă a celebrului erudit și director a Academiei din 

Bucureşti Lambru Fotiade, a fost chemat în București din 

Austria spre a-l încredința Direcţia Academiei, unde venind 

pe la 1816—21 a escelat prin erudiţia și zelul său pa- 

triotic. EI era și agentul activ al formărei ligei secrete ete- 

riste, la el cel ce voia a intra în Eterie trebuea să se pre- 

sinte şi numai după o catehisare seri6să și depunerea unui 

jurămînt în presența sa, putea să fie enumerat cine-va între 

şefi Eteriei. 

Dar să lăsăm partea lui politică, şi să ne ocupăm de . 

ale şedlei, care mai mult ne înteres6ză în scopul ce ur- 

mărim. 

Neofet Duca era un înfocat apărător al limbei vechi Gre- 

cești, combătând puternic limba grâcă vulgară dintre Greci 

atât in scriere cât și în vorbire, din care cause şai făcut 

mulţi vrăjmași, cari Sau încercat a-l şi ucide aci în Bu- 

curești spărgându-i capul. El este un scriitor abundent, un 

comentator al operilor 'clasice grece neintrecut şi un pu- 

plicist renumit. Nu este locul se enumerăm aicea scrierile 

lui. Cine voeşte ale cunâște să consulta cariea Neoehinvixă 

ewo)oyii de C. Satha pag. 702. 707. Aicea mă voii ocupa 

cu o singură lucrare a sa mică, Eryxespidtov mept Btadoeos 

oxo)eiov “EXamnvxoi— « Manual despre Organizarea șcâlel Gre-
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ceşti>, imprimat la Viena în 1805, unde sînt tipărite mai 

t6te scrierile sale. Acâstă Broșură îi scrisă în urma rugă- 

minţei unui prietin al săi și care-i proprietatea Bibliotecei 

Statului, înregistrată la No. 161/19, dar care-i venită acolo 

din f6sta Bibliotecă a Colegiului Sf. Sava. Insemnătatea a- 

cestei scrieri pentru noi constă, în cunoştinţa exactă a mer- 

sului şi organisărei Șcâlelor Greceşti în ţările n6stre, cum 

şi a lipsurilor ce trebueaii îndeplinite după propunerile lui 

Neofet Duca. 

T6lă lucrarea constă din opt Capitole. Capitolul întăti 

se ocupă cu Progresul studiilor. Chiar la început se exprimă 

ast-fel: Ilpoxeiododonăv duty ovy Oc, duov îv 75 mapovrt, 79 

oyohiov Tâv "loawivov ă To Bomovpestio». «Să luăm de 

m6del cu ajutorul lui Dumnedeă, în present, șcâla din lua- 

nina sai cea din Bucureşti». Din t6te șcâlele existente Gre- 

cești în tot Orientul, Duca ia ca cele mai bune o şcâlă din 
Turcia şi una din ţările Românești, din Bucureşti, spre aşi 
desvolta teoriile sale asupra reformelor ce ar fi de introdus. 

In Capitolul al II-lea trateză cestiunea: Ce studiu trebue 

să -predee fie-care dintre profesori şi convine că fie-care să 

propună ştiinţi similare, în specialitatea sa. Aci e vorba de 

Clasele inferidre, unde se învață mai ales limba Grâcă. 

In Capitolul III irateză cestiunea: Despre datoriile Profe- 
sorilor şi cum trebue să'și explice lecţiile. Pretinde ca pro- 

fesori! să fie metodici şi se facă dese repeţiri a celor învă- 

ţate în cursul s&pt&mânei, așa că Sâmbăta o consacră unui 
examen a celor studiate. Capitolul 1V trateză cestiunea: Câte 

Și în care ore sint mai potrivite să se facă propunerile stu- 
diilor. Combate obiceiul unor profesori de a ţinea mai t6tă 

diua pe școlari la lecţii, și propune ca să se încâpă de 

dimin€ţă până la amsză, şi apoi după amsză. Susţine că 

pentru un profesor sint de ajuns 3 ore pe qi, două diminâța 
Şi unul după amâză. Acesta în Gimnasiii. In Capitolulal V 

vorbește: Despre penalităţile studenților desordinaţi ori ne-
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disciplinaţă şi admite principiul că profesorul nu trebue nici 

odată să bată, lovescă ori să pronunţe cuvinte grele elevilor, 

ci să-i sfătuescă, Iar de nu reușesc să-i noteze şi să-i arate 

Directorului spre a-l pedepsi, care penalitate rămâne la Di- 

rector de a-i o rădica, când observă corectarea elevului. 

Când nu este chip de corectare se excludea din şcâlă. Ca- 
pitolul al VI trateză condiţiile celor ce se nutrea ca înterni 
de cătră şcâlă. Ei eraă obligaţi la finele studiilor din anul 
al IV înainte de a trece la clasele de filosofie ori cursul su- 

perior, de a scrie un tratat, pe care să'l dedice ori șcâlei 

ori persânei ce Va întreţinut, și care scriere era publicată 

de şcâlă, acâsta ca un semn de recunoştinţă că a fost în- 

ternul şcâlei. Capitolul al VII se ocupă cu examenele a- 
nuale şi semestrale, la cari erai supuși elevii. După exame- 

nele s&ptămânale, erau și semestriale şi anuale, după care, - 

dacă elevul reușa, era promovat în clasa imediat următore. 

Calificarea elevilor era: ”Aprorov—eminent, xxddv—bun şi &- 

Souwuov—slab. Cel ce avea slab nu se promova. Examenele 

se făceati în fața Metropolitului, Episcopilor, boerilor, epi- 

tropilor şi a părinţilor de familie—eraii publice. Cei ce nu 

volaii a merge mai înainte, în cursul de filosofie, işi primeau 

atestatul. Capitolul ultim VIII se ocupă cu premiarea a celor 

dintre studenți, cari termina școla complect şi cărora li se 

dărulaui premii în cărți de val6re. La examenele acestea 

erati presenți toţi profesorii școlei și tâte autorităţile şi se 

făcea cu mare solemnitate. Elevii erai întrebaţi din t6te ma- 

teriile învățate şi cei ce reușaii erai aplaudaţi de public 

și încununați pentru succesul lor. 

Aceste erai îmbunătățirile introduse de Neofet Duca în 

învățămîntul șcâlelor Greceşti din țară pe la începutul Eteriei 

ori Zaverel 1831. 

Să se observe că, cele propuse de profesorul Duca, S'aii 

continuat în şcolele românescă mult timp — ca metod de 

predare a cursurilor.
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Eu însumi am studiat după acest metod şi cunosc po- 

sitiv că, aşa se urma și în academia din lași şi în semi- 

nariul Veniamin. | 

CXII). Ppâvmiaua rob ixhawmporărov zordimou 'Adebavăpou Ma- 

upoxopădrov 0 iE&noppurov, dă 'Adetăvăpoy Kovoravrivov Mov- 

povlt for6550, 1805. îv Biiwn 

«Cugetarea prea strălucitului pururea pomenitului Alexan- 

dru Mavrocordat Exaporitul, de Alexandru Constantin Muruzi 

Voevod. 1805 în Viena. 

CXIII). “Loropta ij Bhxyiac nord xal Yeoypapiri, dând 

ris âpyatorârns aurc xartaorăvenc Es Tod 1114 2row, 

Nov mpâ&rov proriup Banăvn îx dobeira, Tv TipioTăTuv xod 

proyevâv abradtipwv Tovyovohă. 2v Biiwn Tic Atorplas 1806. 

«Istoria Valachiei politică şi geografică, de la așazaeea ei 

cea mai veche până la anul 1774. 

Acum întăi editată cu cheltuiala iubitorilor de cinste frați 

prea cinstiţi şi de neam iubitori Tunusli. In Viena 1806». 

Cartea este un quarto, cuprindând 367 de pagine, afară 

de scara de la început şi o anexă la sfârşit ce conţine ma- 

terial: despre dote, clironomii, despre garanţia femeei, zelo- 

girea, lucrurilor ei, despre a treia parte ce trebue să ia din 

averea bărbatului, despre întăetate, despre ţigani, despre 

cheltuelile pentru dotă, despre hotărnicii, procente şi ve- 

chili (avocaţi) apoi tratatul de pace între Rosia şi Turcia 

din 1774 Iulie 10; cuprindând 72 de pagini. Acestă Istorie 

cuprinde frte multe fapte privitâre la. desvoltarea şi viaţa 

înternă a Valachiei, şi prea puţine date la Domni și rezboe. 

Este însă de o mare însemnătate pentru Români. 

“Loropia Tis năhat Anulas, 7ă viv Tpavarh6avine, Bhaxiac sai 

MoySafinc. "Ex Sapâpov modatbv xat veoripuv GuyYpapiwv 0u- 

vaptoGeioz, rapi Aovwsiov Pproretvod, Ev Bifvvn ic Adorpias 1818. 

«Istoria Daciei Vechi, a Transilvaniei de acum, Valachiei
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şi Moldovei, adunate din deosebiți scriitori vechi 'și mai 

noi, de Dionisie Fotino. In Viena 1818». 

Acestă lucrare istorică este divizată în trei volume, vo- 

Jlumul LI conţine Istoria veche a Daciei până la descălicatul 

al doilea, Seculul al XIII, şi cuprinde 320 de pagini. Volumul 

al IL conţine domniatele Valachiei de la Radu Negru, 1241 

până la 1812, Domnia lui Caragea, cuprindând 568 de pa- 

gini. Volumul al [Il conţine domniatele Moldaviei, începând 

cu Dragoș Vodă, 1352 şi sfârşaste cu Scărlat Calimah, 1812, 

pagina 151. De aicea înainte, autorul are Geografia. politică 

a Valachiei, divisiunile politice, despre administraţia țărei, 

oficiile împărţite în 5 trepte, despre Tribunale şi veniturile 

Valachiei, expunând aceste de la pagina 151—558. Apoi 

mai trateză şi despre Geografia politică a Moldovei, divi- 

siunile politice, administrarea, judecăţile și veniturile Mol- 

dovei de la pagina 558—b88. Acest volum ultim mai cu- 

prinde şi un Catalog analitic a tuturor volumelor. 

Cartea este un quarto şi-i de o însemnătate capitală pen- 

tru Români. | 

Ac6stă carte a servit ca normă în Valachia pentru istoria 

naţională până în timpurile n6stre. 

