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Şedinţele dela 6 şi 73. Octomurie 7933 
i 
  

- Un manuscris al Mănăstirii Constamonitu, întitulat *Zozo- 
es Adyos, cuprinde însemnarea că pe vremea iconoma- 
hilor, adică între 726—787, monahii risipiţi la Muntele Athos,. 
înainte de clădirea: mănăstirilor, își dau silințele a creştina . 
pe Vlahi. Autori Greci ca Gherasimos Smirnachis au plă-. 

„. cerea interesată de a socoti pe aceşti Vlahi emigrați de peste 
Dunăre î). Dar că nu-s ei nişte ciobani oarecari, ci o nație 
aparte, reiese din pomenirea lor alături de alte seminții ca . 
Righinii și Sagudaţii. Dintre Vlahii creștinați, unii s'au dedat, 
pustniciei pe colinele Samariei, deasupra Mânăstirii Esfig- 
meni, poate când ea nu ființă încă,-în vremile demult: ::: 
“jorqoav rd mdlai doxmrai Bidzoi — cum se exprimă egumenul E 
Theodorit, al cărui scris e mai recent, dar se întemeiază pe. % 
documente foarte vechi: 2). La 885,-urmând unei tendinţi de - 

„a se consacra "Muntele - Athos. numai retragerii monahiceşti, ... 
“Împăratul Vasile I. Macedoneanul a împiedicat printr'un în-:,. 
Scris “intrarea păstorilor Vlahi . la: Muntele Athos: apire -- 

 Zowtvac ueră Tâsv srouuvioov adr. pre Bovx6lovs peră 1âv Bowxollov », 
nici păstori cu turmele lor, nici văcari cu cirezile. Impă-. 

“ratul Leon Înțeleptul a întărit şi el această poruncă . de 

1) TO “ Aptov “Opoc, Athena 1903, pp. 21, 25.; . - 
:) M. Gedeon, *O “A0ws, Constantinopol 1885, p. 315. 

  
1. A. R. — Memoriile Secţiunii Literare. Seria 11]. Tom. VII. Men. 3. 
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oprire la grr. Măsura, totuși, nu s'a păzit cu rigoare. 
„Pe îndelete Vlahii au început a se furişa la Muntele 

Athos, cu soţii şi cu fete, cari, în slujba-le de păstorițe stră- 
băteau chiliile, ispitind pe călugări și îndemnându-i la pă- 
cate; încât Împăratul Constantin al IX-lea Monomabhul, 
1042—1054, a fost nevoit să-i alunge pe Vlahi. Acum, însă, 

„bună parte a monahilor gustaseră din farmecile neîngăduite 
şi din bunătăţile de lapte și brânzeturi, şi cari trăseseră câ- 
ştiguri din întreprinderile negustoreşti cu Vlahii, au prins 
a-i dori ei înşişi înapoi la Athos pe Vlahi şi a se plânge fățiș, 
că nu mai puteau vieţui fără de Vlahi. . 

Toate aceste întâmplări ni se înfățișează 'clar de un manu- 
scris grecesc al. mânăstirii Sfântului Pantelimon cu titlul 
Scandalurile petrecute la Athos prin anul 1088: 

, Ileei TÂv ovufăvrov oxavodlov 2» 1 Goe ară 10 Eros ax: 1088: 
Da Eni Tie Baculelag Alefiou Kopwmvoă Ioaaxiov Goru &Baolevoe nară 

„70 rog 1081, duo. Tod 1118 Xai €xodrnoe Tijv fiaoieiav ypdvovg 37 zis Toutov Tăs 1utoas oi Bhăzou xovridBlazoi foooi npofărov xal alyăv 
200pwo1joavres eiotfmoav sis 70 &goc 1ij eidrjoei Suwc 1oi 1jpovudvov Tijs Aavoac ds.Omiwbrioerar ăxera" xai EuBdoavres ră noluma adrâv Ext- noa» zai yYvata £ dvăoaud 0yTiuari, xai nollai Gotlpera xai âxaQapala. Eytvovro vEpovreg Ta zroiuva £v âvoeie ozruare: 60ev oi uovayoi roi &povc dvepte0noav 71006 70» Baailta * A1tărov, xai £âb4inoav "ANOTĂUIGe . A A?ă eră 7 dnoluiivat 7ă (a zai Bidyovc Ex 10ă &eovc, âvri roă EUHAgtorijoaL Tous uovazovs Tov Dedv, nat” Gr. &teilev 6 KVoros Goprv ueyălmv xai d1e0ov, xai ExaDaotodm 70.ăg0c & juăs mi6dzqoev 6  Kyotos xaroruetv, zore pâ?lov Exlatov oi ăppovec" xal 1irov nonerâg u&yac eis 10 0005, ai oi pEv &E: Aiyizrov pwyovtec, 2utuvuvro 200, îx0Vo zai doză” oi 0 uovazoi End0owv zi HozOneiav Tv Bidyov E0vuovuevot, ră ălara, zvoia, ua?iia, ovuzdoia, zoayuarelag 7005 âliţiovg moayua- revduevot, zai- zăg oivozoaias aizives 'Votegov Epdwnoav. Liojji0e yao 6 „ATavas eic zac xacăias Tâv Bidyw»,' xai etyaoi, răc puvaixăs Tov ue dvăocbas orolăg Cs mowtveg, al ră z0d5fara fdorovrec, uai roie uo- POzoiG £» rois movaorneiois 6ovlevovrec” xai pigovoai sic airods Tvoodg xai pdlara. zai nailia, sai 2EVuwvav ăgrovc eis Tâs rrawyipers TG uo- vajâiw' ră 0E Ur air ywdueva aioyg0v toti xai 1&yew 1) âzover Ilha voteeov xai aăroi oi noDoăvrec Tă roradra aioxooi, my âpapriav HOiloavrec xai pieravoroavrec, ră opăluara aărâv £5Ld00woaw- Siori. od HOvov oi Evdgero! eboro6uevot 7ore, xai Eyxlerorâr, ai orviizau uobăvreg ra axa raăra cEjyyerlav «ai eîrov aără 6116 xat 71005 'T0 ra, să , avra Eyoawpav, O oi fidyor Booxovoac puvaizac tâa si, cot Zei 29 Tv Bldzuv Tijg dnofiolij;, xat uăl?ov 1âv uovay&w dy Xoopar: ctiocow



  43 - BIBLIOTECI MÂNĂSTIREŞTI LA MUNTELE ATHOS . 3 

yăo 6 varavăg doyava rijs xaxlag, Urefalev eis Tovg Movazois ds 3rgo- pdoeis 6ijDev edi0yovg, Sr 2vroljv GtGwxev 6 maroidoymc vă ebau oi Biăzo. eis 70 &ooc xai Gwxduevou 7boa, £ăv Gnofăvouev e EvoxoL Tv puzâiv 1uâv pwoueda” rodrov 10v 19yov Gxovoavrec oi nolloi 1âv 81]0- viuov, ăai 1jpovutrov. ai 1jovyaorâv £rapăydoav ds Gr srevrizov (ra) zai tErzovra Em xară 1âv Garpăvov 7olepmioavres" uai îx ră xelllov oux &iji0ov, roze oiuou ! £Eoyovro xlalovreg âvoros, uai 1dyovreg 71005 diljlovs, Su âx6 r0ă văv too 0dx Exonev, ore âvdzavor, Erreid xai zotc fidyovg Gubouev" d is uopiaş ! xai Sr. Evoyou roă Gsouoă yuvd- ueda' £Eroyovro ov oi novaoi Zogoi,:'xoooi, sic zaoăv 105 Gaiuovoş. 1loav GE oi Bidzo. paueliai zerpaxdotat”. 7ode 6zolovs 6 Baoeig xarolva. Tod zzareidozov elvai Eleyew Giiă Gexarlag 1auBăvew zagă Tv Bidyowv 1fovlj0q 6 aarodoyne, 66 xai. fovpychomqoev adio aditeoda. sic 19 doos îva dexdras 1aufdverv, zrljv Giă Tovg ăoxovrag £xro10q roăro storijoau, „Za pi) EmBaeâiot ră uovaorijeia” €£fjiBov Jorirăv zziţi0oc nova” âpovdywv E Tous Bidyovs" xal frov vă Bi&rm Ti Tăs movăg. udvov â6 rwplovs, joloic, xai pigovrac pularroutvaş. a : 
ourov d8 ojrw yevoutrov, Dev și £ogr1) rw Xgroroă yewăâv, xai 

ouvazlevres Gnawreg xară 70 20oc sie 7» Aavoav râv Kagvâv" rpârov 
uEv avadeudrioav. ode Onuoytpowas" ela ovvătews vevonăvng,' &Eeld- ' 
Savro &vdoac Beooefeie roci, Tov 7yovpevov Baronesiov* lodwwqy, zai 
70v 1jyotuevov Kapaxd?]ov Zwpecbv, zai Tov 105 Kaorauwvizov 17y0Y- perov Nimpogov, ovpyevii: Ara 1oă Baoiltog "AlJeiov, xai 6Yo' Erur- 
ontăc 70v Ttdrov, zai Tov Dalaxodv, xai ântorerlav adrode z00g.76v' Ba- 
atita, podwpavreg ai Em0rol1v, oirwg Eovoay, . 

tozora 1juâv &yie, yvwor0v fara TG x0dret 00v, Gu 1) Evrol2) 105 aa 
Totdoyov 10 vă evolonovrai oi Bidyo ic 16 dgoc, EEchxmoev 610 TO .800g, 
zal deduea 1 z0dre. oov,. Iva 1907) Ti Evroliv Tavrnv Ge. ndvrec d7ro]- 
Aueba" Ev păo rii Suertoq pal ai 1iuzic tipeuov ai 7joVutov Blow Gd- 
Pouev, ulz: „a cc Ai ” - Tadra âvapvoăc 6 Bacilevc nai dnovoavres oi rijs Bupulajrov- Bovijie, 
elzov 10 Baoizi îva xaltoj Tov zareidoznv 810siv ai ânoloyroacdai: 
6 08 faoeic Gvediăferav ou 7f0£imoe roăro motjjoat, .d]/'ântoreile Tous 
Hovazouc n00g .aărov vodpas air Sei 1 21017) cov 8fjheupe TO yrov 
doos" dotoov 05 2evdeoov auto ea Îx.. . n 
"Avayvoic. 68 5 marodoxns Gwrepoawpe 1â Baoulei: zrhrv. net) 0y ody . 

intyoawpac, 1j 2vrol4) uzvei âvioyugoc ai ei Gonel TG de) Evdpeorov, x0d- 
Tuvov T0U70 faotixij £Eovoia, va pumxtr Bldyovs eiodâovow 8v 16 Goe 1). 

Traducerea sună “astfel: -. | | 
«În -zilele lui. Alexie Comnenul, care.a domnit timp de treizeci, şi . | 

şapte . ani, din 1081 până la 1118, Vlahii. Cuţovlahi, păstori de oi şi 
capre, înaintând au pătruns în Athos, după ştiinţa însă a egumenului, 

  

+13) Nr: 5788, 281; pp. 69—2: 

ze a Ă „i a
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Lavrei, cum se va spune mai târziu. Și cu turmele au pătruns şi femei 
"în arătare bărbătească; şi mult desfrâu şi spurcăciuni au săvârșit, 
mânându-şi turmele în haine de bărbaţi; încât monahii Athosului 
s'au întors către împăratul Alexie, şi-au fost îndată izgoniți. Insă, 
după ce s'au dus vitele şi Vlahii din Athos, în loc să mulțumiască 
lui Dumnezeu monahii, că a ridicat mare pierzanie şi urgie, de s'a 
curăţit Muntele, în care ne-a învrednicit să trăim, ba mai de grabă 
plângeau nesăbuiţii.. Și era mare jelanie în Athos; şi, pe când fugarii 
Eghipetului simțiau lipsa cărnii, peştelui şi altora, monahii râvniau 
după stricăciunea - Vlahilor, amintindu-și de laptele, brânza, lâna, 
petrecerile și schimburile negustoreşti ce făceau împreună, şi de 
beţiile, care mai. pe urmă s'au arătat. Că intrase diavolul în sufletele 
Vlahilor, de-și țineau femeile în podoabe bărbătești ca. ciobani şi 
păşteau turmele și slujiau călugărilor în mănăstiri şi le duceau brân- 
zeturi, lapte şi lână, şi le frământau pâinea la zile de praznic. Iar cele 
săvârşite de.ei rușinos este a le spune şi a le auzi. _ 

« Numaicât doritorii de asemenea lucruri, pocăindu-se, şi-au îndrep- 
tat greșelile; căci mârșavii, ca .și virtuoşii călugări, aflând de relele 
acestea, le-au spus tare, și patriarhului încă le-au scris, cum că Vlahii 
au femei păscătoare de turme. Ci de plecarea Vlahilor, mai mult a 
călugărilor, să povestim; căci, găsind necuratul unealtele răutății, 
a însuflat monahilor drept pricină oarecum binecuvântată porunca patriarhului de a sta Vlahii în Athos. Și acum izgonindu-se, călugării - se făceau vinovaţi câtre sufletele lor după moarte. Și, auzind acest cuvânt, mulți din ei s'au turburat foarte — monahi şi pustnici, cari 
timp de cincizeci ori şeaizeci de ani se luptaseră cu diavolul şi din chilii nu clintiseră, acum: eşiau plăngând în chip nerod, zicându-și unii-altora, că de azi înainte traiu nu avem, nici hodină, deoarece 
am izgonit pe Vlahi şi ne-am călcat un legământ. Oh, nebunia lor! 
Cârduri-cârduri eşiau întru bucuria diavolului. «Și erau Vlahii patru sute de familii, pe turmele cărora a vroit pătriar- 
hul să pue zeciuizlă și n'a lăsat pe arhonţi s'o facă, spre a nu se îngreuna mănăstirile. Au ieșit'cu Vlahii o ănăstirile i mulțime de călugări, cât vedeai mănă- stirile păzite numai de orbi, ologi.şi bătrâni. Și astfel întâmplându-se lucrurile, a venit sărbătoarea Crăciunului. şi s'au strâns toți după datină în Lavra Cariesului. Au afurisit întâi pe dimogheronţi, apoi sobor făcându-se, au ales trei bărbaţi evlavioși: pe Ioan; egumenul Vatopedului, și pe Simeon, egumenul Caracalului, şi pe Nichifor, egumenul Constamonitului, o rudă a mpăratului Alexie, şi pe doi Praveghietori, de i-au trimis la, împărat, scriindu-i şi carte: sfinte espot al nostru, Cunoscut este, împărăției tale, că porunca patriar- 
ului de a sta Vlahii 2 golit Athosul ȘI ne rugăm să ridici această po- , Icce ne pierdem cu toții și. ină ducem ne ga, 1--sub. ninătate du ŞI NOL O viață liniștită, - a 3 3 | a ta senin 

« Cetind ac 
să-l chem 

N . 

estea împăratul, a luat - şi sfatul Curţii, care şi-a dat părerea pe patriarh. Impăratul vi va f » însă, din evlavie n'a făcut-o, ci 2 :
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trimis pe monahi la patriarh, scriindu-i doai că ordinul acestuia golit-a Muntele Athos. Iar patriarhul a dat “răspuns împăratului: Intrucât nai iscălit, porunca rămâne fără putere şi este vrerea lui Dumnezeu să ție Athosul sub împărățească stăpânire, spre a nu mai intra: Vlahii ». 

La întâia pagină manuscrisul are o notă: « Egumenul La- 
vrei, Ioanichie  Valmăs, cunoscut de împărat și de patriarh, 
a fost începutul și rădăcina relelor săvârşite de Vlahi, fiindcă 
a scris ca din partea patriarhului în chip mincinos şi a is- 
călit cu mâna sa, cum că patriarhul a poruncit să intre” Vlahii, 
spre a lua brânzeturi, lapte, lână: şi altele» 1). Apoi: 

«O carte întreagă exista înaintea revoluției despre cele pe- 
trecute: în: Athos, care acum nu se vede y2). - a 

- Reiese din aceste rânduri, cât şi din întrebuințarea ter- 
„menului de: Cuţovlahi, că manuscrisul datează din veacul al 
XIX-lea; dar el foloseşte, şi în mare parte reproduce, textul 
„unui alt manuscris din veacul al XIV-lea. Se află în biblioteca 
mănăstirii Ivirului şi l-am descifrat: cu ajutorul d-lui Ioan - 
Vlahoghiani, directorul arhivelor statului în Athena,. căruia 
i-aduc aci mulțumiri. Incepe manuscrisul: i 

« Zicea monahul acesta Ioan 'Trahaniotul, că cele, întâmplate dintru. 
început la Sfântul. Munte, înainte și după porunca patriarhului, nu | - numai episcopul Leontie; ci şi mulţi dintre sfinții părinţi le-au scris, 
şi-au luat astfel de ştire, că în urma izgonirii vitelor şi Vlahilor. din Athos, în loc să mulțumiască lui Dumnezeu monahii, că a ridicat 
o periculoasă urgie şi a curățit muntele sfânt, unde ne-a învrednicit . 
să trăim, mai mult se plângeau ; și-era jelanie mare în Athos...» 

Urmează scrisorile schimbate între Alexie Comnen și pa-: 
„triarhul Nicolae al III-lea, 'zis Grămăticul, trăitor din 1084... 
până la z11r, scoțându-se la iveală: purtările amăgitoare ale 
Vlahilor față de călugări: a] Da 

«Precum Madineii își gătiau femeile şi le aduceau înaintea popo- . ului udeu, spre a-l conrupe și a-l îndepărta: de Dumnezeu, tot astfel. . 