Intre pronumeraţii la acestă carte ni s'aă conservat nu- 

mele doctorilor din Bucureşti, a celor abonaţi: Rale doctor 

primar, Vretos doctor primar, Silvestru, Constantin Caracaş 

şi Mihal Hristasi. De asemenea şi a profesorilor din acel 

timp, câţi au fost pronumeraţi la carte, şi anume: Chir 

Veniamin de matematicile înalte, Căminarul Constantin Pro- 

mache, Stolnicul Constantin Necolaide Bizantinul, Dimitrie 

Fotilă, Constantin Istropol, Gheorghe Mundaniote, Gheorghe 

Filipupohtu, Vasilie Neculai, Hristea Necolaid Albanitohoritul. 

CXIV). Tpauarixiie Pai âxpi6iie BBaowahiz Tod “Ybn- 

ovăzov, SeooeGorărov Kai gopurăroy aiflevrov ani “Hiyeudv6 

măsns Ouyypofhayias Kupiov Huptoy “lodvvow Nixohăov KâvoTay- 

zuwvov Kapartă, îv Bitwn 1806.
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«Invăţătură sigură a Gramaticei franceze a prea Inălțat 

tului de Dumnedei iubitorului şi prea înţăleptului Domn și 

Egemon a t6tă Ungrovlachia Domnul Domn loan Nicolae 

Constantin Caragea. In Viena 1806». 

Cartea în octavo. 

CXV), 'loropia avvorrixă Ti Edo, Îwnemutw eie riocapa 

pot... Xuvreleioa utv Ayyhori Und tos avoovuuov es Xpăoty 
râv oxoheiov Tis Advăpac, uttappxoleiza 5? ur adr) robre 
eic răv vjeppaviv ua tE aotij; uereveybeiox cic tiv drhocin- 
vid îuâv Gudexrov mapa Îl. II, Ebduutoo Tod îx Kovoravrlixov 

zii; Maxedoviac eis xpiiow râv oxoheiuv was. Ipoopwwnbiioa 8 

zi Evriuorărn dăehepdrnri Tâv Ev Bitvwm vtoniwv “Poouzvo-6Ad- 

Xov Ev Bitw râs Aodorpiag îv mii Neg rvnoypapia. 1807. 

«Istoria sinoptică a Greciei, împărţită în patru părți, com- 

pusă în limba Engleză de cătră un anonim pentru usul 

șc6lelor din Londra, tradusă de el însuși în limba Germană 
Și din ea tradusă în limba n6stră Grâcă apla de P.P. 

Evihimie din Costangicul Macedoniei pentru trebuinţa, şc6- 
lelor. nostre. Dedicată prea onorate! frăţietăţi a Greco-Vla- 
chilor locali în Viena. In Viena Austriei, în Noua tipografie 
1807». 

Pe acest timp erai profesori Greci la Gimnasii: 1) Con- 
stantin Vardalah. 2) Gheorghe Ştefan. 3) Vasilie Neculau. 
lar studenți Români abonaţi la acestă carte sînt: Gheorghe 
Văcărescu, Scărlat şi Matei Ghica, Gavriil Antoniu, loan 
Emanuel Persianu, Neculae Antoniu, Neculae Petrescu, Const, 
Sardaru, Zamfir Greceanu, Grigorie Ianculeă, Ştefan Bu-. 
deșleanu, Constantin Berendeiu etc. etc. Mai sînt şi stu- 
denţi din Meţov cari invăţaă în București... 

CXVI). Exuyaia rii; Aoyurii; ua duc prhosopize, v mpo- 
nyeirat isropta prhosopizc, ouypapivra iv ebusbiâws dn Io 
Torrh. Aivexxiou, Toi mepmheeorărou voutxod xai 2v “AXA gxo- 
ap îoavTos. Meragacdtvra 6: piivrbvos Ex râs Axriui5og ele Try
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“EXAa5a pwoviv, bd ci ewyeveorărov "Apyovros Meyidov Bop- 

vixou Kupiov Tpnyopiou BoayxoBavov Basaapzba, ob xal prhoriutp 

înBobtvra Îxâvny viuovrat Gwpeiv năai roic pthomebtar. "Ev Bitvvp 

zii; Aodorpias, îv Ti turoypapia [ewpyiou Bevâbrov. 1808. 

«Elemente de logică şi de filosofia Etică, cărora la pre- 

merge istoria filosofiei, scrisă metodic de lo Gott. Henec- 

cius prea renumitul legist și profesor în Halle. Traduse cu 

îngrijire din limba Latină în cea Grâcă de prea nobilul 

boer, Marele Vornic Domnul Grigorie Brâncoveanu Basa- 

rabă, cu a căruia cheltulală filotimă s'aă publicat. Se îm- 

part în dar tuturor iubitorilor de învățătură. In Viena Aus- 

triei. In tipografia lui Gheorghe Vendoti. 1808». 

Acestă scriere este dedicată de cătră Grigorie Brâncovanu 

părintelui săi Marelui Ban Manuel Brâncovanu pentru cu- 

vintul că, a îngrijit în mod deosebit de instrucția și edu- 

caţia sa, prin profesori aleși și prin pilde bune ce i-a dat 

în tâtă viaţa sa părintele să. Duca în prefața sa iată ce 

dice despre erudiţia lui Grigorie Brâncovanu: 

„0 5 ebyevtoratos "Apăwoy Meyăs Bâpwxos Tonyopios Bpxyro- 

Găvoc, Bagoapăbas Einarpidns Bovxouproriov, hâyâuc xal u.ovoaG 

Separeboas tnthoxb, nd Adurpp 1 Poriadn, ăvăpi "Eoyiue, 

ai obăevâs frrow îv Myots Tâv xa0' uăs îv vote “EXAnat, Taur 

îpxUxAa awBevbeie, xai mie xaTă năv eidoc ptAuoopiac £Ecwc Trave 

jevâpavos eyxpareie, ob piv GAS ai Box cls d Boyum pipet Tile 

more Tpavids Te xai âuouhTreas Șuaxodzas aro, dadetaprevos 

abrăv, Ex daziwvidos mepufohiis T6 Eu xai vpevaip Tovrot 

pernugiaae iuxTip, taur pây uxâv pehizns prhosâpoy dyowopa 

mowmoduevos, Toi Be “EX)nat xai “E)omworaic xTua etc Tv 

navra Biov eig ebepyesinv tvăypantov dluwoas xaraheineiv,.. 

„„.«Prea nobilul boer, marele Vornic Grigorie Brâncovanu 

Basarabă, iubitor de patrie din București, cultivând mult 

timp învăţăturile şi: musele sub Lambru Fotiade, om prea 

învățat și întru nimic inferior în învățături celor din timpul
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nostru, educat în aceste știinţi enciclice şi devenind stăpăn 

îndeajuns deprinderei filosofiei de tot felul, ba încă şi câte 

se referă la dogma-Credinţei ascultându-l deajuns și nein- 

tinat, îmbrăţoşind'o pe acesta, a imbrăcat'o în veşmiîntul 

acesta grecesc şi nobil, transformând'o din latinește, făcân- 

du-și-o obiect întâmplător de întrecere în studiul filosofiei, 

Yar Grecilor şi Grecizanţilor lasă un folos pentru tot-d'auna 

prin o bine-facere neştersă....> 

CXVII). De decremento attera hominum aetatis periodo, 

seu de Marasmo senili in specie, dissertatio inauguralis 

Medica, quam consensu illustris Medicorum ordinis in A- 

cademia Fridericiana pro gradu Doctoris Medicinae et Chi- 

rurgiae obtinendo publicae disquisitioni submittit Constan- 

tinus Athanasiades Philetas Epirota. Halae 1808. In octavo. 

Acâstă scriere este dedicată Mitropolitului Ungro-Viachiei 

Dositeiti Filitis, iar Candidatul ce a obținut titlul de doctor 

era de sigur din familia lui Filitis, vre-un nepot al său din 

Epir. Cu banii să s'a educat de sigur în străinătate, adică 

cu banii românești. 

CXVIID). Eis Sotav ris &yiag at duoovolo» nai. aĂtatpETOV Tptă= 

os, Uarp, “Yo xai “Avţtov [lveuuaroc. "Autv. 

Suvanral xi Exreveic Meyăueva! Ev app moMEuov xaT'E0vv 

inepyoutwuy ut xai Iapăximats ebaptoTTiptoc, uerappasbeicat 

dnă ris “Pooouiic ei viăv “EXimvixăv Brăheurov, Entrayi, ev 

705 Tlawepwrărov Mnrponohirov xai 'Ezăpxov mdons Mohda6iac, 

Bhayias xai Bzooxpafiac, Kpiov Pa6prih. Kai eis rOmov viv npâi- 
ov Exbobeioat, dazăvn Tic abroi Ilavteporros, xăpiv TOY îv 

Mo5>6la pay, “Emiuehela 38 705 Ilaviepurărov I'pn'yoplov 

Mnrponohirov Eipnvounbhews, To xai mpororâros o icpoi Mo- 

vaeTnplov zis zov Xptoroi 'AvaMiybeos rod Aeyoutvov D6ha. "Ey 

Eve, 1809. "Ev î, Scoppovphire mode 'lzgiwp. "Ev Ti) Tunoypopia. 

vii îv "Inxoip Mnrponohews. 

«Intru slava sfintei şi de o ființă şi nedespărțitei Treimi, 

a Tatălui, Fiului şi a Sfântului Duh.
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Reuniri (de rugăciuni) şi ectenii numite, în timp de rez- 

boiu asupra vrăjmașilor ce năvălesc asupra nâstră, şi ru- 

găciune de mulţămire (Te-Deum) traduse din limba Rusască 

în cea Grecescă, din porunca Preasfinţitului Metropolit şi 

Exarh a totă Moldova, Valahia şi Bassarabia, Domnului 

Gavriil. Şi date acum întăia dată în tipar pentru Grecii din 

Moldova, cu ingrijirea. Preasfinţitului Grigorie Mitropolitul 

lrinupoliei şi proistosul sfintei Monastiri a lui Christos a 

Inălțărei, numită Golia. In anul 1809, în păzită de Dum- 

nedeiui cetate lașii. In Tipografia Mitropoliei din laşi». 