  

1) “O sjovuevos rii Aavoac *Iwawluog Baiuâc yocbotuos & zo5 Baaitws xai „TU zarotigyov Eyivev 3) oxi al olta râv xaxdvi 1âv &v TO Goet ovufăvroov ăn 7ovg 
Biduowc 6 Eyoawpev ds. Ex mp06nou 70 narodoyov 1pevâc dia '7ov vei xai Ymoyedwpas Si 6 zarordozns Exedorate xal eloti0worw oi fidzo dd vă dnoiauBăvg yălara rvooig, ualila za âla. : - i , , | 1) Bufilov 6l6xAmgov £acbtero 7100 Tiis Exavaorăcewş segi Tv roroirov ovuBăvrov Ev 1 Eger, văv 6 oi palverai, . a a !
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şi diavolul a intrat în sufletele Vlahilor, de-şi împodobiau soțiile „și 
fetele în strae bărbătești, ca să-i piardă pe aceice vroiau a trăi evla- 

 Vios.. .». 

„Dau textul întreg al originalului ce are “titlul Povestire 
istorică a scrisorilor Împăratului Alexie: şi Patriarhul Nicolae 

„în diferite vremi : 

Aujynois. ioropii) Tâv ' Erato] "Aletlov Baaltus ai Nixoldov maroăozov yevoueva - ară Giapdgovc xatgovg. 
"Eleyev 6 uovaxos oăros Io. 6 7, Qajawrns Sri ră xară 705 “Aplov "Opove yevdueva oc ăvwdev sai £E dozijs Tă 706 rijc Evrolic roă Zarotdoov „xai ueră Ti Evrolrjv, 03 udvov 5 movayoc Aedvrios 6 Exloxonoc, âllă ai 

„Balodoar eic aăroe ră 7veia ză pălara xai 

= 

A 7 A j „TOP STarerao/v 450 vxdlaov xdvra Eyyodpoc Et5wxav 
09 Deuns 7v poaqn) zzaoadoăvau, 

zzo?loi Tv: ăyiwv nartpov Ovveyedwpavro ai Ezovow oirwai zrp0s et6aw Or. peră 70 ânelaoletvai Tă fâa al rots fidzovs 76 70 “Apov "Ooos, dvri Tod euyaororeioai 1 De Gr 2filev Goyijv zatvriv (?);-xai 0120ptov Gri Extoxomiv Enxeoxtparo 7juăs 6 Beoc xai Exa0aolo0n 70 ăptov &pos" 76 dooc 5 eu6dxgev 6 Dede xatrorxeiv Ev adr, uăllov Exhaov xal ExdT0vr0" zai '7p & 76 dpi Ggei xoxerog u&yas. aipuzriaxdc” nai Eetro ev Ti aipuzzazr)v Eutuvnyro T00p1iv, ră x0dn xai rove 1EBmras" Eu GE zai xpd- va ai oxdoda zai 7Erovag. Oi GE &piogetrau uEuwvrai Tă răv Blazâv, d0a xai oa eic 1jdovv 1joav, îjro, rd re Vălara, xai Tă rwgia, xai ră ua- lia" ră ovuzdoa xai ouwvalidyuara: xai râg Toayuarelag Tâc zxp0g dllaj- Jovs, oi Bldyou 1% usră 1 Hovazâv'-răs re uevolac Tăs 6rafolxăs, airiveg Epdvoav Ey Vortow" eîojji0e yăe 6 Gidfoloc eic ră apa i s. 1 + - - Biazăv, xai clov ai Tăs puvaixac adrâv Ws suotinoi,- xai EBooxov ză zodBara, xai 

xapdiac Tv 
, HE0 Eaurâăv, popovoas. ărâgra 
Ta Hovaorijoia £6ovlevov xov- doau eic J ră palia" zzorodoa ai ră tu- HoTă eis rc zaoaxioeug Tv novaornolov ai Anidg einelv coş 6ovlo- ăgorxoi xai zevnvoi 1]oav 7oig Hovazois: Ta GE Vreadrây yevoueva aloyo0+ toti. ai 1£yew nai over duc oi nadovrec xat Tv Guagriav pioni »0ayro' xai 0 udrov Vowvyaorăg ai 

Veriav meoi rovrov, â]1ă xai adrăv 
zai Sri oi Bhdyo 

&xoarev 6 Gidfoloş SU 001] 7rapa 7142)v od £oru xouzrov 6 od yvwcliocrat zai eic paveodv Ein” Gllă Taăra pi Voregow: zeoi 08 râv Blazâv, uăllov 2 A ovaz, o ExBolajv Otny1foopar, zai 6oa ExedyOnoav ore” &Eeipe Uv Cop EXUT0ea 6 EPEvocrne 1ijs zaxiac,, 6 Etdvoodew q0ovijoac 1 ve _7juăg 7oufoag, Xai 70 Deoă x0unreolau , EpDaoe xai €v. 70 &yiw Goe mai ExtBalev' ele 

+ 7 
Ed i TAs yuvaixas adrâv Exovou Booxois" Soa Ga Oc adrâv 

, Vevdueba aizio 1ijs wwiiic Tu xai , diăilov de peevolewpiag 'âvd-
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(oveperdhâqs?) 1adg,: â12ă mai z01?oi râv. 2llopluov âv5ov al 1iyov- 
utvov xai. jovyaorâv EragăyOnoaw oîrwvet Eno?iumoav eră Tâv Gat- 
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__Toiro EVtozioav zai 054” V70 ăilmc etovolac“ 61]. Gproav £eY0epov 1oăro 
elvai And mdonc Enmgeiac, â]lă xai adrovc zodc doyovrac Tâv Enapyiâr : 
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zouc Bidyows zai ră [a Eufdhovow" ă11ă. ai 6 srarorăgyns 8lov 16 6ooş . 
20tounoc, uai ră &ula mai ră veod- 1juci; GE molav xotwovlav Eyouev 2v 
76 &oe 16 dpi; oiuau, ovăeuiav: rore 61) rOre 1]v i5etv oxlouara xai-naga-- 
ouvaywyăg xară Tonows* xai 1a0ovvdyrac xal laonidvovs" ai 16, neiGerv 

-păllov fiv seibeoGar' ai poapiriic eimeiv. EDevro- sit oboav0v 16: orăua 
aurăv xdi 1) piooa adrâv 6iji0ev &xi rijc vis” xai î0c donlâwv Und ră 
7 9 _- + 1 - . 3 7 9 9 7 PR | Jeiin arâv uară tv Aaul5" ui, zi GoDein oo. xai vi nooorefel got 71005 

„.plooav. Goliav xai ră, xăvra EEbyiwozv 6 nargds- Exelvoc" '2Ejoyovro yăo 
eră Tv Blayâv &zav TO sciţiBoc 1 uovayâv, eic Tv &oyovra 10 udopov" 
zai 1) lunn xeziowoxev 1iudv ră xagdiac” ri od pidvov oi Galuoveg Eyatpov, 
dilă ai oi uovazoi 10 adr0: rpiaxdoiai yăe papullai 1joav. dinavrec oi 
Biăyor' 6: 6£ faoueis xarovvav. Eeyev elvai Tv marordoym». ore xai 
Cexariav molldxc 1)fovlv0n eis. airode Bijvar' Gră 6ă 7ows &oyovrat Tâv 
Enaoytâiv 'zoăro od 10£iqoe yevtoai, va pi) EuBagâoi ză uovaorro:a, 

„xaraywbozova. 68 xai vote uovayote xai 6 ut râv fBldywv âowbuos 
xardânlos ptyove. Tâv GE ovayâv. od :Twv ăoudv Giayodwpaoda xai 
gineiv 70 &zzerpov 7cfjdos Exeivo” nai  roă nagaddtov Bavuarog ltyovreg, 
Ori 6 1jovydlov 2 râ6e 1 Tonw, 6 Gxovorog xai pofeooc Trois Galuoor 
Hsră T0v delva ovvettogerai fidyos" al 6: 6eiva 1jyovuevoc, eră 70d5e 
Toă 1jyovuitvov ovvettgyovrat' Guoiog ai Tă ]0ină -uovaorigia eră Tv . 
Eaurâv pilov ovvettoyovrai Blayâv ânavreg mavorxei: îjv GE i5elv ră Ded- 
"auora xai Deopilaxra povaorieia 0 (401?) xai Tupitv Veodvrov 
pularroueva" xai oiros xarmpovioaro 6 oyowv Tod xdouov 6 vonros pa- 
ga) xai 2rovpe. adrovs fiaiws Eni 1v norauâv Bafulâvoc, xai 05 mave- 
Tai uâzoi Ti oTjuegov Tă adtă sol 6 001105 6oăxov” ToVrwv GE 0UTwg : 
-pwvoutvov ărtor 1) Eogri) ile ooroă pevvoews, xai ovvayDtvres Graves 
ară 70 ouwndec eic răc-Tutoac, modrov uev âve0euirioe rovg Ompeytoras 
E &xximolas zăc 6 1adc, rows laomdvovs, Tows rapăooovrac Tăv TO Gyi0v | 
dos, coc Oijbev Ex mpopdaewv e5idyov' Exi [ra] 6E ro Ex ovmbetas x00dopua 
-perduevov, iai xabrioavres 2v 1â +girmola - stelttavro ăvâgac Deooepeie | 
Toci;, 10 re uovazov x58 îvavvixiwov ai 1jyoVuevov Toă Barrozediov xai 
70v novazov ude ovuedv -xai 1yovuevov Tod xaoăxalov xai TO» X00Ta- 
novirv ovpyevij &wra rod. Baoltuc xugoi âletiov xai do Erurnonrăc 

- 70v 1țalvov uai Tov pagarii, xai âmtoreiav adrows ng0c rw Balta do - 
„dizEov yodiwpavreg ai Emtorolv zegityovoav odrws: Gtomora 1uâv âpre? 
YWW0TOv.. Eorw 10 'xodroc (1 xgdre.?) 1îjic PBaotleias dov du 7 £uroli) 
Toă aaroidoyov.- âzav TO dipiov &poc &folemoe ai Geoueda Tv xparaiă» - 

. > 2 

„za l dyiav Baoilelav cov îva 1vVonre Tiyv &vrolaj, Enei măvres dnolluuida 
_£v pă Tij Vuertoa vahvn xai Tusic Tiosuov xai 1jobtov fiov Găyopev, 
Euzouevo. ua 70 x0droc Tie. faaileiag 0ov 1,» | | | 

„ Şederea Vlahilor în Athos a lăsat câteva nume caracteri-" 
stice de localităţi, vădind că între veacul al VIII-lea şi XI-lea 

"dialectul aromân era în plină formaţie: Cala, Isvor, Cdjari, . 

  

„1) Nr. 4502, 382, pp. 430Ă—434D.'
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Soți, Ținţiluchi, porecla dată unui monah Cosma, venit în 
1044 să pue ordine la Sfântul Munte 1). Goniţi din Athos; 
Vlahii au continuat să-și ducă turmele în alte părți ale Cal- 
“cidicei, unde actele mânăstirii Zografu pomenesc de per- 
soane ca loan. Vlahul, Ştefan Mavrovlahul, Evdochia Vla- 
hoiani, etc. 2). Aceleași acte arată, că la 1378 s'au hotărnicit 
două proprietăţi ale mănăstirii «sub prea sfântul mitropolit 
al Vlahiei »: «âvrezanoav: âupăreoa ră pion .€ni rod iegwrărop 
"purgonoiizov Tiis Blayiag » 2). — aşa că niciodată nu se întrerup 

-"- legăturile românimii cu. Muntele. Athos, crescând bine 
înțeles după întemeierea Principatelor Dunărene. Deși Vlad 
Călugărul şi' Radu cel Mare ajută mânăstirea sfântului Pan- 
telimon la 1487 şi 1496, cucernica prințesă a Serbiei, 
Angelina, scrie Marelui Cniaz Ivanovici în 1509: 

« Unele din mânăstiri au de patron și protector pe "Țarul Iberiei, 
altele pe Voevodul Valahiei; dar Sfântul Pantelimon n'are decât pe 
“Inălţimea- Voastră » 4). - 

Cât priveşte Moldova se credea, că nu avuse relații cu 
Athosul înainte de Ștefan cel Mare. Dar, iată că la Zografu 
dau acum de hrisovul daniei lui Alexandru cel Bun. din 1429. 
După -treizeci și şapte de ani vine Ştefan Voevod cu aju- torul de o sută ducați: şi apoi cu cinci. sute de aspri anual 
serviţi, cum spune un hrisov, « mănăstirii noastre din Sfântul Munte, unde este hramul sfântului şi slăvitului marelui mu- „Cenic şi purtător de biruinţi Gheorghe, numită: Zografu ». -—O icoană trimisă la 1502 înfăţişează pe acelaşi sfânt, care odată se arătă în vis lui Ştefan, îngrijorat de tăria oastei vrăjmașe, şi-l îndemnă să nu se teamă, că Dumnezeu era să-i vie într'ajutor. Piatra cu inscripţia clădirii trapezei, tot de Ştefan, se află in mănăstire — nici egumenul nu știe unde, ci-mi făgădueşte s'o caute; iar înăuntrul arsenalei Zografu asupra unei uşi ascunse, desleg slovele: - | ÎN NIN 

1) Smirnachis, 7 e. pp. 20,21 , ” . c PB. 35, 92, 43. . 2) Actes de Zographou, publies 22" | a 
terei ape, 205 ph mp Ilie par W. Regel, E. Kurtzet et B. Korablev, Pe- 2) Ibid p.-1x3. a a ) La Question du Co ţ i i U i de Ă 

rinogie Preston du uvent de Si. Pantelimon par Un Ami dela Verit6, Constan-
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- „Bine credinciosul şi de Hristos iubitorul Io. Bogdan Voevod a zidit 
acest turn în numele sfântului mucenic. Nicolae. 

In anul 7025. Da 
+ SE Sa 

In biblioteca mănăstirii am găsit şi Evanghelia lui Ștefan 
cel ;Mare din 1495. Fără scoarțe şi puţin ruptă, are la sfârşit 
inscripția : | | Ra e 

Această tetravanghelie a cumpărat-o Domnul Io Ștefan Voevod, fiul . 
lui Bogdan Voevod și al Oltei, şi-a -așezat-o întru ruga sa în hramul - 
Adormirii Preasfintei Stăpânitoarei noastre Născătoare de Dumnezeu 
și Pururea Fecioarei Marii în biserica din Borzești de pe Trotuș, ca să-i 
fie lui pomenire neschimbată cât stă. acest hram. ar cine va strica şi va 
clinti această pomenire, sau episcop sau popă sau oricine, aceluia să-i fie 
Protivnică Sfânta Nâscâtoare de Dumnezeu în ziua înfricoșatei judecăţi 
a lui Hristos. Iar anul domniei lui 38 curgători. În anul 7003, luna Noem- 
orie 3 zile. o ie Ie 

După o sută treizeci și doi de ani o altă mână scrie în 
adaus câteva rânduri: | - 

Această tetravanghelie a înoit-o și a legat-d binecinstitorul şi de Hristos 
iubitorul Domn Io Miron. Barnovschi Moghila Voevod, Domn al Țări 
Moldovei, pentru sufletul... şi pentru sufletul lui..: şi a manei lui, 
Elisabeta, și a dat-o la biserica... hramul. Preasfintei Stăpânitoarei 
noastre Nâscătoare de Dumnezeu şi -Pururea Fecioarei Marii în satul 
Borzești pe Trotuș, ca să-i fie pomenire să se pomeniască la fiece slujbă. . . 
"cum se pomeneşte și răposatul Domn, Io Ștefan Voevod, fiul lui Bogdan 
Voevod și mama lui Oltea. Iar cine va strica şi va clinti dela biserică 
această pomenire cât stă. acest hram al Adormirii Născătoarei de Dum- 
nezeu, sau episcop sau popă sau oricine, aceluia să-i fie. protionică Sfânta - 
Născătoare de Dumnezeu în ziua înfricoşatei judecăți a lui Hristos. - 
Amin. In anul 7135 luna August 16 zile, 

O a doua evanghelie cu frontispiciu :de împletiri colorate. 
ne spune într'o lungă însemnare, că fu scrisă la mânăstirea 
Bistrița pentru Jupanul Ioan, mare vistiernic, egumen fiind 
Chir Onufrie, anul 1544. i Sa | | 
„A treia evanghelie, tot slavonească,. asemuitoare cu aceea 
a lui Ștefan cel Mare, poartă inscripția. din: 1563: 

Această carte numită sfânta tetravanghelie a cumpărat-o jupan Neagoe, 
mare ban al Craiovei, și jupanița lui Anca," şi-a așezat-o în „hramul 
sfântului Arhiereu și Făcătorului-de-minuni al nostru Nicolae, în satul 
Coieni, ca să lucreze pentru sufletele părinţilor și copiilor în sfântul hram.
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In zilele binecinstitorului şi de Hoistos iubitorului nostru Domn, Io Petru 
Voevod, fiul preabunului Io Mircea Voevod, în anul 7071, luna Ghe- 

narie II zile. A pr . - 

Pe lângă Zografu a existat de mult și mănăstirea Hiliandar. 
Ştefan Nemania, despotul Serbiei, părăsindu-și domnia, vine 
de îmbrățișează shima călugărească şi înființează Hiliandarul, 

“unde și moare — ceeace înalță prestigiul mânăstirii și atrage 
numeroase danii ale Domnilor noștri. In decursul veacului 
„al XVI-lea, precum reese din hrisoave, şi Radu dela Afumaţi 
şi Vlad-Vintilă și Petru Șchiopul și Mihnea 'Turcitul dau 

„Hiliandarului obroace anuale, variind între cincisprezece mii 
și trei mii de aspri.. Doamna Matei Basarab îi dăruește și o 

„icoană a Sfintei Marii, având coroană de aur'cu nestimate 
şi rânduri de mărgăritare sub' aureolă.. « Sunt în biserică şi câteva candele cu stema românească )»— aşa mi-a spus un „călugăr ardelean slujitor al mânăstirii. Dar când să le caut,. părintele arhondar într'adins i-a făcut drum pe câteva zile. Aceeaşi teamă bănuitoăre -ain întâlnit-o la mai toate mână- stirile. Dacă -te interesezi de anume lucruri, monahii îşi în- chipue; că te 'miri ce intenţii ascurise nutreşti.. Adaug la aceasta neștiința lor și fanatismul de rasă, care împreună ex- plică dispariţia ori prefacerea atâtor inscripţii române la Athos. Au stăruit'numai câteva în piatră, cum este pomenirea lui. Ştefan cel Mare din 1496 la arsenaua mănăstirii Vatoped, unde iarăşi mi se arată hrisoave ale generozităţii voievozilor - noştri. Intre alții Vlad-Vintilă orândueşte la 1533 un obroc de zece mii aspri; iar Alexandru Lăp | 

„hi Șerban Voevod Cantacuzino şi: Maria lui Constantin Bă- ăceanu, 1709»). O icoană intei i, î | 
iceanu, 7099 ». O icoană a sfintei Marii, ferecată în aur, poartă jos, pe chenarul stâng, însemnarea ce se referă de sigur la un Român macedonean: ia : 
Nicolae giuvaergiu din satul Nicoliţa , întranul Z6go 1; - | 

4 
1 : 2 , p N SI 

) Niâlaog Xovooxdos Ex 'xcboag ÎN xollrtag' îxi Erovs. ays”.