CXIX) "Amodoviă rod ăyio» Miprupos "Iwăvvav To Tpane- 

(ovvriov auvreleica ad rod IlaTplăpX0v "Adetavăpetac Kuptov 

Nrzmpâpo» rod Kpnrs. Kat văv mpâTov 2ndodeioa sis TUnov ueră 

mwov mposinzăv xl Bopdwoewv, quotiup Bamâvn ro Kuptov 

Owud Mnovytouxi, TO Tpanetowyriov. Ev "nooiw 1819. tv rii 

“EXAmvux TUTOYpARIA. 

«Slujba sfintului Martir loan din Trapezunda, compusă 

de Patriarchul Alexandriei Domnul Nichifor din Creta. Și 

acum întăla dată publicată prin tipar cu unele adause și 

îndreptări, prin cheltuială filotimă a Domnului Toma Bu- 

ghiuchi, din Trapezunda. In laşi 1819, în tipografia Gre 

câscă». 

«... Până a nu se imprima. acest serviciu, exista în Mol- 

dova în manuscripte, dar car! diferea între ele, de aceea 

acest editor Toma Buluche din Riziu ( PotGetov) provincie 

în Trapezund, a adunat acele manuscripte din laşi, le-a 

comparat şi îndreptat şi a imprimat acest servicii în lași, 

pentru că până la o vreme acest sfint loan de la Suceva 

avea serviciul în limba Slavonă, apoi Română și în fine 

Grâcă, sub fanarioți. Icona ce o are serviciul in frunte este 

executată după un vechii tip ce s'a păstrat în Moldova în 

Biserica Bârnova». 

CXX) “Oman Ședaonahia TG PUsews dpi Tây pixpâ” 

15
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măbov nai xopxateoy, îxdobevsa drd Ampnrplov 100 Axp6dpews, 

Bnmăvn Tâv abTodeheoy Aapfăpewv, îv Bitwm 1810. 

«Invăţătura casnică a naturel pentru copil şi copilele mici, 

editată de Dimitrie Darvari. cu cheltuela fraţilor Darvari, în 

Viena 1810. Acestă carte a servit ca manual de școlă». 

CXXI) Pow Metpaporixi, mepiexrixi râv vewTiprov tpeupt- 

cewy, auyypoptiaa xai Exăcheioa Enver Xăpw râv dpxaplov, 

mă rob îv Boyxoupeoriots dtzoxădov KwvoTavTivou Bapăxhăyov, 

mod "AwpnTiov îv Bitvyn Ti "Acvargtzs. 1812. 

«Fisica experimentală cuprindend descoperirile cele mai. 

noi, scrisă și tipărită greceşte pentru începători de profe. 

sorul din Bucureşti Constantin Vardalah Egiptenul În Viena 

Austriei. 1812». 

Acestă carte a fost un manual de şcâlă, care s'a predat 

în Şcola ori Academia din Bucureşti la începutul secolului 

nostru de cătră unul din cei mai învățați dascali ai Aca- 

demiel. Până acum nu cunoşteam precis după ce manuale 

se pre la ştiinţele fisice în aceste şcoli grecești, acum însă 

cercetând în Biblioteca fâstă a Statului, am dat peste două 

cărți de fisică, ce au fost în uz în aceste şcole. Acestă carte 

în 40 mare, cuprinde 773 de pagine, cu cicero și trei hărți 

de planșe fârte frumos executate pentru trebuințele școla- 

rilor Cartea-i catalogată sub Nr 141. Fiind că a:6stă scriere 

a servit de bună s6mă şi la mulţi Români ca carte de şcâlă 

după care Şau căpătat cunoştinţele fisice, cred că i bine în 

înteresul Istoriei culturei generale la Românii din trecut a-l 

traduce prefața, din care cel interesat să cunbscă asemenea 

lucrări şi să se potă mai uşor folosi Iată acestă Prefaţă: 
«Progresul ori-cărul fel de instrucţiune şi mersul gigantic 

ce de cât-va timp neamul Grecesc a început să facă, dilnic 

se sporește şi se apropie ce neînlinata Filosofie şi prin ea 

de strălucirea strămoşilor, acesta m'a mișcat şi pe mine ca 

să produc ceea ce pot.
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Multe scrieri se imorimă dilnic și nu înceteză bunil a- 

gricultori să lucreze în grădina neamului şi vedem din ex- 

perienţă cât folosesc ostenelele lor şi seminţele lor ce le 

depun dai rod unul 60 şi altul 100. 

Dintre aceste scrieri folositâre lipsea Fisica. Fisica, adică 

cunoştinţa, naturei, prin mijlocul căria cunâştem causele 

fenomenilor din natură și pe care: nimeni nu pote se o tă- 

găduescă că este cea mal plăcută dintre tâte ştiinţele; pen- 

tru că orl-ce arn dori, îl vom afla în sinul acestui întins 

nesfârşit. Chimia, Fisiologia, Astronomia, Geografia, Intr'un 

cuvînt tâte ştiinţele sînt feluri de ale Fisicei. In cât cel ce 

dice că studiază Fisica, profesază în genere tote științele 

acestea, iar obiectul ei este creatura întregă. Şi de aceea are 

cine-va drept se dică cătră Creatorul Naturei: in lucrările 

mâmilor tale am studiat. 

Acestă lipsă de o carte didactică de Fisică în neamul nostru 

adese doream s'o îndeplinesc. M'am cugetat în ce chip, dacă 

aşi scrie Fisica, ar produce un folos mai mare neamului. In 

genere toţi cei învățați a-i neamului ştii că Fisica este sati 

matematică sati experimentală. Cea întăla se probeză cu 

Geometria, şi cu calculul aritmetic (Ynodoyiau2v); lar a doua 

cu fenomenile şi cu experienţa; în cât ar putea una să se 

_numeâscă teoretică, iar alta practică. Prima, reclamă multă 

ocupaţie şi un timp îndelungat de exerciţii în matematica 

_pură și prin urmare nu putini ani. Trebue însă se avem 

în vedere, că dilele nostre sint scurte şi cer pentru viaţă 

un grabnic ajutor. Puţini sînt acel tineri ai neamului cări 

aă mijlâce de a urma un studii îndelungat şi costisitor. 

Dacă vom adaugi şi înclinarea, pe care a luat'o oră-cine 

de la natură spre acesta sai spre altă specialitate a învă- 

țăturei, vom vedea că dintre câţi ai mijl6ce, mulți n'aă 

fire spre acâstă specialitate. Trebue dar să atragem prin 

desfătare dorinţele tinerilor, şi pentru a-i atrage trebue mai 

întăiă se punem înaintea ochilor lor lucruri pipăite ca se
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audă și se pipăe etc. şi ast-fel îndemnați să se miște spre 

teoriile cele mai înalte, convingându-se că pentru ca se 

ajungă la plăcerea desăvirșită, trebue pe acesta mai întăi 

so studieze, de cât pe cele-l-alte ştiinți. 

Am lucrat lar pentru tinerii neamului Fisica experimen- 

tală. Dar e grei, va spune cine-va, ca să se pue în prac- 

tică după situaţia actuală a neamului Fisica experimentală, 

pentru lipsa multor din cele necesare? Nu. Șc6lele grece 

ati acum protectori zeloși: Adunarea Archiereilor, bărbaţi 

glorioși şi străluciți le sprijinesc. Neamul în genere contribue 

la educaţia tinerilor și nu se sgârcesc bogaţi! locali pentra 

dăruirea celor necesare. Apoi nu cum-va Acadenmiile cele 

mai mari ale Europei aii avut de la începutul înființărei 

lor instrumentele cele multe şi variate, câte le au astă-di? 

Cu timpul se va îmbogăţi cu de acestea Academia. Dată 

fiind situația neamului, nici eă nu dic că are nevoe neamul 

de ast-fel de Fisică, în cât se cupriniă experienţele din totă 

lumea. Scopul mei, am spus, că are în vedere pe tineri 

și începători. Nişte asemenea nu trebue să se buimăcescă 

cu experiențele continue (scumpe), valorâse şi grele de exe- 

cutat. Simplitatea-i va conduce la scopul urmărit; ajunge 

se aibă sub ochi cel puţin Mașina Pneumatică și mașina 

Electrică și altele ude acestea de un preț modest, și prin 
urmare eftine. 

«O ast-fel de Fisică trebue în același timp să fie scurtă, 

nu însă cu lipsă de cele generale şi necesare. In șcâle este 

trebuință de resumate; tîn&rul nici e cu putință ase desă- 

virşi în șc6lă în ori-ce ştiinţă, şi nici are timp. De la profe- 
sor trebue să capete principii bune, să se înveţe cele gene- 

rale, și dacă are mijloce, se progreseze după aceea singur la 

ştiinţa la care are inclinare. Iar de nu, va alege, tinăr încă 

fiind, o profesiune ca, să trăâscă în pace restul vieței și va 

putea fi comerciant ori meșteșugar instruit şi mai presus de 

poporul de jos.
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Ast-fel de Fisică am voit să proaduc neamului, ușdră de 

înțăles, ca o scriere în limba grâcă vorbitore, ferită de ar- 

gumentări matematice şi de multele și grelele experienţe; 

pe scurt şi cuprindătâre în acel timp de cele de nevoe, în- 

tun cuvint proprie tinerilor şi începătorilor. lar de nu sînt 

ast-fel, trebuință n'aă de acestă carte. Nu cumva ori-ce 

carte este pentru ori-ce om? Nişte asemenea dic, au cărți 

mai înalte, să se perfecționeze în acestea; ai dascali mai 

învăţăți, să-l înveţe ei; ati, şi să astupe gurile celor ce ne 

calomniază neamul; ai pe Veniamini, ai pe loani, aă-pe 

Dungaşi, ati pe Cumi, ai pe Daniil: şi alți multi învățați 

dascali, cari cu riurile înv&ţăture! lor şi a scrierilor lor a- 

dapă Grecia și cărora tot neamul le recunâşie meritul. Eu 

prin acâstă lucrare am în scop tinerimea Grâcă și am luat 

exemplu (mărturisesc) de la, frații Capitanachi, cari cu scrie- 

rile lor au în scop creşterea copiilor de la naşterea lor şi 

din mica lor pruncie să le insuflu în sufletele lor dragostea 

cătră învăţătură. Dacă lucrarea mea este ast-fel, judecata 

celor învăţaţi al neamului și experiența o va dovedi». 

(Subsoris) Constantin Vardalab. 

Deşi autorul din modestie spune că Fisica, sa este ele- 

mentară, cuprinde însă în 28 de capitule totă Fisica, ba la 

urmă termină cu cunoştinți astronomice, despre Planiţi. Dar 

cine este acest Constantin Vardalah ce a profesat în Aca- 

demia din Bucureşti? Iată câte-va notiţi despre el: 

Constantin Vardalah s'a născut pe la 1775 în Cair, este 

dar grec din Chio de origină, duși find în Egipet pă- 

rinţii lui pentru comerț. Ela r&mas orfan și s'a educat mai 

întăi în Alexandria, apoi în Smirna. După aceea prin în- 

demnul profesorului săi Grigorie s'a dus în Italia și a stu- 

diat medicina în Universitatea din Patavia. Acolo a făcut 

cunoştinţa și cu Capodistria şi alți patrioţi; iar după ce ș'au 

luat diploma de Doctor în medicină a venit în București 

pe la începutul seculului nostru şa fost profesor de mate-



— 190 — 

matici, împreună şi sub Direcţia lui Lambru Fotiadi, care 

murind Va succedat Vardalah. La 1815 a fost chemat în 

Patria Ini Chio ca director al șcâlei de acolo, a trecut la 

Odesa, tot la şcâla grâcă ş'apoi s'a reîntors iarăși în Bucu- 

reşti tot ca profesor. 

Când a izbucnit zavera la 1821, Vardalah s'a refugiat în 

Transilvania și nu s'a mai întors în Bucureşti, ci a trecut 

la Odesa, unde a profesat până la 1830. 

Voind însă să vadă Elada liberă, chemat de Capoiistria, 

spre nenorocirea lui s'a naufragiat vasul şi Constantin Var- 

dalah s'a înecat, aşa că n'a putut să se bucure să'şi vadă 

patria. liberă pentru care atâta a lucrat în şc6lă, însădind 

între ucenicii săi simţul de independenţă naţională. 

El a lăsat mai multe scrieri, tâte școlare, dintre care 

amintesc: 

1) Retorica, imprimată la Viena în 1815. 

2) Gramatica limbei vorbitâre grecești. 
3) Lecţii pentru copii. Şi o sumă de manuscripte, unele 

editate, iar altele nu, pe lângă Fisica experimentală. 

CXXII) Zovohe Meyăin răs Noynutpo» Axohovbtac xal npo- 

oevy îs Exkaro» Xptoriavod, nepitgovaa xx. Mmvodoyiov, TA Toi 

Tprofiov xai Ilevrixoorapiov Tponăpia xai xovrâna, Ilzoyahov 

xi dida &pimua vewoTi mhovrtobdeiox. 
"Ey "loop. 1813. 'ABeia "Exxinataoruxii. 

«Sinopsă mare a slujbei de n6pte şi de di și de rugăciune. 

pentru ori-ce creştin, cuprindând și Minologiul, cele ale Trio- 

dului şi Penticostarului, Troparele şi Condacele, Paschalia 

și alte de folos, îmbogăţită din nouă. 

In lași 1813, cu învoirea Bisericescă». Mai citesc apoi: 

Mavovăh Bepvăpăos Kon îvepy)6 xai Enirponos Ti TUTOYpApiaG 

Tayrns. 

«Manuel Bernare din Creta, lucrător şi epitrop acestei ti- 

pografil».



— 191 — 

La sfirșit se citeşte: “O Exau.noâraros npiytib Kuptoc xap- 

Năzos Tehnac 200p06 Ti, "Exxnoizaruic aur Twnoypaploc, 

«Prea strălucitul Principe Domnul Scarlat Ghica, eforul 

acestei bisericeşti tipografii > . 

Cartea este un octavo și cuprinde 420 de foi. 

CXXIII) Texppazenă “Popavxă îjrot MaxeBovo Bhaxixă, oxE- 

beacbiioa nat mpârov sis pis âyfleioa 9ră Mix? T. Mnoiavrtă, 

Îaonăhov tvraura Tie noch ixăe oxohms. "Ey BiEywm. 1813. 

«Gramatică Romanică sau Macedo vlahică, compusă și în- 

tăi la lumină dată de Mihail Gh. Botangi, profesor aicea a 

şcolei Greceşti. In Viena 1813». 

CXXIV) “Pnya Beheorevt. "Tuvot ua Ga5ai, era. npoodirne 

xai di)wov Tivâv. 2v "loci. 1814. 

«Riga Valestenli. Imne și ode cu adausul și a altora 6re- 

care. In laşi. 1814». 

Cartea în octavo. 

CXXV) In scrierea numită 'Arohoyi= iozopixi) xai xpirixă 

mip rob iep:d xNipov Tis vară; "ExxAnatac, xaTă Tâv 0v- 

mogaviiv ro» Necpbro») Aovua, GVYYpaptisa mxpă Kupidhov K. 

sa” tniuovov Lirnaw râv poyevâv 1815, la faţa 86 citesc 

acestea: 

Modbd6o, Bhăyoi, Bobhyapot, Zipfor, Bhăxot Tis "Htipov, 

“E)hăfor xa Beogahiac, "Ano xal Toăxovec ptxpă6 ad Tic 

Iedonovvioov;, dea de riv 'Avarahtv: "loves, Maoi Tod Ilivroy 

uexpi Meconoraulac xai "ApaBec: oi MoMofoi xat Bhaxot xă- 

zower ri MoMafiăs vai BAxyias, EXovy văv Amrovoyiav xai ră 

"ExxAmoraorixă fibhia cis zăy phGsoav zoey, îi abTi cat xah 

Mâosa Ti Biorri)oews, wâdov &ri oi Borobvreg FHyeutvec eivat 

Tpanoi, *H ypauxiat civar xowvi) wuOvev ei Tov Ebyeveis Tobi rânov, 

&5e Nade Băv Tituper dim jhâoozy apă Ty Băaguăy. 

«Moldovenii, Valachii, Bulgarii, Sârbii, Vliachii Epirului, 

Greciei și Tesaliei, Albanesii şi Țaconil, un popor mic din
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Peloponez; iar cât despre Orient, lonienii, popor din Pont 

pănă în Mesopotania şi Arabia: Moldovenii și Valachii, lo- 

cuitorii Moldovei şi Valachiei, aă liturgia, după cărţile bi- 

sericeşti în limba lor, acâsta-i și limba administraţiei, cu 

i6te că Domnitorii ce administreză sint greci. Limba Grecă 

este comună numai nobililor locului (țărei), iar poporul nu - 

ştie altă limbă de cât ceu valacă (romănâscă)». 

Pag. 89. Vi fh&xo. îi "Hrâioov eivat utrorot 16 Bhaxytas. 

TO wâpos Bnov zar! âpy as Exxrelunaav Tis Qrooahiac &vouăoTn 

mapouoltos Bhayta, 6 gpalverac els mos Bu(avriwvove ioToptnowG. 

Meră Tăv mTâdaLy Tod “Pouataov fzovhetav coxapriodnoav ee 

dvăpopa uipn. Eiva has mouevnăe, ua 70 îutzv Tod Xp6vOV, Thy 

emâva Onhadă nai măv dvotbiv Barpifst eic Tâ6 medias eră 

(oa ov, ză BE Sfpoc vai mi phvânouov eis 70 fowvă, nov Exet 

xai râq 120 adr zâs owis Tov, Eic TăG wwopOnodeiG T&y Bha- 

xwv roruv Evpiaxovrat xol mohhoi Eunopot 2E arâv. “FL otxiax)) 

zov sphosoa eva d faxuri Brevâzputvm, Buthotoi Buos eo uni 

ziv vpotxtăy, GA oi Aetrovpyla ei TA 2uximouwariă fifa 

eivav 8ha ei 7ă E Amd... 

«Valachii Epirului sînt coloniști ai Valachiei. Partea unde 

au locuit de la început al Tesaliei s'a numit de asemenea 

Valachia (Vlachia), cum se vede în istoricii Bizantini. După 

căderea Imperiului Romaic (Grecesc) s'a împrăștiat în di- 

ferite părți. Este un popor păstoresc şi jumătate de an, 

adică iarna și primavara locuește la şesuri cu animalele 

lor, iar vara şi tmna la munţi, unde şi-aă în realitate şi 

locuinţele lor. In orășelele acestor Vlachi se află şi mulţi 

comercianți dintre dinșii. Limba lor casnică este Valahă 

corumptă, vorbesc iasă toţi şi pe cea Grecâscă, dar liturgia 

și cărţile bisericești sint tote în limba Grecă». 

CXXVI) “Pnropixă rîyvn, yraxbeiza xăpw Te “Ehnvixik 

veohaiac, dptepubeica Si role Exhaumorârors xai nepiâhenrots Ku- 

pia; Kupioi; Tewpyip xai Kovoravrivp Kaparţă, rai; âyadai;
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zâv EXvov tuia. rapi KovoravTip Bapăzhăxw TOD Atyun- 

ziov, îv Bitvm. 1815. 

«Arta Retoricei compusă pentru tineretul Grecesc, afiero- 

sită prea străluciţilor şi prea renumiţilor Domni Domni 

Gheorghe şi Constantin Caragea, bunelor speranţe ale Gre- 

cilor, de Constantin Vardaiah Egipteanul, în Viena 1815». 

CXXVII) Oixovoubp. mpaxruxă Te xi ev TăvTov TOY Tic 

Axpoxtas xrnudTâv, Ex moNh&v Epamobeioa, map aprhuact di. 

xetore usi omuewborot nhovrabeioa, drd Anunrp. TlavanţeoTădou 

z0d Poe, Adurozoc Tâv theudeptoov TeXvâY „ai ri prhogopias. 

Too mpâTos, TeptEXwv TRY TE oixobâunauw xai răy oprdorpoptov. 

2v Brtwmn. 1816. 

«Economa practică şi generală a tuturor proprietăţilor a- 

gricole, adunată din multe, şi îmbogăţită cu părți propril şi 

însemnări de cătră Dimitrie Panaghiotade Govdela Doctor 

în artele libere şi filosofie. To:aul î-ii cuprindând clădirea 

şi ornitotrofia (nutrirea paserilor) In Viena 1816». 