  

53 - BIBLIOTECI MÂNĂSTIREŞTI LA MUNTELE ATHOS 13 

Biblioteca “mânăstirii se află. în -turnul ridicat de Neagoe 
Basarab, şi cu paraclisul acestuia, așa de frumos. Pe o evan- 
ghelie cu data de 1309 găsesc însemnarea grecească: « In ăst 
an au intrat Catalanii în Vlahia »; aiuri::< La 1591 a venit 

» Ştefan Voevodul în Bucureşti »; iar pe un volum, Dogmatichi 
„Panoplia, din veacul al XIV-lea, următoarele rânduri în litere 
slavone: . : | | ' 
Adecă să știi: că am scrisu eu robul lui Dumnezeu anume Costandin, 

cari au fostu venet cu pârintile popa Zahariă la sfânta mânăstire la 
Sfântagoră şi cene va ceti aceasti sfinti scripturi să aibă a pomene acestu 
Zicălosu nume Costandin, ca să-l pomenească şi pe sfenția sa Dumnezeu, 
în April 20 de zele, leat 7206. E aia 

Alături e şi semnătura grecească a unui ieromonah Ioasaf 1). 
lau aminte aici şi la o pânză votivă (36 X 38) ce a suferit 
de incendiu: înfăţişează pe Vasile Lupu şi Ion Golia, ţinând 

„în mâini modelul bisericii ieşene: De amândouă părţile chi- - 
purilor cetesc în grecește numele: - 

loawms Bacewov B B. - Zoawwmg Tiolag AoyoBirne . 

Datează cred din 1650, fiindcă atunci, printr'un hrisov, 
Domnul Moldovei închină Goliei satul Clișconţii, din ţinutul 
Hotinului, împreună cu loc de iaz şi moară. o 
- Din Vatoped pe un drum de vreo două ore ajung la Esfig- 
meni. In 1813, stăreţind aci Theodorit, care ne-a lăsat în- . 
semnate note după manuscrise, s'a închinat mănăstirii moşia 
Floreștii prin mijlocirea mitropolitului Veniamin al Moldovei. 
Mi se aduce la vedere actul acestei danii, un hrisov al lui. 
Petru Rareş din 1546, precum şi un patrahir al aceluiași 
Domn. Mai frumos e un alt patrahir românesc al mânăstirii 
Xenofont, înfăţișându-se pe marginea de jos chipurile dona- 
torilor, Neagoe Basarab şi Doamna Elena. Iau la Esfigmeni 
şi fotografiile celor două inscripţii care ne privesc 0) Da 

La Dochiariu e mormântul Mitropolitului Moldovei, Teo- 
fan 3). Pe vremea păstoriei sale, Alexandru Lăpușneanu 

: DZ Pa 6 a Smirnachis d-l N. Iorga în Analele Academiei Române, 
Seria II, tomul XXXVI, p. 478.. ::: : - : a 

3) Inscripţia pietrii de pomenire în grecește cât şi traducerea le dă d-l N. Iorga 
în Portretele Domnilor Noştri la Muntele Athos, Academia Română, + Memoriile Sec- 
şiei Istorice », Seria III, -'Tomul IX, 1928; pp.:3—4.. ' a:
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durează în 1 568 catholiconul mânăstirii, potrivit inscripţiei 
deasupra ușii. Tot Lăpușneanu adaugă la hrisovul daniei sale 
din 1626 şi un chivot de argint, (32 X 23), ca o evanghelie. 
„Când îl. deschizi, de o parte-s moaşte sfinte, de alta — cruce, 
având jos ca stemă un vultur, împrejurat de literile Jo. 47. 
I. V. B. B; pe din afară citeşti inscripţia: 

A fost argintat acesta la 1779 cu ajutorul și cheltuiala prea-strălucitei 
Doamne Ralu şi fiică a lui Ipsilanti în Bucureştii Vlahiei. . .1), 

După moartea Lăpușneanului, Sultanul Selim scoate în 
„vânzare "proprietăţile Dochiariu. Atunci, ne mărturiseşte un 
„act al mânăstirii, călugării «jelind această mare lipsă -și ne- 

Li 

.binefaceri ale Domnului Mo 

norocire, 'şi, neavând încotro să-și încline capul şi întinde 
mâna, s'au întors iarăşi cu:inimi îndureiate şi cu lacrămi 
către mult cinstitul și milostivul Domn, ortodoxul și limi- 
natul Bogdan, Voievod a toată 'Ungtovlahia şi către mnama lui 
Roxanda 2). Şi în urma rugăminţii, printr'un hrisov cu trei 
peceţi — a Ruxandei, a mănăstirii şi a lui Teofan episcopul — 
se donează în 1570 lui Dochiariu, spre a-şi răscumpăra pro- 
prietăţile, nu mai puţin ca'o sută șaizeci şi cinci mii de aspri». 

În biblioteca lui Dochiariu se află şi un manuscris împo- 
dobit ce poartă. titlul: Aa 

* Cartea miazânopții, tâlmăcită în limbă simplă spre folosul evlaviosului și de Dumnezeu ocrotitului Domn al nostru, lo Vasile Voevod a toată Moldovlahia 3). „ Aaa 

“Autorul, un ierodiacon. din Iași, Meletie “Mihalopulos, în- soțeşte daru-i cu o scrisoare, în care spune, că, față de atâtea 
. , L A „Moldovei, el nu are ceva mai bun 

ȘI mar preţios să-1 prezinte decât această traducere a sa: 
T 5 Exlauzeordre ai: Qeopuldura Ioana zai „Ad0Eveq 77dons_ MolsoBiaziag, xvoip  xvolw ” "Iodwq: Baotielo BoivBdv6a 1juertow Aeondrp ai Evdeoytra, 

1) Reprodusă după *Erecmoig "Eratelac  f 196 vw: 
) 710 gelac Bvtavriwvv  onov5 i î ă atorică, Anul dcojeie i value Sept. 1933, p. 310: * 4oyveco04, 20 food pisi Ş £ ov z: d Ă e g, i Pepi i Poteca e pleci def Pula 38 asa odice- Nr. 1, ae ” i „ 2) Z6 uevovvzri aa PI xal do /ucgovuxritâv, ueragoaodăy ele xowijv ylâooav z0g Xdeiw 7oă evosfeorăro puidxrov avdtvrog iu velov IG: Baoielov Boufv5a ndong MolSoflazla v | 

c
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Bic zaic Gutrenrais edeoyeola Gow ad” 7iutoav xdve 70 Ev0zov îhpos 
rile AuOevras oov eis 1juăc Beooeftorare ai Deopgovonre Ilolyxnne 
puoevovrac vă păpo xauulav âvrazd5oaw,! Ga onudă. Tis edyvouowiijg 
gowuptoews, Gov zpârrei vă Em xaDeva Snow 1auBăverpugrw Săv Edleta: 
vă Tijs yaolow, 1) xovodpi rinorec eiuoopa xomaautvov, îi Godyov noiu- 
rele xexooumutvov ue jder, xai xpiBă Texvdouara, xa0og -2yovor 
gvwiBerav va xdvovat 80. oov oi Vrlioot, 7rpârov new Grari oi avGevră5eg, 
Ezovor nolia Guoa ueră raăra, Geuregov Să Sări Goo Totadra ptovova 
uoă paiverar cc srltov. 6ylvyoorirega mootevodaw sic Towg £aurovs Tov - 
„dlâav alovouwrEgav âvrajteifrv, aagă ră mooopeodueva, 2 ov xal ai 
Guvăuemg ai idinaic uac Gâv qOdvovor eg 10 vă ovvogit bueolav uE'rovc 
Mepordvovs vă 7odro Gz6 ră pabiuara Tije Savoias pac Enov 2yuuvaoOţ-- 
xapev sic ră * Exuimoraorixă nodyuara Exfătovrac xdnoa ră nota elve 
dr” îxeiva dxov uăc tdldatev 6 copebraroc. ai lopubraros. G.âdoxalog 
zile *Exximolas Me?erios 1£yw 6 Zvotyoc, ră pEovouev u& vazelvwatw. og 
„6âoov Guzgo0dăs eig. 7rjv Exlaunodinră Zov, rara eive 7] E&ripmoug sie 
zowljv pl&ooav, To Mecovvirnoă nai 2Epaluov,: Tic oTs Goas, 

„aai 70ă pugoă ânodelrvov, Guari eifevow Tov 31000v Onow Eye 1] Beooefia 
0ov zic To vă xaralauBdw Tov deloc Vuwvowc, Srav sgooeuyera eiş 
Tov Qedv Jorndv ânosttov apara) 16 rartevdv Hov Toăro Gâdgov. ue 
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0» păr vă 7 tEnyijow ximetorara xads zoEze, 70 vouăto puxo0v 
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2Bdlape Gt eic 76 GITO p]lo0v, GN6 15 Eva nEgos Tă Oră rîjc “Apiac I'oagiic, 
z0Boc ză Oapăter 7) "Exx]mola, xai dvrizgv Exelvov Tv EErynolv Tov 
zis 119 xowrjv y1Gd00av, Gore sis T0v 4atg0v Tis sxpooevufic, vă Gafătovrar 
zază riv' ouniDerav vijs *Exximolag 'uâ zi 6odoripav -xai suyeveorâgav 
Piooav, eig d& ov xargov Tije 1jovulac vă uejerâvrat ai EEny1joetg Tov. 
ai Onoiat 6gov meooodregov Gafătovrat, 1d00v xaoxopogodor xalilreoa 
Tv iaendv 7ijc ovreifijs ai xaraviteos uă 16 utoov 1 Grolov va 
Baivei 6 voăs mp6c 11 Uwpnijv xaravonor 1&v uvornoiov 105 9e0ă, Gov 
70 ună 1) evoeBeorăzy, 00v mpoaipears”. ae SN 
“H 68 zdorc zoă Enovoavlov Baoiltwg vă oxEn7 Tijv Ex)aunodrnră 00v 

"co xdonv 6pdaiuoă xai vă Giarnoij 10 2+0eov agăros 7ijs auVevrias oov ££ 
Ev 210176 negd5ovc âvenaptagrov eic dplerav zai xavyna 705 ptvovc 
TE yetotiavâv. * Aprjv. . | a 
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Aprepiindu-se zilele Paștelui, am coborit la Caries, unde 
” stau “reprezentanţii mânăstirilor şi unde în biserica Protatu 
am auzit pomelnicul generoşilor voievozi, un şir lung de nume 
ce le-am desprins şi dintr'un vechiu diptih consacrat în parte 
« Baziaș, Mnoybavlac, Oăyxelas». Incepe cu Ștefan Voievod și 
cu Bogdan fiul, care a zidit aci: nartexul şi catehumenele, 
în - 1508. Inscripţia : doveditoare a pierit 1). Am fotografiat 
„doar locul, unde fusese. Şi crucea cunoscută .dela Protatu, 
în filigran, cu nestimate. încrustată şi cu citații din imnuri 

„pe greceşte: și. slavonește 2), tot lui Bogdan Voievod e dato- 
„rită — aşa cred eu, luându-mă după tradiţie și după acel 
caracteristic Io dedesuptul inscripției. . - | " 
“Văzută de. departe mănăstirea Ivirului are aspectul 'unei 

cetățui la mare. Din largul apelor a sosit cândva în chip 
„miraculos o icoană a Sfintei Marii, pentru adăpostul căreia * „s'a înălțat o biserică, zugrăvită cu cheltuiala Domnului Șerban 

- Cantacuzino la 1683 2). De o parte, în nartex, se vede por-: tretul lui “Teofan, arhiepiscop a toată Moldovlahia. Dar și alţi voievozi romârii înaintea lui Cantacuzino şi-au arătat grija pentru. Ivir. Un hrisov. de largă danie a. lui--Mihnea 'Tur- citul e datat în 1590. Apoi,un Ieromonah Eremia, stăreţind “în Ivir la începutul. veacului al XVII-lea, ne spune urmă- toarele în preţioasele sale însemnări: E 

De aceea în catholiconul- Ivirului stau zu starețului Grigorie şi „Radului -Mihnea, dedesupt fiul său' în vârsta copilăriei: la 1626, închină Ivirului mănăstirea 'SI toate satele, ocinele, ţiganii, 

„Zugrăvite chipurile 
„ținând o cruce, şi 

Și acesta mai târziu, 
€ ovacioc dimpreună cu. 

„morile de apă şi viile. 
- . ” „ 

  

1) Vezi G. Milet, ], ire et L, Petit, Recuci? dis Iascrinai, i 
du Mo aGioă Met Î; Rareoire et L, Petit, Recueil des Inscriptions Chretiennes 3) Jbid., pp. 5—6. o a i) Inscripţia pe ușă.nu cor „Boire şi LI. Petit, Paris 1904, & Biaylas atOturov Zeo 

9M.I. Gedeon, "O 

1 

espunde celei. date în colecţia lui G. Miles, ]. Par- 04, p. 83. Pasajul privitor. la noi s : < dal 5 Bâv  Kavrazovtwvoă s. Ma ună: + Svalâpacu. mo ” A0oş,, Constantinopole 1885, p. 177,.
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N Ă i o 

“In biblioteca mânăstirii: găsesc — pe lângă manuscrisul” 
asupra Vlahilor, de care am vorbit la început —un. Chi-. 
riacodromion cu frontispiciu și mari iniţiale frumoase, având. 
Ja sfârşit însemnarea, că s'a fost transcris «la mânăstirea Gol- 
gota, care-i un metoh al lui Meteora », anul 1648, stăpânind 
Domnul Matei Basarab 4); și un: manuscris de interpretare 
a Psalmilor din 1262, la urma căruia o persoană ce-şi zice 
Daniil al Seresului a tras rândurile: Da ” 

Această comentată Psaltire o trimit prea evlaviosului și prea vesti- 
tului și prea luminatului, cât şi prea creștinului Domn a toată Moldo- 
vlahia, lo Vasile Voevod ; 1643, luna Februarie 2), 

“Legenda Caracalului, așa cum mi S'a- povestit mie,.o dă 
şi călătorul englez Robert Curzon în cartea sa Visits to Mo- 
nasteries în the Levant. Voievodul Petru a trimis pe spătarul 
său la Sfântul Munte să întemeieze o mânăstire, dându-i şi 
bani în acest: scop.. Dar spătarul a cheltuit numai puţini cu. 
zidirea unui turn la mare, restul: i-a. pus în buzunar și s'a 
întors acasă. Atunci voevodul, de supărat:. ce-a fost, a po- 
runcit să i se taie capul; ci spătarul i-a căzut cu rugămintea 
să-și păstreze capul şi să clădească el însuși din banii săi 
mânăstirea Caracalu — ceeace s'a .şi făcut. Mai pe urmă 
atât voevodul cât și spătarul au venit aci, de s'au călugărit 
sub același nume de Pahomie. a 

Adevărul este, că Petru Rareş a durat fortăreaţa cu turn 
3 

dela arsenaua Caracalului. Inscripţia: spune clar: - 
>[ odrrjs IItroos BoeBddas, 1 534. 

De asemenea a existat și un spătar, că locu-i de schivnicie 
lângă mânăstire se cheamă până astăzi în grecește onazaoid; 
iar la stânga inttării bisericii ni se înfăţişează în haine stă- 
reţești, alături de un altul îmbrăcat la fel, sub lămurirea: 
Ctitorii noui ai acestei sfinte mânăstiri Pahomie şi Pahomie 2, 

_1) €& povaorijatov To1ş60a, Geo 2oriv uerâytov roi Merechoov. . . at0evreovros , 
70U Exiangorărov sai evoefeorărov Hwelov 'Iwdwvov Marain foefoda naons Ouyyeo- 
Biaxlac s. 

1) « To maoâv £emymâv Walziiotov aduzo pă tâv etoeftovatov xai E&vOoEdrarov- 
xai Exlauapdrarov âua Ge xal xororiavizobrarov avOâvrmv mdois Mlol6ofiaulac moov * 
„deo "od Baalieiov fosfăda axuy pupi Deugovaplov. .. Tijs Exhaurgbruros 
"auzoă &ilduoroc edyerns Mani Zeogov ». E “ Ă 7 7 2) +0i vto 271jroges Tije Gylas uovijs ravrus Ilayutos xai Ilaxcăputos î 

2. A, R.— Memoriile SSecțiunii Literare, Seria II]. Tom. VII, Men. 3. 

| 5 Ea | x
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“Nu conţine inscripţia cuvântul “de Petru, cum se dă în 
colecţia franceză a lui. G. Millet, ]. Pargoire et L. Petit 1). 
„. Al doilea Pahomie. cred că -este domnitorul Lăpușneanu, 
care şi. el a fost un mare binefăcător al. mânăstirii. Are Ca- 
racalu în bibliotecă și. un firman al Sultanului Suleiman din 
1535; care între altele scrie: : . . - o 

- SR Dc ” e A ... . , . Ă , 
« Câtre Inalta mea Poartă a venit carte, cumcă dintru început cti- 

torii mânăstirii Caracalu dela Muntele Athos :se trag din' Voievozi 
Moldovlahiei şi pe vremuri înoirile dânşii le-au făcut. Incât și acum, 
aceste 'noui clădiri preschimbându-se în grămezi de ruine ce-au tre- 
buință de înoire, din partea pomenitelor.raiale, cei ziși Ioan şi Petru, 
ne aduc la ştiinţă şi ne cer.a face înoiri pe vechile temelii... .». 