Cartea în octavo mare. Autorul cugeta se publice acâstă 

lucrare în 8 volume, dar lipsa de mijloce se vede că Va 

impedicat, cum și evenimentele. El a fost profesor în A- 

cademia din laşi. 
| 

CXXVUIL) KOdE moduritdg To TlpuypixnăTov Tâc Mo)$a6ias. 

"Ey "Iasi, evr6 veoupynbevrt Ema runoypzpip, îvăov Tod 

iepod Movaornplov TG Tpuâdv “Tepapy&v 1816. 

«Codice politic a Principatului Moldaviei. In lași în ti- 

pografia din noă înființată în interiorul sfinţitei Monastiri 

a celor trei Ierarchi 1816». 

Acest codice este în folio. 

- CXXIX) “loropta Tis “Pouuovins, A "Exbeai Tv âohooTt- 

ptoy wvnuovevoutyv guufăvtov îv Toi6 aprorepois văro Tapto- 

zpiow, dând ris sio6oM TEY Auwypurriov pia Ti xATAGTĂGEWG 

16
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âăv “Ponuouwxâv âpynyauowâv rod “Pouuovvixod dypoi vai rii 

Mo)$a6iac. Niv npâzov o vrefeioa uzi zuno:c Ex5obeiza. "Ev AewVia, 

îv zii munoypagia răougvirt Tonâ A'. Mepoc A'. 1816 

«Istoria României sai expunerea întâmplărilor amintite 

cele mai insemnate în stânga Dunărei de jos de la năvă- 

lirea Egiptenilor până la aşezarea a conducătorilor Româ- 

nești a Ţărei Românești și a Moldovei. Acum întăiă com- 

pusă și dată în tipar. In Lipsca, în tipografia lui Tauschoitz. 

tom. ], partea I. 1816». 

Cartea este în quarto şi cuprinde Istoria veche a Dacilor 

in 471 foi. Autorul șa bazat cercetările sale mai ales pe 

scriitorii Bizantini şi merge cu istoria până la descălicatul 

al II, ori înființarea Principatelor. Scriitorul acestey cărți de 

mare valdre pentru noi Românii e Dimitrie Filippide. El 
a scris istoria sa în limba grâcă bizantină, şi are o frasă 

elegantă, ceea ce probâză că era un erudit. Origina sa este 

macedonână ori Română din Balcani. Acestă scriere o de- 

dică Imp&ratului Alexandru | al Rosiei şi în care amintește 
că Basarabia cea. nepopulată, dar frumâsă şi fârte bogată 

astă-di este intrupată la Rusia! Autorul cugeta a continua 
istoria Românilor până în present, dar intrigile, criticile 

nedrepte ale grecilor, conduși de ideile lor paneliniste, in- 

dreptate în contra lui, pentru că s'a propus a desgropa 

viața naţională a neamului Românesc, pe care ei credeai 

a-l predomina, prin 'cultura grâcă șapol a-0 anihila şi con- 
topi cu Grecii, la disgustat de a mai continua lucrarea sa. 
In o Revistă, intitulată: Asytos “Epueis, la pagina 212—222 

s'a publicat o aspră critică asupra lui Filippide, prin care 
se probeză că publicarea sa nu-i: absolut de nici un folos 

pentru neamul Grecesc! Unde vor fi 6re cele-l-alte volume 
din istoria ţărei nostre pe care de sigur că le-a scris Fi- 
lippide? Or vor fi asvărlite prin bibliotecile Basarabiei, ori 

arse ca netrebnice, de ce! interesați! 

CXXX) Peoypapinov Tis Poupovvias eis ânpi6coripăy uni rÂm-
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ptazipav xarăimbiv ră ioropiac abrăc, Niv mp6dTov gvvzebiv nai 

-umoe îx5obiv. "Ev Acubia, 2v rumoypapta Tod Tăowxwrt. 'Touos A 

Mepos 6. 1816. 

«Geografia României spre înțălegerea mai acurată și mai 

deplină a Istorie! e. Acum întăi compusă şi dată în tipar. 

In Lipsca, în tipografia Tausnitz. Tom. ]. Partea Il. 1816». 

Acestă Geografie este de cea mai însemnată val6re ca 

şi istoria lui Filippide, pentru că ei nicăiri n'am citit aşa 

de bine descrise localităţile de peste Dunărea ocupate de 

Macedo-Români; vorbeşte de tâte provinciile din Turcia 

unde sînt Români. Apoi descrie țările n6stre cu t6te apele, 

munţii şi producţiile lor. Este un tesaur pentru Români, 

din ea se cunâşte precis situaţia teritorulului Românesc de 

pretutindeni unde locuesc Români. 

CXXXI) 'Emoroh Ti veăc prhozopiaG orihureuzuni, np0s TO 

Z0xos ră “EXinwxăv. Kai duo TAPAPTIUATA. 

«Epistolă mustrătore a nouel filosofii către poporul Grec, 

şi două adaosuri». 

Care-i imprimată clandestin în lași, după cum se vede 

din Revista Aâytos “Epusic din 181%, pag. 59, formatul este 

octavo. 

CXXXII) 'Avriopnaw ele obs tv 76 B6hapip 70 Alzyivov 

zpooxohnbevras va Nâsţous Tot îaonăho» Neopurou Aoixa, Să 

WapTupL&Y Tâv &iav al Sebpopuv TATEpW? îuGv, ei Ov xove 

A6yyo mozeverv îv 1 vie nloTewos lep) cuu.65Aqp 6uohoyodutv, ec 

ua, dpuav, xx0ohxăy ai ănvorontv "ExxAngiav TIGTEVOV TES; 

îmevdi) 1 ei duziy miez tic dy Ocdy dvâyerat, xară 10, ei ETo- 

atvere Mooii, RLOTEvETE GV îui, Tept Yap Epob îxetvos Eypave 1811. 

«Combaterea dialogurilor alăturate la cărticica lui Eschim 

ale profesorului Neofet Duca, prin mărturia sfinţilor părin- 

ţilor noştri și de Dumnedeii purtători, în a căror cuvinte 

mărturisim că credem în sfinţitul Simbol al credinţei, în
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una, sfintă, catolică şi apostolică Biserică credând; fiind-că 

credinţa în ea, se rapârtă la Dumnedeii, cum se dice: Dacă 

ați credut lui Moisi, aţi credut în mine, căci despre mine 

a, scris acela». 1817. 

CXXXIII) 'Emiroui) 7âv biunnieâv 705 Ioumiov Tpâyov, văv 

mpâătov în Ted hariwixoi eic riv Alohoopirăv Emyiiv Buzhex- 

zov urahhwuodiioa ai ExHolheioa apă To dnomepoypipov Tis 

“Pouuovvlac "Ev AeVig 1817. 

«Resumat din Filipicele lui Pompius Trogus, acum întăi 

din latinește în limba eolodorică grecâscă tradusă și editat 

de apopirograful României. In Lipsca 1817». 

Autorul acestei scrieri cu numele de apopirograful Ro- 

mâniei este Dimitrie Daniil Fillippide. 

CXXXIV) "'Axohovbia Tric &siac rxrpds îuv Ilapnoxeis i 

îmGariviig viv în vio Ertuehâv btopwbetoa xai npoobijxats mov 
mtobtica, TUTOIG TE îxPoDeioa nov) xal dară rod Ilavogiw- 

să&rov "ApyiuavăpiTov xai xaÂryouuivo» ris iepăi Movis Tv Tprâv 
“Lepapyâv, Kuplov Zepopelu. To hapaxaAnyo» xat mod A.M [ 
2v Taci. îv 7 EXĂIVLA TUTOYpagitp. 

«Serviciul Cuvi6sei maicei nostre Paraschevei de la Epi- 

vat, acum din nou corectată cu îngrijire și îmbogăţită cu 

adăugiri şi editată în tipar cu îngrijirea și cheltula prea 

cuviosului Arhimandrit și egumen a sfinţitei Monastiri a 

celor trei Ierarhi, Domnul Serafim, din Caracalin și a lui 

A.M. Gh. în lași, în tipografia grecescă». 

CXXXV) 'Anonetpa dvahvozws zei Noouutvov Erepoixc, rapa 

mic vov. Nov mpârov Exnovubeioa na! Exsobeioa map 10 dromet: 

poypăpov Ti Poupovvtac,.. xai mpospwyndeica 7 pihp Ti enta- 

tuns. îv AerVig Tic Xafovizs. 1817. 

Incercarea analisărei diferințelor înțălesului, la cele de 
acum. Acum întăiă lucrată și publicată de apopirograful
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României și afierosită iubitorului de ştiinţă. În Lipsca Saxo- 

niei 1817». 

Acâstă carte este forte curi6să ca conţinut. Autorul este 

tot Filipid. 

CXXXVI) 'Avarporă râs Sonorelac Tv '"Eupalwv xal TâV 

idiuwoy auTăv, per! âmodeiteos în rii iepăc uni Sete Cpnpic na- 

avâg ze nai Niac. Merappaobiioa Be Ex Tic Moh$4âixîc es Tv 

nad” îuâs ânovoripav Tâv Tpriâv ul) extoy 919 "loăvvov Tewp- 

“ov. "Ev îi mpocettbnsav mepi Toros Ex Tâvy mapă Tod Tlayhov 

Mediuzoy ypagtvyroov za Exhearârepa Niv vino! Exdobeiza Guvrouii 

xal, Sanâwn 700 TiutOTĂTOV Ev NpoYuATEUTALG Kupiov T. K. [. xal 

dpiepuleioa Tote prhoxploTo!'s sal pihopatiai Tpatxoic, 1818... în 

quarto. 

«Înfruntarea legei Jidovilor și a obiceiurilor lor, cu do- 

vedi din sfinţita şi dumnedeâsea Scriptură Veche și Nouă. 

Tradusă din limba Moldovenâscă în limba n6stră cea mai 

aplă a Grecilor de loan Gheorghiu. La care sa adaus spre 

sfârşit cele scrisă de Pavel din Medici cele mai alese (părți). 

Acum dată în tipar cu concursul și cheltudla prea cinsti- 

tului între neguţitori Domnul Gh. C. Gh. şi dedicată gre- 

cilor de Dumnedei iubitori şi de învăţătură doritori. 1818». 

In acestă carte nu se arată nici numele complect altra- 

ducgtoralui, nici locul imprimărei. Dar se știe că traducă- 

torul este un neguţitor grec Gheorghe Constantin Ghatzu, 

lar scriitorul ori autorul acestei scrieri în Românește, in- 

titulată: Infruntarea Jidovilor, este Neofet Cavsocalivitul, 

fost profesor în București, evrei de origină şi apol botezat 

şi călugărit. El a trăit şi în Chinovia din Neamţ se dice, 

unde şa imprimat şi scrierea sa. 

CXXXVII) Nouofeaiz 70d “Vnhorărov xai eborfeaTăro. ab. 

Qtvrou xal înpepâvos zăons Obpypo6hayias Kupa, Kpiov "Toozwyov 

Tewpytov Kagxrlă Boc656x. £ Bitwm 1818.
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«Legiuirile prea Inălţatului și prea piosului Domn și E- 

gemon a t6tă Ungro-Vlachia, Domnul Domn loan Gheorghe 

Caragea Voevod. In Viena 1818». 

Cartea este în formatul octavo. 

CXXXVIII) B6hiov ioToptuăv meptix ov Ev ovvâei Swxpâpovs xal 

2Eâxows toropias, map Awpobtov, 1818. îv Brivwn. 

«Carte istorică cuprinden! în scurt deosebite şi însem- 

nate istorii, de Doroteiui. 1818. în Viena». 

Prefaţa este dedicată Domnitorului Duca al Ungrovlahiei, 

în care se laudă meritele lui Duca ca om religios, drept 

și apărător al credinței. Acâstă carte este o reimprimare, 

ea a fost forte mult studiată în deosebite timpuri în șcâlele 
greceşti din ţară. 

CXXXIX) Anurnpiov Ilavxyiorădov rod Do6ării, Aburwopoc 

noi xadnynTid râv Eeulepiov zexvâv uni Ti pthocopiac. 

Zrotyeta "Apriperixiis. “0505 uadnuarixiis. Mâpos IIpâTos 7U- 

note Tis îv 'Izoiq EXAmvxiis runoypagiac. 1818. 

<A lui Dimitrie Panaghiotade Govdela, doctor şi profesor 

de artele libcre şi de filosofie, Elemente de Aritmetică. 

Calea Matematicei. Partea intăia. Publicată în tipografia 

grecâscă din laşi. 1818». 

Acest manual școlastic de Aritmetică, are următorea de- 
dicaţie: 

T “Ipnhordrp, ebaebeorârp re xai Ocoppovpirp Aubtvr, 
Kupte huptp Î. Exaphărep "Adele Ko Mukyn forbida, 76 
weyaonpernearăTp yeuâwu născ MoMăobhayias ei Ehăyiarov 
eăyvouozâvns aidiov zexuliprov iepâv dvtdero d Guyypageus. 

«Prea Inălţatului, prea piosului şi de Dumnedeă păzitului 
Domnitor, Domnul Domn [. Scarlat Alexandru Callimah 
Voevod, prea măreţului Egemon a, tâtă Moldovlachia în prea 
mic semn de recunoștință sfințită vecinică. scriitorul o de- 
dică». Acestă dedicație fiind de o însemnătate mare cultu- 
rală o dau aicea în traducere în tâtă intregimea ei:
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«Prea Inălțate și prea piosule Domn! 

Ar fia omului dificil şi ridicul, dacă ceea ce intreprinde 

le ar sprijini, lăsând basele, ceea ce-i principal, şi ar ne- 

neglija. cele «e trebuinţă, dispreţuind ceea, ce este legal, ar 

trece numai la lucruri secundare şi adese neînsemnate. Dar 

Arhitectul calculând mărimea edificiului şi măsurând tnăl- 

țimea, de bună semă că pe aceste pune o bază tare; ar- 

monisând dar fie-care parte cu colone le sprijineşte și le 

întăreşte, pentru ca lucrarea să fie întărită faţă de restul 

clădirei. lar ei care atâta m'am nevoit şi m'am muncit 

pentru acestă lucrare, cu dreptul şi mai ales sint obligat 

nu numai să nu negligiez de aceste temelii, ci încă să caut 

cheea însemnată și se nu mă privez de protecţia unul bar- 

bat pe care se așază colânele de aur, cari cum sprijinin- 

du-se pe el ca pe nişte baze mai bine întărite, nici odată 

să nu fie cuprinse de reaua înrăurire a r&utăţei, dupre cum 

şi poetul Liric se pronunţă 6re unde. .. Dupre cum, când 

vom clădi un edificiă admirabil la privire, începend 

lucrarea trebue să punem 0 persână renumită...» 

Decă pe cine să aleg protector aşa de dumnedeesc (Bapâvov) 

pentru Musa mea, ce este negligiată şi săracă, spre a mă 

încuraja, nu numai ajutându-mă, dar care se strălucâscă. 

și să me€ lumineze cu mulţimea virtuţilor? Pe ce Zei, pe 

ce roi? 6re pe vre unul din cei fericiţi, cari trăesc în 

Jocaşurile vecinice? Dar acum numai este de credut în 

Zei aşa de deşăriți și daţi uitărei, ne invaţă vechiul Mith 

(b6oc) combătând şi pe însuși Joia şi sfărămându-l de o 

dată cu cuibul şi sfărămându-i și 6ule paserel. 

Cui dar se cuvinea o ast-fel de lucrare se o dedic mai 

potrivit, mal ales ei care de curând eşit din Academie mă 

simt prea mult jenat, cul? de nu Ție, care străluceşti mai 

luminat cu pod6ba virtuților în tte, ie filosotule şi cel mai 

uman dintre Egemoni? Ţie, pe care te numim protectorul 

nostru cel mai bine-voitor Și Rectorul zelos al Masei elle-
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nice, nu numai Domn prea puternic, după o alegere mai 

dumnedeescă, ci şi protectorul cel mai mare și al filosofiei 
şi îngrijitor dumnedeesc te reclamăm să te avem şi să te 

posedăm. Tu dar, cel mai filosof dintre Domnitori, rădi- 
cându-te ia trepla cea mai înaltă a Guvernamintului şi pri- 
mind de sus frânele Domniei strămoșești, te-i arătat mai 

bună odraslă pentru fericirea și speranţele poporului, readu- 

când pămintului Moldovei acel veac de aur, când t6te erai 

bune 6menilor... jar pămîntul a produs automat (de 

Ja sine) fruct îmbelşugat...» 

CĂL) "Epaoros, Apâua Ilomewnăv ei 6vo mpătes. Mera- 

opxotitv Ex Tis Tepuavxăs ei 7iv uaBouthovutvnv duv drhRy 

dvahenrov Oră Pobăvns Xnuovpxăat. 2v "Lacie. 1819. 

«Amorezatul. Dramă pastorală, în dou& acte tradusă din 

limba Germană în cea vorbit6re a n6stră aplă de Rucsanda 

Samurcaş. In lași 1816». 
Formatul este în 12. 

CĂLI) Aahoyor ewoxiovos, Bre eixerâzazov 70 dduxăv mpts 7 
noMirixty Drd Ma6)ij, Meragpuobtvrec 62 Ond veavi5os Ainarepms 
Zourans, xai Exdabivres nb Gecâwpov Niypy. "Ev 'Izoip. 1819. 

«Dialogurile lui Focion, că este fârte proprie morala în 
politică de Mabli. Traduceri de tinăra Ecaterina Suţu și pu- 
blicate de Teodor Negrea. In lași. 1819». 

CXLII) Mapatveow Tic umple mpdc ÎţaTipa. uaraoppaobeicat 
îx Tv Exhexroripwov auyypauuăTiov ris Kupiag Achauntp sic Tv 

Îperepay y&ooavy mapa ris ixhxunporărne Aouvinlac Pahods 
Zourins, kai npoopwwmbeioa 7 “Tpnhorăzrp xai oefaguiwTătep 
narpi abrăs xai Abdivz Kupiw 'Adefăvâc Sobrlo for6dd>, dmo- 
Soboizat În uara xăptwv rii îv Kovoravrvonser fu6hovoutzi "R- 
popeta. Ev Beviria 1819. 

« Sfaturile mumei către fiică, traduse din scrierile cele mai



— 201 — 

alese a Domniei Delamber în limba n6stră, de către prea, 

strălucita Dâmnă Ralu Suţu şi dedicate prea înălțatului și 

prea respectatului săă părinte şi Domn, Domnul Alexandru 

Suţu Voevod. Date gratis bibliotecei Eforiei din Gonstanti- 

nopol. În Veneţia 1819. 

Formatul este în 12. 

CXLIII) "Axodoudha. 70 ăyiov Maprupos "loavvov 70) Tpane- 

Tovvriou, ovvrebzica 9ră mod Ilarprdpov "Aetavăpelae Kuptov 

Niempâpov Tod Kpnrtc. Kai viv mpâTov înBoBeioa ei TUnov ueTă 

zwvây mposdnxiiv al dtopdwozov, puhoriup Bamăyn Tod Kuptou 

Owud Mrowpiouni, 705 Tpameovvriov. îv 'Ixgoiw 1819. tv Ti 

EXAavuă runopagia. 

«Slujba sfintului Martir loan din Trapezunda, compusă 

de Patriarchul Alexandriei Domnul Nichifor din Creta. Și 

acum întăla dată publicată prin tipar cu unele adause şi 

îndreptări, prin cheltudlă filotimă a Domnului Toma Bu- 

- giuchi, din Trapezunda. în lași 1819, în tipografia grecâscă». 

«.... Până a nu se imprima acest serviciu, exista în Mol- 

dova în manuscripte, dar care difereai între ele, de aceea 

acest editor Toma Buiuche din Riziu (Porbeiov) provincie 

în Trapezund, a adunat acele manuscripte din lași, le-a 

comparat şi îndreptat și a imprimat acest servicii în laşi, 

pentru că până la o vreme acest sfint loan de la Suceava 

avea serviciul în limba Slavonă, apoi Română și în fine 

Grâcă, sub fanarioți. lcna ce o are serviciul în frunte este 

executată după un vechiu tip ce s'a păstrat în Moldova în 

Biserica Bârnova». 

CXLIV) Tux loropla Ex Bapăpuoy madăiy um viwy Îgro- 

puâv owvspavobeisa xai ouvraybeioa îv Eniropiă Ord N. II. T6- 

woc mpâroc (Nicolae Polien manuscript la mine). "Ev “loaiw 

1820. îv zfj EAmvră TUTOȚpaȚIA. 