„„„ E vorba de Petru Rareş. Cât priveşte menţiunea de mai 
sus a două persoane, încurcătura star explica prin aceea că 
Turcii şi Grecii luau pe Jo-al nostru drept Ioan. | . Cobor apoi în Lavra, mai veche şi mai întinsă dintre mâ- 
năstiri, spre care s'au îndreptat bogății nenumărate ale Dom- nilor noştri. Părintele arhondar îmi deschide întâiu ceeace se. cheamă -K6âyE zoo”, unde citesc -numele: "Vasile Voe- vod, 'Theodosia Doamna, Maria Domnița, Roxana Domnița, Alexandru Voevod 2)... Pomelnicul, .e de sigur nou; căci, fără a mai aminti de Neagoe Basarab, avem în 1533 pe Domnul Vlad-Vintilă cu zece mii de aspri anual acordaţi Lavrei; și incă mai înainte pe Vladislav, care trimite cunoscuta-i icoană a Sfântului Athanasie Lavriotul. E pusă în. speteaza jilţului episcopal al catholiconului, având inscripția despre. Vladislav scris Blavnoldfoc, : « autocrat », la stânga şi la dreapta — Ana voevodeasa, « autocrată » a toată Moldovlahia. Acum se aduc . din altar ŞI mm se aşează la rând înaintea ochilor atâtea. odoare ce ne privesc: as a | 
0 chivot de pe amalere» lucrat măiestrit în smalț,. cu pietre | pe, darul Voevodului Matei Basarab si Doamna Elena 1644, precum spune inscripția 3), o” - 

  

1) Zdid., p. 10, A Ia 
5 Di S%6, pp. cc. : - ată şi de N.I .ş a N E a DP. 42-a. orga în Analele Academiei Române. Seria II, tomul XXXVI,
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Mâna lui Ioan Gură-de-aur, racla-i. fiin 
Constantin Brâncoveânu la 1691; .. | Da . 

Capul Sfântului Mihail- Mărturisitorul... Despre acesta e ŞI 
un hrisov al lui Brâncoveanu din 1696, că trimise. de-l adu- 
seră în Țară și cu acel prilej donase Lavrei şase. mii de aspri 

“anual. Mai târziu și Nicolae Mavrocordat amintește într'un 
„hrisov de același cap sfânt; cum pe vremea sa, în 1729, fu- 
'sese iarăși purtat în Valahia și multe minuni săvârşise. Atunci 
şi el se milostivise, față de Lavra cu o sută de groşi 
pe an, e î5 e 

Sfântul Mihail Mărturisitorul: se vede și pe o -pagină de . 
zugrăveală, cu mâinile întinse a binecuvântare deasupra chi- 

"purilor Voevodului Matei Basarab şi Doamnei Elena. Amân- 
„doi țin. o Evanghelie. dăruită Lavrei,: după însemnarea în 
slove greceşti. capitale: ICI E ae 

d impodobită de 

Această dumnezeiască şi sfântă evanghelie s'a făcut. de prea. evlaviosul 
și prea luminatul nostru Domn, Io Matei: Basarab Voevod și . de prea 
eolavioasa Doamnă a sa Flena şi sa dăruit sfintei Lavre. din Athos 
întru harul și. binecuvântarea Sfântului “Mihail, episcopul - Sinadelor, : 
Mărturisitorul. Și sa dat, când au adus în Valahia sfântul săi cap la 
1641 cu cheltuiala  cinstitului proegumen Iosif, 16431). : a 

+ 

Evanghelia e de pergament, mărimea. 22 X 20 şi cuprinde 
222 file, scrise pe două coloane.  ,-.  -.. E 

Tot lui Matei Basarab se datorește și.o liturghie (21 X 15) - 
de 89 file, lipsindu-i câteva la început, cu 'scoarțele de lemn. 
Scrisă de ieromonahul Anthim Ianiotul în 1641, a fost adusă 
Lavrei de acelaşi: procgumen. Iosif, amintit mai sus. Pagina 
dela urmă aduce lămiurirea: 

Această liturghie s'a dăruit Lavrei din partea mult eolaviosului Şi 
mult strălucitului Domn, Io Matei. Voevod, a toată „Ungrovlahia întru 

1) «76 zagdv Beiov ai iegăv Edayyâhov Eyyopudodn apă T0ă evoefieorărov xai 
Exlaungorăzov 1uâv atBtvroc xvolov 'Iodwov Mardatov Mzacagă, Boifăva vă 
7i] evoefBeordr Nrouva aăroă xuola 'E1tva al âpieoătn cs 1 "Aylav Adfoav rod 
”A0o Să 7daw xai evloylav 7oă Ev âylor zaresc uâv M tai), - ErtoxOnov Zuvddwv 
706 Guoloyijroă- Ene yodv adr Grav îipegav 7iv ziulav auzoi udoav eig Ti) Bia- 
"av £v Ec țova 6 owv5oouiic Ge '7o0ă. navavuorătov. 719017y0vu&vav xvelov Iwong; 
w6. ia”, DD , Aaa , - p A Suie 

a»
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- pomenirea lui veșnică ; și cine sar încumeta s'o înstrăineze dela mând- 
stire, să fie judecat cu luda 1)... -..:.. 

Românească .e şi o mare evanghelie de neobișnuită frumu- - 
seţe. O pot dovedi ca atare, după factura ei: mult asemui- 

toare chivotului lui Matei Basarab, în smalţ, cu medalioane şi 
cu numeroase pagini inluminate. Intâiul epitrop al inănă- 
stirii, Părintele-doctor Spiridon Lavriotul, îmi dă şi o re- 
vistă “0 "Ados cu un articol al său, în care scrie despre această 
evanghelie: | | | | 

;€ “Doaiov elve. xai 70 Blaguxov Edayythoy uitovs 0,55 X 0,40 
nlărovg ezoirilutvov Bă pilrov i Pa 

In biblioteca -Lavrei: simt o. deosebită plăcere, când dau 
încă de o liturghie (25 X 18), cu frontispiciu și inițiale roşii, „a episcopului de Buzău, Luca, şi când cetesc la sfârșit însem- " narea pusă de însăși mâna caligrafului. „i 

Un manuscris de interpretare a Cântării lui Solomon con- ține la pagina I161r-a .cecace se întitulează * Aoua ? Aoudrov EAapviu0-Bldyuno — 0 tălmăcire a Cântării-Cântărilor, care începe: 
__ Sdrute-mă dela sărutările guri(î) lui, căci mai bune-s gi(n)gi(î)le - Zale decât vinul. Şi mirosul mirurilor tale mai mult decât toate miroasele.. .. 

Și continuă așa în treizeci şi trei de pagini pe două 'co- loane — grecește şi româneşte. Câteva rânduri la urmă spun, că traducerea s'a făcut la 1755 de Ioan Nicolau Postel. (Po- stelnic ?), în Iași, mânăstirea Barnovschi. .. In curtea Lavrei se află Paraclisul Sfântului Mihail, zidit de Matei Basarab; Cum, însă, a fost înoit' mai târziu, s'â dus cu desăvârşire fresca ce reprezinta pe ctitor cu Doamna Elena, aducând prinos această biserică Sfântului Mihail Măr- turisitorul 2), A rămas, totuși, neatins în vechimea sa cimi- tirul mânăstirii Lavra ce-i legat de numele Voevodului Neagoe Basarab. a Si | 

  

2) e „2agodoa.Jcizoveyia. piegcăd Ex)auneordzov audevcăs xvelov io M, koovvov aăroi alâvov- xal Gzzos fova vera uă Tov "Ioi5a>. _ ; 3) Vezi Millet, Pargoire, 

m cls zip Adfoa. zagă zoă ctoefieorăzov xai arân BonBosa zdons Ouyxgofiaxlag els puvm- 10ij vă. 76 ânotevboi ână 76 Hovaoriai vă xpl- 
Petit, 7. 3., p. 127 şi N. Iorga, L c., PP. 491—492. 