«Istoria Generală din diferiți istorici vechi şi noi culesă 

17
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„şi compusă în resumat de N. P. Volumul [. In laşi. 1820. 

“în tipografia grecâscă». (Restul acestei istoril există în ma.- 

nuscriptul original al autorului în biblioteca mea). 

CXLV) Aarpif elis râv madaav latopiov Tis “Emetpov Uno 

Nixohăv Ilolvatvov. îv 'Tocsip. 1820. 

«Tratat în Istoria veche a Epirului de Nicolae Polien. în 

lași. 1820. 

CĂLVI) ZuMhoyă dapopov rpaypătv, daa. napeorădnoav eis 

1d Sfapov roi Bovxoupearioy. MerapponbeioaL etc Try xotvăv “uâv 

dud)exroy, “Ayouv Mepânm, perappaobeioa, EMeubdipoos Ex Tod Ta)- 

Duet ete ză vedv 'TauGudv, maptorădn ei ză melăv, xară Tiv 20 

"Anpuhtov 70 1819 Zzovc. Bpoiros mapă BoMraipov, uerappăcân 

Zeudipos dvd” eriyov lauâwây, mapeorădn xară iv 11 Mapriov 

1820. 'Ex 05 2v Bouxoupeoriwp veoovarăTov zvno'ypupalov, 1820. 

«Adunare de diferite tragedii, câte s'au representat în 

teatrul din București, traduse în limba n6stră comună, a- 

dică: Meropi tradusă liber din franțuzește în iamb nou. 

S'a repreşentat în proză la 20 April, anul 1819. Brutus de 

Volter, s'a tradus liber în stihuri iambice, s'a. representat la 

17 Martie 1820. In tipografia din nou înfiinţată în București». 

CXLVII) Nfov 'Avaoragiuatăpiov, perappagbiv xaTă Ti vEo- 

pavn ptbadov Ti; Movotxns ră 1âv îv Kwvoravrivounâhet povat- 

- xohoyuorăruv Înazoxăhuv xai îpeupedâv Tv vfov povatxou Gug- 

riparos, văv mpârov ei pâs xbiv dd zunepapixiiv Xapax= 

fhpoov Ti; Movatxiis, în ris Seoornpixtov îyeuovias zei “Yn- 

Morăzov fjuâv Abbivrov mons Oixpobhaylas Kuptov Kuptov 'A- 

DatăSpov Nixohăov Zobrlov, Bor6â5a, âpiepareuovroc 305 [la.vte- 

pwrărov Mnrponohizov Ouxpo6haytac Kupiov Atoyuatov. 'Exdodiv 

onovbij utv îmimâyp rod Movanodoyiorărou Kupiov Iltrpo rod 

'Epeotov, prdoriurp ît nponarafohi, Tod Ilevevyeveotărov ĂpX0vToc 

pweyădov Bopviov Kyptov Tpnyopiov MraMMiavov. 'Evy 1 70 Boy- 

xoupioriou veoovordrwp Tunoypaptiw. 1820.
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>Noi Anastasimatar prelucrat după metodul cel noi al 

Musichiei de cei din Constantinopol prea învaţaţi în mu- 

sică dascali şi aflător ai noului sistem de musică, dat a- 

cum întâiă la lumină cu caractere tipografice de musică 

pe timpul păzitei de D-qei Domnii a prea înalțatului nos- 

tru Domn a t6tă Ungrovlahia Domnul Domn Alexandru 

Neculai Suţu Voevod, pe când era ca Metropălit, preasfin- 

țitul Mitropolit al Ungrovlahiei. chir Dionisie. S'a editat cu 

ostrdia şi ostenâla prea înv&;atului musicant Domnul Pe- 

tru din Efes, cu concursul filotim a prea nobilului . Boer 

marele Vornic Domnul Grigorie Balianu. In tipografia Bu- 

cureştiului de curând înfiinţată.. 1820. 

_ Rormatul este în 40 mic, are o introducere de.10 foi, 

apoi text 270 pagini. Eu posed acâstă însemnată carte. 

La 1817 sat înființat în București o şcâlă de psaltichie 

unde au fost ca profesori Petru Efesanul, renumit cântă- 

reț, după sistema nouă, apoi Grigorie lerodiaconul din Chio. 

Era o eforie pentru scâlele de musică . şi ca efor era 

Vornicul Grigorie Bălianu. 

Semne: de psaltichie, după noiia sistemă ati fost turnate 

pentru întâia. dată în București la 1819. In prefața Anas- 

tasimatarului se spune: că pe când Petru Efesiu era pro- 

fesor de musica bisericescă în scola domnâscă din Bucu- 

reşti, Vornicul Bălianu ia dat mijloce băneşti şi a turnat 

semnele la un argintariă, conducându-l el, şi care se nu- 

mea Serafim Hristodul. 
53 

Şi la laşi sa inființat o asemenea scâla de psaltichie 

la 1816. Metopolitul Veniamin a chemat ca profesor pe 

Grigorie Chiotul şi-i plătea. 300 franci lunar, şi a scos 10 

ucenici, carii se plăteau cu câte 30 lei pe lună. (Vedi Erarpia 

zâv Megatovxâv “Epevyâv 1880 îv Koveravrtvown6het). 

CXLVIII) "Howai pawrasta zod îv tepodot "Ehoripov +dag- 

„dhov, Kuptov IloăvEon Kovrâe îni rii ară IlhotaTtoy Îarp ic 

aro. ilpooqwvnbeieat Te Tla yteporărep xal Qconpof)irp ăie
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Mnrponoirn Ovyypofaxias Kupie Kupip Aowsie. 

'E+ zod îv Bouxoupeoriep veoovazărov rumoypaptlov. 1820. 

Imaginaţii morale, ale acelui între preoți învățatul pro- 

fesor Polizoe Contos, pe când petrecea în Ploești. Dedicate 

Prea Sfinţitului şi de Dumnedei alesului şi Sfântului Me- 

tropolit al Ungrovlahiei Domnul Domn Dionisie. 

In din noi înființata în București tipografie. 1820. 

După titlu, pe contra pagină urmeză o mică dedicație 

în versuri cătră Dionisie Lupu, Mitropolitul ţărei. Iată acea 

dedicație. 

CXLIX) Tamepurare xat Qe.|  Preasfinţite și de D-zeu a- 

onps6Amre dtonora. lesule Stăpâne. 
Kâvy pă păytioTov nposptpo Deşi dedic către un prea mare 

Mixpâvri xal cureăc. | Ceva mic și neînsemnat, 
AtEmi, Atonora 7âv Bâ5pov Priimește, Stăpâne, darul 
d Boxobv Erwpehts. „Ce se pare folositor. 

Tamdij %obro mpoodâuv Cautând astfel cele adevărate 
Adi) einv ouyyooTc. Fie-mi mie ertător. 
"Exximoig owveopipuw | Bisericel le închin acestea 
zâăde, &s aurii, moră, Ca un credincios al ei. 

“O 2v tepedor tAdyioros Cel mai mic între preoți 

Noivlâms Kovrăs. Polizoe Contos. 

Cine este acest Polizoe Contos? După cât se cunâște, 

el s'a născut în lanina șa, fost educat în patria lui. După 
ce a fost hirotonit s'a dus în Veneţia unde a studiat lim: 

bele francesă și italiană, apoi a fost profesor prin Viena, 

prin Ungaria de limba grâcă. Sa dus şi la Paris când a 

pronunțat şi o odă frumâsă lui Napoleon Bonaparte. Apoi 

a venit în Bucureşti ş'a făcut pe profesorul particular, ba 

şi în Ploeșşti până la începutul Zaverei grecești. Avea un 

talent natural cătră poesie, versifica forte ușor ela scris 

mai multe opere. Pentru noi este însemnat: “Yuvos pă 
2dy îyeuâva Koveravrivov “Ybnhăveny.— Imn cătră Domnitorul 

Constantin Ipsilant, la Viena, în 1805.



„r
az

a 
— 205 — 

Cartea, sa imprimată în București—Imaginaţii Morale— 

este o scriere religi6se, dar cu mici aluzii la eliberarea Bi- 

sericei de diavolul, ori a Greciei de turcă. La pagina 22 

cetesc următ6rea. descriere: Ilepwypagă mpou:nbeias Tod paxz- 

pizou guhorirpios ai qrhoxpiarov dpx0vTos Mrăvov A. Taia, d 

mpoGhmuaros. — Descrierea previderei fericitului iubitor de 

patrie şi de Christos boerul Banul D. Ghica, prin proble- 

me. În acestă descriere laudă meritele patriotice ale lui 

Dimitrie Ghica, care cu curagii combătea abuzurile timpu- 

lui, cu deosebire lucsul și _destrăbălarea, societăţei n6stre. 

După acesta are şi alte sujete tratate tot în poesie şi care's 

tot de cuprins moralizător. Poesia lui Polizoe Contos este 

în limba vorbitâre, forma poesiei noi, dar scrise într'o limbă 

îngrijită şi atrăgătoare. 

CL) Tă xară Xapirov ai Tloaua6pov Muboropta, Ev Bov- 

xovpeariois. 1820. 

Istoria mithică relativă la Charit și Palidavru, în. Bucu- 

reşti 1820. 
Cartea este dedicată Domnului loan Alexandru Neculai - 

Suţu Voevod în prefaţă traducătorul spune Domnitorului 

Şuţu: «Nu numai ai restaurat şcâla elenică, dar încă ai 

ordonat şi celor străluciți aă neamului cu cuvântul și cu 

fapta și cu exemplu insuflețind pe studenţii săraci a urma 

la şcâlă. Apoi ai ajutat înființarea tipografiei și al dispus 

interpretarea, și explicarea cărților de legi şi a altora Şi la, 

acestea fiind ca preşedinte cu ondrea domnâscă şi ajutând 

pe cei culți din al neamului, și ai ajuns ca să vadă şi să 

cunoscă. Pe lângă acestea al cultivat prin escelență limba 

grâcă vorbitore a nâstră, adevărata fiică a acelei limbi, 

metodic, frumos şi plăcut și în vorbire și în scriere....». 

CLA) “Pouros, Tpanyepăia apă Bodzatpov, mapeorin es 7 îv 

Bouxoupeoziep SeâTpov TOT gopây, XaTă TV 11 Maprlov Tod 

1820 “Erou, în To îv BouxoupegTitp veOzxOTĂTOU runoypapelov, 

sară mov; 1820..



  

Ruth. Tragedia, lui Voltaire, s'a representat la teatrul din 

Bucureşti. întâia dată, la 17 Martie, anul 1820. Din tipo- 

grafia de curând înființată în București la 1820. 

CLAI) Pecopoyos Aavrtvdc, & Evrpontaaptvoc ovluyos. xwpepăia, 

în mo îv BouxoupeoTiep vEoavoTăToI TUTOVpapias, ATA ros, 1827. 

Gheorghie Dantin, soția ruşin6să, Comedie, în tipografia 

de curând înfiinţată în Bucureşti, la 1827. 

CLIII) "Eroi rii loropiac râv vtoov "EAivov. "And Tăc elg- 

60) râv 'Tovoxoy, mixpr Tâv paepâv uâc, perapaabeisa ex. Tic 

oaia Vhboons, ind 'Abavaciov Kworavră. "Ev BovwxouaeoTtoic 

1828 îx z0d unoypapelov '"FHrddov ua Xpnoriwy, 

Resumat de istoria Grecilor noi, de la năvălirea Turcilor 

până în dilele n6stre, tradusă din limba latinâscâ, de Ata- 

nasie Costanda în Bucureşti. 1828 în tipografia Eliade şi 

Christidii. 

CLIV) Zvvorrzixi. ewxi teropia Tv "Afohoyoripuy cuube- 

A6TwY TO xOouov, ci Xpiistv TGV xowâv ayohiuy, suvraxbeten 

nd T. [. Bpr608, uerappoateica Ex Tov VEpuawxo mapa. Lu. Exap- 

Mkrov,. Ev Bovxovoratioie îv veoovorăt Tunoypxptip. 1828. 

Istoria generală pe scurt a faptelor celor mai insemnate 

din lume pentru trebuința şedlelor de obşte, compusă de 

G. G. Brevad, tradusă din nemţeşte de lo. Scarlat, în Bu- 

cureşti, îndecurând înfiinţata tipografie, 1828. 

CLV) Avetzoriywv napăppaais Tod iepod avuodov Tis 'Op- 

Bo56Eov dvarodnăc, xadodxie xal dnooroltui; "Exxhotos. "Hro. 

avvăgera Tâv doBexa "Apbpuv rs nioreos âv XproTiavâv, Kai 

a nagenouivn îjdu mapalbveai mpos riv Boypaziăv prhouăb:tav. 

Kai mapăppaats rii; npâe '0pbâ5otov intoTohâs 700 dotăiuou x 
ocpuwrătov MnrponoMirov Kupiov Niunpâpou To Qecrâxn TepiTob 
zivec ci oxiapatixoi val oi oyiorai Tis "Exximaiac. Kai nept rob 
Ce dexaiAov tgeupedov zow vtov oXlowaTos, Neyoutvow 

dviae,
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Tiposowvnbeisai xal dpiepuleiza Tâ Iaveporărep xai 'Eho- 

puwrărp “Ayip 'Emioxnrp “Pruvixou, “Kuptep Kupiwp Neopur. 

Nov mpârov îxăidovrat ni damdvns Tau ivuporărov Kuptov Ebo- 

adio» Xastii Pravăn Kapiidn Powpuorov 700 Qerraob ele :xotviv 

dapihetav. "Ex. roy îv Boxouptariep Neoovorăro» 7wroypapiov. 1829. 

«Parafrasa în şase silabe a sfinţitului simbol al Biseri- 

cei catolice și apostolice de Răsărit. Adică intrunirea celor 

dou&-spre-dece articule ale credinței Creştinilor, şi Gre-care 

îndemnare morală ce-i urmeză pentru iubirea de învățătură 

dogmatică. 

Și parafrasa epistole! cătră un ortodox apururea pome- 

nitului şi prea înțăleptului “Mitropolit chir Nichifor Teotoche, 

despre cine sînt schizmaticei, şi dejghinătorii Bisericei. Și 

despre apostatul Decamil inventatorul noei schisme, numită 

Unia. 

Dedicate şi afierosite preasfinţitului şi prea învățatului 

sfinţitului Episcop al Rimnicului Domnul Domn Neofet. 

Acum întâiă se edaă prin cheltulala prea onoratului Domr: 

Eustatie Xagi lanachi Cariade Guriotul din Tesalia spre fo- 

losul obştesc, în Bucureşti la noua tipografie înfiinţată. 1829. 

Autorul versificărei acestei Cărţi este preotul Polizoe 

Contos profesorul, cum se constată de pe contra pagină. 

Tâtă poesia este în limba vorbitre și după modelul pv- 

esiei materne. Versurile ţin 26 de foi, după care urmeză 

patru foi de note. T6tă acestă carte este tradusă și în Ro- 

mânește şi publicată de odată cu textul Grecesc, cu deo- 

sebire că traducerea Românescă este făcută în prosă. 

Acestă scriere este îndreptată în contra uneltirilor pa- 

pistășăști şi prin care se combate Unirea. Ortodoxilor Ro- 

mâni cu Papistașii. 

Cartea are caracter polemic. Este în quarto mic. 

CLVI) Xaptravos dppodtaiews rwv mpi Xaipeav xat Kohpp6nv 

îpcorwâv denynu.&reoy N6yot âxTw, apă Miza Xpnoriăov.. 1831 

îv Bouxoupeoitp,
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Cariton. Afrodisieul despre Cherea și Calliroe, opt cuvinte 
povestitore de amor, de Mihail Christide 1831 în Bucureşti. 

CLVII) Karijxnzis Tâv xuptooTipov xxânubyroov ROLVOVIXY, gUĂ- 
„raâeisa nd M. Xpho:ăpn mpăe Xphowv xai pihetav Ti vew- 
Matas. £v Bouxoupeariorc 1831. 

Catihis de datoriile sociale cele mai însemnate, compus 
de M. Christari pentru trebuinţa şi folosul tinerimei, în Bu- 
curești 1831. 

CLVIII) Xroteia matayoyiac pawobivra ua îx5odlvra drd 
Awntplov Tuăvn zoi în xâumns “Pabăvms, Împnuiva ets rola Tut- 
para, Ev Bovxovpeoric. 1832. 

Elemente de pedagogie adunate şi editate de Dimitrie 
Ganea, din satul Rapsane, împărțită în trei părţi, în Bu- 
curești 1832. 

CLIX) Kadheypagia “EXAnvexă ze xai ToAAtxi, oxedtag- 
dica mapi 5. Xpijarov, ele xphatv râv viwy, 1836. îv Boyxov- 
poriw. 

Caligrafia. grâcă și franceză, lucrată de S. Christu spre 
tvebuinţa tinerilor 1836, în București. 

| CLX) "Oxrânxos Toyo» Tov Aapagnwyod, napă abradtdoptv 
M. xai E. Xpnoridov îv Bouxowpecrip 1836. 

Octoihul lu! I6n Damaschin, de frații M. şi S. Christigi 
în București 18386. 

CLXI) Mivaxas Tic âdinodi5axn rin 
gelov “EXAnâăov xal Xpnoridny. 

Tabele de alilodidactică 1836 din 
şi Christidii. Metodul alilodidactic 
tâiu la Iași. 

6. 1836. 2x rod TUTOYpa- 

tipografia lui Eliade 
a fost profesat mai în- 

CLXII) Acuxiavod evonwov xai vexpuxol dădoyot 1[. Merd îi
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709Tovs 6 'Anoxnpovrtouevos, mumie txdobivra npăs pla râv 
onovzafivrov naiwy, map Tv abradtpuv Mix xal Dupeov 
Xpnotidwv. 27 Bowxovprorioic. 1838. 

Visul lui Lucian şi dialogurile morţilor 13. lar după a- 
ceștia desmoştenitul, date în tipar pentru trebuință copiilor 
ce învaţă, de către frații Mihail şi Simeon Christidi!. tn 
Bucureşti 1838. 

CLXIII) Xensronăfera 2x râv “EX vixv ouypagtuv. iv Bov- 
xowpearioic. 1838. 

Christomatie din scriitorii Greci. în Bucureşti 1838. 

CLXIV) Evădoyă Yvoptxâv vai ânopdeyuăruv îx Prapâpuv 

owypaptâv, napă Tov iepouovăyov Kupthov îx Axawvirinc. îv Bou: 

xoupeozip 1838. 

Adunare de sentinţi şi precepte din deosebiți scriitori» 

de ieromonahul Ciril din Lasiniţa. în București. 1838. 

CLXV) Avpixa napi Avuxă Eregavi5ov, dv Bonowpeariors. 1839. 

Lirice de Luca Stefanide, în Bucureşti. 1839. editate de 

Comaneanu loan. 

CLXVI) “Iepdv 2Ax6Antov (6+5Alov dvouatâuevov), nxpi 700 lepo- 
povăxo> Kupihhov Ex Awirine, îv 'lacip, 2x ri Tunoypașias 

zis ywpixîţs 2onuepidos. 1843. 

Carte numită Engolpiă sfinţit, de Ieromonahul Ciril din 

Lisiniţa, în lași, dio tipografia gazeta sătescă. 1843. 

CLXVII) “Ieropia “Eppino» 70 "Arzevor)s, map? M. Xpnasidov, 

îv Bovwxowptatip, 1843. 

Istoria lui Enric Esenfels de M. Christide. in Bucureşti. 

1843. 

CLXVIII) Ahiea Ă ol "Apeptxăvot, Toaypăla; avypauua Bod- 

zaipov. îv Boyxovpearioic 1839.
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„„Algira „Sa. „Amprieani),. tragedie, opera jul Voltaire, în 

Bucureşti, 1939 Dar cra ee mi ea en 

CLXIX „Bpotiros,, Tearedă na “BoAzaipe», 2v Boymoupeari 

1844. 
î “Brut, tragedie de Voltaire, în Bucureşti. 1844. 

CLXX) Moayoyia Nta, 2v Bounoupearip. 1844. cu figuri. 
Pedagogia Nouă, în Bucureşti 1844. 

CLXXI) O* xară pxvragiav xeparăs, Kouwp5iz Modo 2v 
Bovxovpeoriu. 1845. 

Cel stricat după închipuire (Le Malade imaginaire) co- 

medie de Moliere în București. 1845. 

je 1987 
era dl, 

     (VERIFICAT |