în



  

6r BIBLIOTECI MÂNĂSTIREŞTI LA MUNTELE ATHOS 2r 

„Mănăstirea Dionisiu trăieşte încă sub vălul de legendă al 
Patriarhului Nifon — câte s'âu petrecut după moartea sa şi 
în relație cu Radu-cel-Mare. Aici bogăţiile româneşti au curs 
din prisos. Cum intri, la dreapta se înalță turnul durat de 
Neagoe Basarab la 1520; la stânga, trapezăria cu. frumoase 

„uşi sculptate în lemn şi cu bogate fresce, zidită de Lăpuș- 
neanu; la mijloc, întreg catholiconul făcut și zugrăvit, de 
Petru Rareș, la .1547, cum vădește: inscripţia deasupra in- 
trării și portretele din. perete, înfățișând pe Rareș Voievodul 
Şi pe trei fii ai săi: n E 

În Hristos Dumnezeu evlaviosul și credinciosul Domn a toată Ungro-: 
vlahia şi ctitor al acestei sfinte mânăstiri ; împreună cu prea evlazioşii săi fii. Aa Dc 

lată şi racla, trimisă de Neagoe. Basarab, asupra căreia 
nu stărui. Au vorbit de ea și N. Iorga?) şi Balș?) și Pă- 
rintele Nic. Popescu în studiul biografic asupra lui Nifon 4). 
Rămâne fără îndoială unul dintre cele mai însemnate odoare, 
nu numai în Athos, ci în toată creștinătatea ortodoxă. Ba: 
încă, Robert Curzon ne. spune, că în împletirea liniilor e 
«de un straniu model gotic, neasemuitor cu nimic 'în Eu- 
ropa. Un monument de veche artă cu totul minunat și pre- 
țios, produsul unei țări aproape necunoscute; bogat, fin şi 
original în desemn și execuţie » 5). Dacă-i deschis capacul,, 
se arată în partea dinlăuntru Sfântul Nifon şi Domnul Neagoe, 
având coroană pe cap. Acesta din urmă a mai dăruit și mâna 
Sfântului Ioan, împreună cu chivotu-i în aur și argint, pe 
care se deosebesc Patriarhul Nifon și Dionisie, întemeietorul 
mânăstirii, iar la mijloc Sfântul Ioan întraripat, semănând 
unei icoane trimise bisericii de Lăpuşneanu şi Doamna Ro- 
xanda în amintirea fiului Constantin. o 

De mare interes îmi pare să fie prin vechimea sa un cadru. 
colorat ce atârnă în arhondaric, reprezentând pe Neagoe 
INN aia . . . 

1) «E» Xororâ ră de euoefs al rorog audevens zdors îMo?6ofiaylaş «ai uree 

. . 

7iic dylas Hoviis. raYrus* auv roig.evoeBeorăvrorg vioic 'aVToă ș. 
2 „Co P. 472, - Dia A a , 
3) Buletinul Comisiunii Monumentelor. Istorice pe. 1913, p. 39. : a 

4) Analele Academiei Române, Seria II, "omul XXXVI, 1914, pp. 790—1791. 
5) Visits to Monasteries în the Levant, Londra, Ed. 1916, p. 395.. A
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Basarab cu fiul său Teodosie; iar manuscrisul întreg al ÎInvă- 
țurilor... pe grecește, datând din veacul al XVII-lea, se află 
iarăşi aici în „bibliotecă — ceeace spulberă ideea, că le-ar 
fi 'scris altul decât: Domnitorul "Țării-Româneşti. Are drept 
început titlul: O. p 

„« Toi Exlaungorărov: ai  edoefeorărou avDivrov "Iodwov „Adyyoe 
ueyălov fBosBdâa xai avroxpdrogoc țeydiqs “Oiyyeofhayias 19705, Sr 
Gaxrix0g megi Gyăzns. Bsod 7006 10v 1jyammutrov auroă vio» Ceoădotov 
ai 7i00s Ertoovc ailtvras xai ăpyovras narodoyas re xai Goytezioxdzovg 
zai. mlovoiovg xai mârmrac 1)... - 

Dar în biblioteca: Dionisiu avem și evanghelia lui Mircea 
Ciobanul — nu cunoscută deajuns; cu strălucite coperţi în ar- 
gint: de o parte răstignirea, de alta naşterea Prodromului, 

"şi dedesubtul acesteia -o inscripție slavonă pomenitoare. de 
Mircea, de Doamna Chiajna, de fiica Stana, de fiul. Petru, 
ale căror patru chipuri răsar clar dintre sfinţi și flori. 
_* Mănăstirea. Grigoriu a fost mistuită. de incendiu .la „1761 
şi mai toate-actele au. pierit. Dar călătorul Barski, care. vizi- 
tase mânăstirea. înaintea acestei date, mărturisește de nişte 
hrisoave ale lui Ștefan-cel-Mare şi “de înoirea lui Grigoriu 
din partea: lui Alexandru-Vodă la 14972). Faptul 'e- întărit 
şi de alţii. Exista. deci o tradiţie românească de ajutăre a 
lui, Grigoriu, care ar fi putut “merge până la Alexandru-cel- 
"Bun. Considerând tot odată contactul Moldovei cu Bizanțul 
în acea vreme, înclin a crede, că Doamna, pomenită pe o icoană trimisă în dar — Maria Asanina Paleologhina, Doamna Moldovlahiei, nu e decât: soţia lui Alexandru-cel-Bun. 
Au dispărut şi dela Sfântul Pavel urmele generozității lui Ştefan-cel-Mare, stăruind numai turnul ridicat de Neagoe Basarab şi fiul Teodosie la 1522, cu inscripţia în marmoră deasupra intrării... * i - Un turn al aceluiași Domn. se înalță şi la mănăstirea Cut-. lumuş, care și-a „atras atenţia binevoitoare a Voevozilor 

  

3) e Al prea luminatului şi prea evlaviosului Domn! 1 goe, i | 

, « . i . o Neagoe, marele voevod Și de sine Sa anitorul marei Ungrovlahii, cuvânt didacticesc despre iubirea lui D „cu câtre iubitul său fiu "Teodosie şi către alți Domni şi i iarhi şi arhiepiscopi, şi bogaţi şi săraci s, . Mă % ci i arhonţi, patriarhi ) Millet, Pargoire şi Petit, î. ce. p.. 175.
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români încă “de mult înainte. Un hrisov al lui Vlăduţ stator- | 

niceşte hotarele satelor . Cireșul,. "Călugăreni şi Maricini, 
aparţinând Cutlumuşului. Oare, nu din vremea lui Mircea 
cel Bătrân? Al doilea hrisov, mai de grabă ordin al lui Mihai 

" Viteazul, datat 1594, confirmă Cutlumuşului bălțile dela satul 
“Romoleţ, date Mânăstirii de Basarab Voevod.. Nu ştiu, care 
anume Basarab: Neagoe sau vreun altul ? Apoi răsfoiesc evan- 
ghelia în pergament, pe-care a împodobit-o Doamna Elisa- 

„beta lui Ieremia Moghilă. Se adaugă la pagina 201 nota, 
cum că s'au încredințat unui chirigiu pentru Cutlumuș în | 
1605, afară de evanghelie, şi un potir. sacru și. două -cruci 
în argint aurit 1)... -. 
 Xeropotamul. are în 'arhiva' 'sa “numeroase “ docurnente. ro- 

 mâneşti. Părintele. bibliotecar îmi arată pateriţa episcopală î în. 
chihlibar, dăruită de Vodă Duca la 1683; şi un manuscris al 

„lui Constantin: Daponte, căruia. “mănăstirea-i datoreşte nespus 
de mult, Ii zice Meyahwvdgta. și la pagina 112 b dă o icoană 
monohroră, lucrată î în cerneală, cu inscripția jos: 

4 Eteăv Tie €v. Bouogcocig aie TO ) oapavrdaL “Saupazovoyi e eiudrog. | 

"Etozeaprbn -zagă ewoyiov Ev .Eret apă: umvi voeufalov 2). 

Biserica” Sfântului Pantelimon are deasupra intrării o in- 
scripție, recunoscând drept ctitor pe_Scarlat Calimachi: - 

4 Avmytodn Ex Bddgcov xadog xai anaoa 1) tepă xai oeBaopua avrn uova. 
ezleyout Powooixn vo Tod evoeBeorarov Hyenovos 7TQ01S Moldo- 
flapias >naglazov. Kana 3). | 

a 

Găsesc şi o: stampă din acel timp. a mânăstirii. Caut apoi . 
„hrisoavele mai vechi, ale Domnilor Vlad și Radu-cel-Mare, - 

- ȘI fotografiez în: bibliotecă, pagină. de pagină, manuscrisul 
„unui lexicon grec, aromân şi albanez, în. slove greceşti. TI 
dau aci: ă 

  

2) “nai nozijotov. &a' vă 1mcoveyotarv 7 code xai oraugovc dlo za dona xai 

“ ualauaroutva. . « 
3) « Icoană după. icoana făcătoare de minuni în Sarandarii Bucureştilor. S'a. 

zugrăvit de Gheorghe la anul 1759, luna Noemvrie ». 

3) « S'a ridicat din temelie, precum şi toată această sfântă şi cinstită măfăștire, 

zisă rusească de prea evlaviosul Domn a toată Moldovlahia Scarlat Calimachi. + 

7
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